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Uppställningsplatsen utanför BLC 

Från februari nås BLC på nytt 
växelnummer 
Från och med 1 februari kan ni börja ringa till det 
nya växelnummer till BLC, 08-122 130 00.  
Vi har förhoppningar att nya lösningen med flera 
kopplingsalternativ kommer att underlätta för er 
som har ärenden till BLC. Fram till 1 februari 
kommer ni i kontakt med BLC på det vanliga 
telefonnumret som är angivet i det lila adressfältet 
nedan. 
 

Tillfälliga avspärrningar 
Från Gasklocka 3 och neråt Bobergsgatan sker just 
nu tillfälliga trafikavstängningar på grund av 
schaktarbete. Tänk på att det kan vara trångt på 
vissa ställen.  
 
Vi vill be er vara extra uppmärksamma vid 
utkörning från Grind 29 då cykelbanan är avstängd 
på motsatt sida vilket innebär att det nu kan det 
komma cyklister från båda hållen på cykelbanan. 
Avstängningarna kommer att förflyttas i omgångar 
och fortgå fram till april månad ut.    

Lathund personalliggare ID06 
Som ni vet så har lagen om att föra personalliggare i 
byggbranschen trätt i kraft från årsskiftet.  
 
BLC har upprättat en lathund för hur ni ska gå tillväga 
för att komma igång, beställa Regbox, installera och 
registrera närvaro. Ni finner lathunden på 
www.ndslogistik.se  Kommunikation  Blanketter.  
 
 

 

              
 
Bild: Regbox från Infobric 
 

Uppställningsplats för godstrafik i 
väntan på inpassering  
BLC har nu upprättat yta för godstrafik i väntan på att få 
köra in på byggområdet. 
 
Då det ofta är trångt på byggarbetsplatsen bokas slottider för 
samtliga leveranser. I samband med bokningen genereras en 
inpasseringskod som gäller under ett angivet tidsintervall och 
för en specifik lossningsplats. Om leveransen ankommer före 
koden börjar gälla kan uppställningsplatsen användas i 
väntan på att komma in på byggområdet för att inte lastbilar 
ska blockera infarter och Bobergsgatan. 
Tag infarten mellan BLC och parkeringen, parkera med 
fronten mot gasverket för att enklare kunna köra vidare mot 
byggområdet.  
Uppställningsplatsen skapar ett smidigare flöde och 
underlättar för framkomligheten på Bobergsgatan för boende, 
busstrafiken och alla som arbetar på området. 
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