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Förbättrad registrering 
Nu har vi förbättrat processen för anmälan till 
normalutbildningarna. I samband med anmälan till 
utbildningen på www.ndslogistik.se/utbildning 
skickas en avisering automatiskt ut per mejl med 
information om att personalen får tillfällig access 
med ID06-kort genom att besöka BLC för att 
registrera sig. 
 
Innan personalen har gått normalutbildningen 
behöver de ha tillfällig access till området, det får 
de genom att besöka BLC och registrera ett ID06-
kort. I samband med slutförd utbildning kommer 
personalens ID06-kort uppdateras så att de har 
tillgång tillsvidare på området för den period de 
kommer arbeta i Norra Djurgårdsstaden i projektet.  
 
Registrering sker på BLC, varje vardag mellan 
klockan 06.30-7.30 och mellan 13.00-14.00. 
 
 
 

Inflyttning Västra 
Fredagen den 16 oktober sker inflyttning i de första 
28 lägenheterna i kvarter Kosterhavet. 
Lägenheterna består av hyresrätter och 
studentlägenheter. Byggherre på detta projekt är 
Byggvesta och huvudentreprenör som bygger 
projektet är EBAB. Vi hälsar de nyinflyttade hjärtligt 
välkomna till kvarter Kosterhavet. 
 
 

Ny medarbetare BLC 
Måndagen den 19 oktober välkomnar vi ytterligare 
en frontperson till BLC, Andreas Erlandsson. Han 
kommer jobba jämsides med Marcus Jansson och 
Lars Arnell för att samordna logistiken på de olika 
etapperna. Andreas blir ett uppskattat tillskott i 
arbetet med att ytterligare förbättra servicen i Norra 
Djurgårdsstaden.     
 
 

Frukostseminarium 

 
Välkommen på frukostseminarium på BLC. 
Torsdag 5 november kl 7.00-9.00 kommer Infobric 
och Skatteverket för att berätta om de nya 
skattereglerna för att registrera personal på 
byggområdet och presentera de möjligheter som 
förändringen för med sig. 
07:00 Frukost på BLC, Gasverksvägen 51B 
07:30 Informerar Conny Svensson från Skatteverket 
om det nya regelverket 
08:30 Informerar Kalle Brauner från Infobric om de 
tekniska lösningarna och möjligheterna 
 
Seminariet har ett begränsat antal platser, anmäl er 
på www.ndslogistik.se/kommunikation/seminarie 
uppge seminariekod SEM004 vid anmälan. 
 
 
Varmt välkommen! 


