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Övertidsarbete under jul och nyår 
Till er som ska arbeta kvällar och helger under jul och nyår. 
 
Arbetstiderna på våra byggområden är följande: 
Måndag – Fredag 06:00 – 20:00 
Lördag – Söndag 08:00 – 17:00 
 
Arbete som ska utföras innan eller efter de ordinarie 
arbetstiderna måste anmälas till oss på BLC. För att BLC ska 
kunna hantera anmälan behöver man fylla i dokumentet 
Arbete utanför ordinarie tid. Dokumentet hittar ni på 
hemsidan, https://ndslogistik.se/sv/information/blanketter/ . 
Därefter ska dokumentet skickas in till blc@ndslogistik.se. 
Anmälan för helgarbete måste senast komma in torsdag 
kl.12.00. För kvällsarbete behöver vi få in anmälan senast 
kl.12.00 dagen innan. 
 

  
 
ID06 kontroll med julstämning 
Den 13:e december fanns Etappsamordnarna på plats på 
Gasverksområdet och Brofästet för ID06 kontroll där de bjöd 
på glögg, lussekatter, skumtomtar och härlig julmusik. Fin 
julstämning uppstod inne på arbetsområdena. 

 
Påminnelse om adress till lagret 
Vi vill göra er uppmärksamma på att lagret har flyttat och 
inte längre ligger vid BLC platskontor på Gasverksvägen 51 B. 
Den 9/9 flyttade lagret till nedan adress. Vänligen kontrollera 
så att er leverans har rätt adress.  
 
BLC terminal 
Palermogatan 28 
115 56 Stockholm    

 
 

 

 

 

 

 

Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. Nedan listar han några råd och tips från 
Blåljus vid längre stängning av en byggarbetsplats. 
 

• Skydda arbetsplatsen med en kraftig/intakt 
inhägnad. 

• Ha bra belysning – gärna upplyst, rörelsestyrd  

• Skydda elen – försvåra elkabelstölder 

• Lås maskiner och blockera portar/dörrar till 
container 

• Märk maskiner och verktyg 

• Ordning och reda – märks om något är borta 

• Lås in eller tag bort arbetskläderna 

• Var rädd om nycklar och ID-06 kort och andra 
värdevaror, laptops 

• Upprätta en inventarieförteckning 

• Övriga åtgärder – larm, extra rondering 

• Framkomlighet för räddningstjänst – blockera ej 
byggvägar 

• Plocka bort brännbart material 

• Förvara brandfarlig vara på rätt sätt 
 
Påminnelse till de som har TA-planer i drift, se till att 
de har en utsedd utmärkningsansvarig. 
 
Säkerhetskrav arbetsområden 
Observera att från och med den 1 januari 2020 kommer 
skyddsglasögon, handskar och hjälmhaksband gälla på  
samtliga arbetsområden. 
 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 
Önskar vi på BLC           
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