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Öka produktiviteten – låt oss bära in 
En av de tilläggstjänster som BLC erbjuder är 
inbärning av material. Vi märker att tjänsten blir mer 
och mer populär hos våra kunder vilket vi tycker är 
väldigt roligt och ett tecken på att logistiken är en 
viktig fråga. 

Genom att låta oss ta hand om inbärningen, 
antingen under dagtid eller efter att ni har gått hem, 
så har ni materialet på plats när ni ska börja arbeta 
dagen efter. På så sätt ökar ni produktiviteten och 
frigör tid för hantverkarna att montera. 

Hör av dig till oss på BLC så berättar vi mer. 

 
 
 

Individuella PC-möten 
Från och med februari kommer BLC börja med 
individuella PC-möten. Vi kommer då månadsvis att 
ha ett personligt möte med respektive platschef för 
att diskutera frågor som berör t.ex. fakturering, 
statistik och projektstatus. 

Du som platschef kommer att bli kontaktad i början 
av februari så att vi kan boka in ett första möte. 

 
Kom på utbildningen, eller avboka 
Allt för ofta bokas folk in på utbildningen utan att 
dyka upp. Om du inte har möjlighet att komma på 
en utbildning som du är inbokad på måste du 
avboka 24 h innan, annars debiteras ditt företag en 
avgift på 500 kr per utebliven deltagare. 

 
Lagra material för halva priset! 
Snön har kommit. Material ute på arbetsplatsen 
löper nu ännu större risk att bli skadat om det 
förvaras oskyddat.  

Perioden 20 januari tom 28 februari erbjuder BLC 
därför dig som vill lagra material 50% i rabatt. Vi ser 
till att ditt material förvaras torrt och säkert.  

De 14 första dagarna är fortfarande gratis. 

 

Din klädsel är viktig!  

På din arbetsplats, liksom på allmän platsmark inom 
Norra Djurgårdsstaden, krävs skyddsutrustning för att 
du ska vara säker.  

Vi ser dagligen folk som inte har rätt skyddsutrustning på 
sig och vill därför slå ett slag för vikten av ni är rätt klädda. 

Följande utrustning ska bäras: 

 Hjälm 

 Varselväst eller motsvarande skyddskläder 

 Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd 

Utöver detta kan respektive arbetsgivare ha utökade krav. 

Dessutom ska ID06-kortet bäras synligt. Om du ej har 
något ID06-kort tar du kontakt med din arbetsgivare och 
ser till att skaffa ett. 

 


