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Nya medarbetare på BLC 

Under hösten har vi fått tre nya medarbetare hos oss, 
två etappsamordnare och en ny kundcenterledare som 
täcker Angelica under sin föräldrarledighet. 

Vi välkommnar Milan, Peter och Malisa! 

 
Milan Avramovic Peter Vindby 

 
Malisa Johnston 

Jul & Nyår – öppettider och extrabevakning 

Vi närmar oss julledigheten vilket innebär att det 
kommer vara mindre aktivitet på projekten och av den 
anledningen har vi nu förstärkt bevakning. Detta 
innebär att rondering är utökad även på dagtid. 

BLC kommer att ha öppet 27e & 28e december 
ordinarie tider. 

Personliga koder på Brofästet släcks ner 

De så kallade “0-koder” kommer att släckas ner natten 
till torsdag den 20 december. 
Då vi nu har övergått helt till det nya systemet, STC, så 
är det endast bokningskoder från programmet som 
gäller framöver. 

 

Stephan Wrang har ordet 

Här kommer några råd inför julledigheten från Polisen: 

• Förvara svåråtkomligt 
Om det går: Plocka isär maskiner, mätutrustning och 
dylikt och förvara de olika delarna inlåsta på olika platser. 
Förvara maskiner, verktyg och mätutrustning i 
inbrottsskyddade säkerhetsskåp. 

• Märk maskiner och verktyg 
Då blir varan blir mindre stöldbegärlig, den blir lättare att 
identifiera och kan återfås efter en stöld. 

• Upprätta en inventarieförteckning 

Det ska alltid vara uppdaterad och förvaras på säkert sätt. 

 

Pågående brott och iakttagelser 

Ring 112 vid pågående brott.  

Uppge ”Pågående brott” när 112 svarar. 

Upptäcks att brott redan är begånget så ring 11414. 

Kontakta även Nokas larmcentral 010-210 90 00. 

 

Kontroll av ID06 & Personligskyddsutrustning 

Luciadagen firade vi med glögg och pepparkakor där vi 
också passade på att kontrollera ID06 och 
personligskyddsutrustning. 

Om obehöriga påträffas så kommer ett ärende skapas i 
Buildsafe som sedan skickas till ansvarig platschef. Se därför 
gärna till att ni är registrerade i Buildsafe. 

Men med ytterst få anmärkningar så känner vi oss positiva 
och tror vi kan få ännu bättre resultat till nästa gång! 

 


