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Varje vecka på normalutbildningen får vi in många bra 
tips på hur vi kan göra byggarbetsplatserna säkrare 
och effektivare – här kommer några stycken. 

På normalutbildningen som går varje tisdag, så för vi 
diskussioner om hur vi kan förbättra bl.a. logistiken och 
arbetsmiljön på våra byggarbetsplatser. Då vi får in många 
idéer på hur det kan bli ännu bättre på arbetsplatserna har 
vi nu sammanställt några av tipsen: 

 Hyr in en extern städfirma till projektet och fördela ut 

kostnaderna på alla entreprenörer. Då blir det alltid 

rent och snyggt på arbetsplatsen.  

 Avsätt mer tid för planering – den kommer att tjänas in! 

 Ha ett större fokus på arbetsmiljön i projektet. 

Vi fortsätter att sammanställa tipsen från deltagarna på 
utbildningen och förmedlar de med jämna mellanrum till er. 

 

 

Ständiga förbättringar 
För att se till att er vardag ute i Norra Djurgårdsstaden 
förenklas arbetar vi på BLC ständigt med att utveckla 
våra system och vårt arbetssätt.  

Under senaste tiden har vi bland annat gjort följande: 

 Flera mailadresser vid bokning av slottid för 

utdelning av grindkoder i Serviplan. 

 Förbättrat kommunikationen m.h.a. enskilda PC-

möten och mer aktivitet i Västra. 

 Ny fakturabilaga. 

 Batteridrift på grindar vid strömbortfall i området. 

För att fortsätta utvecklas är det också viktigt att vi får 
in era synpunkter. Hör gärna av er via mail eller telefon 
till BLC för att påverka utvecklingen.  

 

 

 

Helgarbetare 
Om din arbetsplats har tillfällig personal som arbetar 
på helgen är det viktigt att de kommer ner till BLC 
och registrerar sitt ID06.  

För att det ska gå så snabbt som möjligt vill vi att 
platsledningen föranmäler personalens ID06-
registrering till oss på BLC och att de kommer in 
senast fredag förmiddag för registrering.  

  

Tips från deltagarna på utbildningen 


