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Din röst utvecklar BLC! 

 
Framkant av branschen är målbilden för 
bygglogistikcentrat och för att nå detta arbetar vi 
ständigt med utvecklingsarbete. Vi vet att med er, 
aktörer i Norra Djurgårdsstaden, kan vi tillsammans 
möta målbilden. 
 
Under vecka 24 kommer en kundundersökning 
lanseras. Vi vill utvärdera hur din verksamhet påverkas 
och hur BLC’s tjänster för dig som kund i ditt projekt. 
Genom att genomföra undersökningen kan vi bli bättre 
och utveckla verksamheten – dina synpunkter är därför 
viktiga för oss! 
 
Ha en trevlig eftermiddag i regnets tecken! 

Utbildningstillfällen 
 
Nu när det nalkas sommar och vi på BLC kommer ha 
mindre bemanning kommer vi också dra ner på antalet 
utbildningar. Se följande kommande utbildningar. 
 
Normal: 30/6, 4/8, 11/8 
Expert: 13/8, 3/9 
Gasverk: 25/8, 22/9 
 
 
 
 

 
 

                                    önskar vi på BLC 
 

Besökskort 
 
För att hantera besökare på området finns det en rutin på 
hemsidan, flera av er har registrerat kort och vi har fått 
väldigt bra respons på det upplägget. 
 
http://www.ndslogistik.se/files/forms/1431442980_20.pdf 
 

Bemanning BLC 
 
Under sommaren kommer det ske en del ändringar i 
BLC’s bemanning. Hos Servistik har Krister Lenberg 
(driftchef) redan slutat och Robin Jakobsson 
(logistiksamordnare) slutar i mitten av juli. Hos Wiklunds 
slutar Örjan Martin (slingbilschaufför) i månadsskiftet och 
där kommer Jari Pikkarainen ta över. 
 

Ny rotationsgrind 
 
En ny rotationsgrind monterades idag längst ner mot 
Husarviken på Drevergatan, detta för att få bort 
gångtrafiken längs Husarviksgatan. Så informera detta till 
all er personal så vi sänker olycksrisken på väg till 
arbetsplatsen. 

Semestertider 

 
Vi på BLC skulle vara otroligt tacksamma om ni kunde 
skicka ett mail till oss med hur erat projekt kommer 
arbeta under sommaren. Kommer ni stänga helt, när 
kommer ni stänga, hur mycket kommer ha öppet, vilken 
hjälp kommer ni behöva ha av BLC. 
 
Trevlig sommar! 
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