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Värm upp med Skanskas byggnadsarbetare på 
Sergels Torg         
 
För att uppmärksamma vikten av att arbeta förbyggande för att 
förhindra skador arrangerar Skanska under veckan byggjympa – 
så kallad stretch&flex – på flera platser runt om i Stockholm.  
 
Anledningen till jympan är Skanska Safety Week som arrangeras 18-25 maj, 
en vecka med extra fokus på säkerhets- och hälsofrågor. Säkerhet och hälsa 
är en del av det dagliga arbetet på Skanska och varje morgon värmer man 
upp med byggjympa, så kallad stretch&flex.  
 
Den består av ett 15 minuter långt jympaprogram anpassat för att mjuka upp 
kroppen innan man går ut på arbetsplatsen. Det utförs varje morgon på 
samtliga Skanskas byggarbetsplatser världen över.  
 
– I USA har Skanska har belastningsskadorna halverats sedan stretch&flex 
infördes som en daglig rutin, berättar Cecilia Björkryd, gruppchef för 
arbetsmiljö på Skanska Sverige.   
 
Under Safety Week vill Skanska uppmärksamma hur viktigt det är att arbeta 
förbyggande för att förhindra skador. Därför arrangeras ett par större 
stretch&flex-övningar dit media är välkomna.  
 
Bland annat tar vi oss an Sergels Torg där två större samlingar genomförs.  
Även på Nya Karolinska Solna och Skanskas huvudkontor samlas ett par 
hundra medarbetare för gemensam stretch&flex.  
 
Tid:  Sergels Torg onsdag 20/5 kl. 07.00 

Sergels Torg fredag 22/5 kl. 07.00  
Nya Karolina Solna 20/5 kl. 09.30  
Skanskas huvudkontor 20/5 kl. 09.30   

  
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Annika Svensson, press- och pr-ansvarig, Skanska AB, tel: 010-448  15 15  
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99 
 
Om Skanska i Sverige 
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom 
hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I 
Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 
2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 
cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan. 
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