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Hantverksbilar i Västra 

Fler och fler hantverksbilar vistas i Västra och då 
fordon ofta parkerar längre än tillåtet kommer nu ett 
parkeringsbolag att bevaka området. 

I område Västra vistas det numera många 
hantverksfordon. Då framkomligheten påverkas av 
parkerande hantverksbilar, påminner vi alla om att en 
hantverksbil som kommer in i området, har 30 minuter på 
sig att lossa eventuella material och verktyg, för att sedan 
lämna arbetsplatsen.  

Många entreprenörer i området har påverkats av att 
hantverksbilar har parkerat på fel plats och längre än det 
som är tillåtet. På grund av detta kommer ett 
parkeringsbolag att se till att reglerna efterföljs.  

Hantverksbilar som inte följer reglerna kommer att 
bötfällas. Hör av dig till BLC för mer information. 

 

 

Håll koll på tid och grind 
På BLC har vi fått in felanmälningar på att koderna för 
in- och utpassering i området, ibland inte fungerar. Vi 
undersöker detta men påminner om att koderna endast 
fungerar till den grind och mellan det tidsintervall som 
leveransen är bokad.  

Vid ett flertal tillfällen har vi upptäckt att leverantören 
kommit för tidigt till området, eller att leverantören har 
åkt till fel grind, varpå koden inte har fungerat.  

Vi uppmanar er att hålla koll på tiden och grind samt att 
ni kommunicerar detta till era leverantörer. 

 

Stölder i Västra 
Senaste månaden har det varit ett antal stölder i 
Västra. Vi kan alla skydda oss mot tjuvar genom att 
hålla skalskyddet intakt och att vi bär vårt ID06 
synligt.   

 
Tillfällig registrering av ID06 
Vid ett antal tillfällen har kursdeltagare på 
utbildningen berättat att de tvingats smita in i 
området för att de inte har hunnit gå utbildningen på 
BLC.  

Vi påminner er om att det finns möjlighet att tillfälligt 
registrera ID06, för in- och utpassering i området, i 
väntan på att personen i fråga gått utbildningen.  

 
Får du besök?  
Hör av dig till BLC så öppnar vi körgrindarna för dig 
och dina besökare.  


