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Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 
 
Arbetsskador i NDS under 2020 
I NDS har vi under 2020 (peppar-peppar) haft få antal arbetsskador, 
bra jobbat av er alla! En del av dessa skador har lett till sjukskrivning 
men i de flesta fall så här ni gått tillbaka till arbetet, efter 
omplåstring. 
 
De arbetsskador vi fått inrapporterat är: 

• Skär - och klämskador 

• Fall/halk - och snubbelskador 

• Ras av material 

• Förlorad kontroll av maskin, verktyg etcetera. 
 
Fortsätt att se över och se om era arbetsmoment så hoppas vi på 
ett skadefritt 2021. Notis till detta är att Coronapandemin har också 
satt sina spår, men ovanligt lite i Norra Djurgårdsstaden. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
På gång i Norra Djurgårdsstaden 

 
Nytt utegym och gångväg klara längs med Husarviken 
Grusvägen längs med Husarviken i Brofästet är färdigställt efter 
höstens pågående arbeten. Bryggan och grönytan har blivit 
iordninggjorda och nya träd är planterade.  
 

I och med att gångvägen är klar öppnas passagen till 
Husarviksbron över Husarviken, vilket medför att kopplingen till 
Nationalstadsparken blir mer tillgänglig. Genom öppningen 
slipper man nu gå runt Kolkajen för att komma till klaffbron. 
 

Byggnationen av ett nytt utegym i Strandparken längs med 
Husarviksgatan har även det pågått under hösten och blev 
färdigställt strax innan årsskiftet. 
 

 
 
 
Tillfällig park i Brofästet 
Öster om Brofästet kommer staden att anlägga en tillfällig park i 
väntan på att arbetena vid Kolkajen och Gasverket ska bli klara. 
Under vintern och våren 2021 genomförs markarbeten, och 
parken planeras att kunna börja användas under våren-
sommaren 2021. 
 

Lediga parkeringsplatser för uthyrning 
I dagsläget finns det lediga parkeringsplatser för uthyrning vid 
Rosa Huset samt Kolkajsparkeringen. Rosa Huset parkeringen 
ligger invid Shell macken vid Ropstens tunnelbana och 
Kolkajsparkeringen ligger invid BLC platskontor på Husarstigen 10 
i Ropsten.                                      
 

Ni som är intresserade av parkeringsplatser vid dessa områden 
måste innan intresseanmälan göra en kundansökan, därefter 
kan parkeringstillståndet erhållas. Anmäl ert intresse till 
blc@ndslogistik.se och glöm inte att ange hur många 
parkeringsplatser ni skulle vara intresserad av. 
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