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Nu utvecklar vi Serviplan 

I januari och februari har Stockholms stad, via Prolog, 
intervjuat platschefer och logistikansvariga i Västra. Vi 
har då bland annat talat om Serviplan och fått in 
många värdefulla synpunkter.  

I onsdags hade vi på BLC en workshop där vi gick igenom 
dessa synpunkter. Många förbättringsförslag har nu tagits 
fram. Syftet är att skapa mer logik i Serviplan så att det blir 
enklare för dig som användare. 

Servistik kommer inom snar framtid att arbeta fram en 
handlingsplan för när respektive förbättring kommer att 
genomföras. 

Vi håller er uppdaterade om arbetets fortskridande och 
tackar så mycket för alla värdefulla tankar och idéer. 

 

Lagra externt och halvera 
kostnaden 
Om ni vill lagra gods en längre tid så 
rekommenderar vi på BLC att ni använder våra 
externa lagringsplatser i Bro eller Sätra. 
Lagringskostnaden är mindre än hälften så stor 
som på BLC. 

Anledningen till att lagringskostnaden på BLC är 
högre är för att vi prioriterar korttidslagringen och 
alltid måste kunna garantera våra kunder de 14 
dagarnas fri lagring som vi erbjuder. 

 

Filmpremiär på tisdag! 
Nu är filmen om BLC klar och utbildningsmaterialet 
för Normalutbildningen är uppdaterat.  

På tisdag använder vi vårt nya utbildningsmaterial 
och du som är anmäld till detta utbildningspass får 
äran att gå på filmpremiären. 

 

Skydda dina besökare 
I vintertider då det är mörkt är det extra viktigt att 
besökare har rätt skyddsutrustning på sig när de går 
i våra områden. Det är viktigt att vi alla är synliga i 
mörkret. 

Vi på BLC har fått hejda ett antal besökare som gått 
i området utan varselkläder eller annan 
skyddsutrustning. Har ni inte tillräckligt med 
skyddsutrustning på arbetsplatsen kan ni få låna det 
på BLC.  
 

Husarviksgatan får körgrindar 
Från och med nästa vecka sätts grindar upp vid 
Husarviksgatan (husarstigen). Leveranser till Västra 
hänvisas till Gasverksvägen. 


