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Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 
 

Rapportering av observationer, tillbud och olyckor 
Vi har under år 2020 haft relativt få tillbud och olyckor. Dock 
vill vi inte att olyckor ska uppstå. Ett viktigt arbete vi alla har 
är att planera, riskbedöma, bereda och förebygga våra 
arbetsmoment så att dessa genomförs på ett säkert sätt.  Om 
det ändå inte går som vi tänkt är en del av åtgärds-arbetet 
även att rapportera själva incidenten.  
 
Min vädjan till alla att ni/vi alla hjälps åt att rapportera 
sådana incidenter. Detta är en värdefull information dels till 
er själva dels till andra som ska utföra liknande 
arbetsmoment. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

På gång i Norra Djurgårdsstaden 
 

Ängsbotten 
Företaget Central Padel Nordics har fått bygglov för 
padelverksamhet och kommer att arrendera en yta vid i 
Ängsbotten under två år. De har bygglov för 10 padelbanor 
och planerar att få igång verksamheten till sommaren 2021. 

Ängsbotten, som ligger intill Hemköp, planeras att bebyggas 
med två eller tre kvarter med bostäder, kontor och handel.    

Byggstart för de nya kvarteren kan ske tidigast 2024. 
 
 

Ny roll för tidigare Etappsamordnare på BLC 
Vår medarbetare Jens Lundquist har sedan årsskiftet 20/21 
arbetat i en ny roll som Byggledare för 
Genomförandeorganisationen Exploateringskontoret 
Loudden, Containerhamnen och MLC.  
 
Jens tidigare ansvarsområden har fördelats på de andra 
Etappsamordnarna på BLC. Om ni tidigare har varit i kontakt 
med Jens för ert område, se nedan för vilken 
Etappsamordnare ni kan kontakta. 
 

• Michael Wallén, Etappsamordnare 
070-009 84 88 | michael.wallen@nobolog.se 
Brofästet, Kolkajen, Starkströmmen, Ängsbotten, 
jackproppen, Loudden, Containerhamnen, 
Valparaiso, Saltkajen 
 

• Peter Vindby, Etappsamordnare 
070-495 90 05 | peter.vindby@nobolog.se 
Gasverket, Neapel, Bonnier, Gasverksvägen etapp 
2, Ropsten, Landfästet, Södra Kajen 
 

• Håkan Bjurefors, Etappsamordnare & Samordnande 
Etappsamordnare 
072-537 52 70 | hakan.bjurefors@wiklunds.se 
GK3&4, Energihamnen, Palmen (BLC), Stenkrossen, 
Antwerpen, MLC 
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