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Öppettider BLC 
Nu är vi tillbaka med ordinarie öppettider. 
 

• Mån-tors 06:00-17:00 Fre 06:00-16:30 
• ID06-registrering 06:30-16:30 

 
Förbättringsarbete för ID06-kort 
Vi på BLC strävar efter att ständigt bli bättre. För  att 
underlätta för båda parter och ge er bättre service har vi 
beslutat att vi behöver mer information vid ID06-
registeringar. På så vis minimerar vi eventuella problem 
och säkerställer en tydligare arbetsstruktur.  
 
Det vi kommer behöva framöver är: 

• För och efternamn  
• Företagsnamn 
• B-nummer 

 
Personal BLC 
Etappsamordnare Irena Cienkowska kommer tillbaka 
efter mammaledighet och tar över Linus Walls områden 
gasverket och norra 2.  
 
 

Norra 2  
Skanska på Norra 2 Sonfjället är klara med byggnaderna 
och har snart avetablerat klart, nu återstår byggandet av 
båthusparken som ligger mellan områdena Norra 2 och 
Brofästet.  
 
 
Uppdaterad debiteringsmodell i 
prislistan 
Vi ändrar nu tillbaka prislistan till den gamla 
debiterings-modellen vad gäller lagertjänster. Den 
är baserad på hur många kollin, europapall eller 
kubikmeter(m3) som hanteras. Du hittar den 
uppdaterade prislistan som vanligt på vår hemsida 
under fliken Fakta & Priser med benämningen 
Prislista BLC 2017. 
 
  
Direktlänk: 
http://www.ndslogistik.se/files/documents/1499091633_
29.pdf 
 
 

 
 

Brofästet 
 
Peab anläggning AB etablerar efter semestern och ska 
påbörja arbetet med Husarviksbron vid området Brofästet. 
Bron utförs i rostfritt stål och kommer vara öppningsbar, den 
kommer bli en viktig förbindelse för cyklister och 
gångtrafikanter till och från Stockholm city. 
 
Även Skanska etablerar efter semestern för att bygga åt 
Stockholms hem på Brofästet. Det är den sista byggherren 
och huvudentreprenören som etablerar sig för att bygga 
bostäder på området Brofästet. Det kommer att byggas 2st 
hus med totalt 43st lägenheter. Husen som ska byggas är 
plusenergihus vilket innebär att husen ska generera mer 
energi än vad dom gör av med. Ett inspirerande byggprojekt 
för miljön! 
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