
 

 
 

Bygglogistikcenter 
Norra Djurgårdsstaden 

Nyheter #23  
3 oktober 2014 

 
 

BLC Servistik, Gasverksvägen 51B, 115 42 Stockholm 
Telefon: 010- 214 77 70 
E-post: blc@ndslogistik.se 

www.ndslogistik.se 

   

 

Säkra arbetsplatser i NDS 

Norra Djurgårdsstaden håller tjuvarna borta. I alla fall 
om man frågar byggarna i området. Skalskydd och 
bevakning med hund fungerar!  

Detaljplaneområdena i Norra Djurgårdsstaden är försedda 
med skalskydd och med kör- och rotationsgrindar. Det bl.a. 
för att obehöriga inte ska komma in i områdena. Det är dels 
bra för att minska risken för olyckor, men det förhindrar 
även stölder i områdena.  

På kvällar och helger bevakas områdena av väktare och 
hund. Carina Hammarlund på BLC brukar säga: ”Väktaren 
kan tjuvarna gömma sig för, men hunden slipper ingen 
undan!”. Det finns dock folk som ändå tar sig in i områdena. 
Väktarbolaget har avhyst 12 personer mellan perioden april 
till augusti.  

I och med att vårt väktarbolag avhyser personer som inte 
visar giltigt ID06 på områdena är det viktigt att ni i 
områdena meddelar BLC när er personal ska jobba kvällar 
och helger. Senast kl. 13.00 för arbete utöver ordinarie tid 
samma dag. 

 

 

 

Ny trafiklots på BLC 
Cristina på BLC antar nya utmaningar och slutar idag 
på BLC. I samband med detta har vi anställt en ny 
trafiklots: Nina Steijen.  

Nina kommer arbeta tillsammans med Lasse med 
samordning av materialflöden i områdena. 
 

 

NDS syns i media 
Förra veckan publicerade Byggindustrin en artikel om 
Norra Djurgårdsstaden. Att Stockholms stad tagit ett 
sådant stort initiativ och samordnat transporter, 
materialleveranser och avfallhantering är unikt. I 
Sverige såväl som internationellt.  

Hela artikeln går att läsa med inloggning på 
Byggindustrin: 

www.byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-tvingas-
samordna-transporter-20320 

 

 
 
 

Åk kollektivt till jobbet 
Det finns väldigt få parkeringsplatser i Norra 
Djurgårdsstaden. Många av er har säkerligen erfarenheter 
av detta. 

Johan Merkel, Platschef på HSB:s projekt i Västra, säger 
att lösningen är att åka kollektivt till arbetet. Ropstens 
tunnelbana ligger i närheten av områdena och det finns 
också bussar att ta.  
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