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Gratis lagring ökar på BLC 
Antalet som använder sig av korttidslagringen på 
BLC har ökat och augusti månad visar att trenden 
håller i sig. Vi på Servistik och Wiklunds har hög 
kapacitet för lagring och slingbilstransporter och 
det är glädjande att fler av er använder sig av den 
här möjligheten. Kom ihåg att det är gratis att 
korttidslagra sitt material på BLC, ett bra sätt för att 
slippa förvara stora mängder material ute på 
arbetsplatserna. Det lämnar plats för en större 
arbetsyta och dessutom skyddar det materialet 
från väder och vind tills man vill göra avrop på sitt 
material. 

 
ID06 Kontroller 
BLC har de senaste veckorna (vecka 36-37) utfört 
ID06 kontroller på etapperna Västra och Norra2. 
Utfallet har varit positivt med ytterst fåtal personer 
som nekats tillträde då de saknade ID06 kort.  

 
Avisera transporter till BLC 
En aviserad transport gör att materialet når er på 
byggarbetsplatsen snabbare. Genom aviseringen 
kan vi säkerställa att våra resurser är tillgängliga 
för lossning och effektiv hantering. De kortare 
ledtiderna resulterar i minskade kostnader för er 
alla kunder till BLC. Dessutom får vi nöjdare och 
gladare personal och en bättre arbetsmiljö, en 
riktig win-win situation för oss alla. 
 
 
 

 
 
 
 

Inflyttning på etapp Västra 
Nästa vecka kommer de första boenden att flytta in i 
kvarter Tyresta som byggs av JM. I och med detta 
så kommer framkomligheten att vara något 
begränsad. BLC i samarbete med entreprenörerna 
gör sitt yttersta för att inflyttningen ska ske så 
smidigt som möjligt. 
 
 
 

 

 För säkerhetens skull  
 
Storstockholms brandförsvar har under sommaren 
besökt Norra Djurgårdsstaden för att lokalisera sig 
på området så att de vid olycksfall snabbt kan rycka 
ut och hitta rätt på arbetsplatsen. I samband med 
detta såg de även över framkomligheten på området 
för att deras och andra utryckningsfordon lätt kan nå 
fram till platsen. Den feedback som framkom efter 
besöket var att framkomligheten är begränsad på 
vissa ställen.  
Tar vi för vana att ta bort det material som blockerar 
för andra på området, kommer vi snabbt kunna 
avvärja eventuella risker att utryckningsfordonen inte 
tar sig fram. En bonus är att arbetsmiljön förbättras 
för oss alla. 


