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Ny fräsch statistik på hemsidan 

Om du inte har kollat in hemsidan på länge så gör det 
nu: www.ndslogistik.se. Hemsidan är uppdaterad med 
statistik inom logistik, avfall och utbildning.  

En viktig del av BLCs uppdrag är att bidra till att kunskap 
sprids i branschen för hur ett logistikcenter fungerar. Då vi 
varit igång ett tag börjar vi få in mer statistik för hur det 
går. Ett exempel på detta är vårt miljöarbete.  

Till höger kan du se antalet leveranser till BLC (blå stapel) 
och antalet slingbilar som kört ut i områdena (röd stapel) 
per månad. Att de röda staplarna är lägre beror på att BLC 
samlastar materialet och transporterar ut det till byggarna. 
Statistiken säger att fyra fordon in till BLC blir en 
samlastad transport ut – vi reducerar därmed 
transporterna in i området med 75 %! I tillägg är våra 
transporter elfordon eller elhybrider vilket är bra för miljön.  

Gå in på hemsidan och läs mer om detta och mycket 
annat!  

Dagens lunch 
Som ni säkert märkt har PrisXtra i närheten av Västra 
stängt och det blir nu allt besvärligare att få tag på en 
bra och billig matlåda i närheten av byggområdena. 
Utifrån det har BLC arbetat för att få in en leverantör 
som på ett smidigt sätt, kan leverera dagens lunch till 
byggarbetsplatserna.  

Vi är allt närmre en lösning och vår ambition är att efter 
semestern presentera en lösning. Det ska då gå att, 
via BLC, beställa dagens lunch som blir utkört till 
respektive arbetsplats.  

 

 

 

 

 

Primula fick tårta!  
Primula var den enda entreprenören som inte fick 
någon anmärkning vid vår senaste ID06-kontroll. Som 
tack fick Primula igår en tårta av BLC. Tårtan var 
väldigt uppskattad och den gick snabbt åt till 
medarbetarna. 

 
 

Parkeringstillstånd går att söka 
 

I samband med att P-vakter bevakar Västra påminner 
vi om möjligheten att varje huvudentreprenör kan 
söka parkeringstillstånd för parkering inom eget 
byggområde. Antalet P-tillstånd är begränsade och 
de söks hos BLC. Kontakta oss för mer information. 


