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Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 
 
Personlig skyddsutrustning 
Vill påminna er alla om att ni använder era skyddsutrustningar 
som gäller på arbetsplatsen. Detta är för er skull. På vissa 
arbetsplatser gäller förstärkta krav. Är ni osäkra på vad som 
gäller, så prata med er platschef. 
 
Byggtrafiken ska samsas med alla GC och bilar 
Bobergsgatan, i synnerhet, är en pulsåder för alla trafikslag. 
Jag uppmanar er alla att vara extra uppmärksamma nu när vi 
har fler boenden i området som bland annat bidrar med 
fler cyklar och bilar. Cykel-trafiken ökar även nu när det börjar 
nalkas till vår. 
 
Arbeten med fallrisk 
Vill återigen upplysa alla som arbetar på högre nivåer att  
tänka på risk för fall. Se till att använda rätt skyddsutrustning 
och checka av om det finns en riskanalys som tar upp detta. 
I vår bransch är det en av de vanligaste orsaker till 
arbetsolyckor. 

 
Gasverket Västra 
 
På Gasverksområdet, Gasverket västra, kommer det att 
sprängas måndag – torsdag från kl.09.00 – 17.30, 5 gånger om 
dagen. Detta utförs av Vectura - Byggmästargruppen i ett led till 
att bygga Förskolan Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Nytt ID06 kort, aktivering och registrering 
 
Vid inregistrering av sitt nya ID06 kort på BLC måste kortet 
först vara aktiverat på ID06 hemsida. Instruktioner på hur 
aktiveringen går till kommer med det nya kortet, om 
instruktionerna har kommit bort kan vederbörande alltid gå 
in på ID06 hemsida, 
https://portal.id06.se/api/cards/confirm-order och följa 
instruktionerna. ID06 kortet kan ej registreras hos oss på BLC 
förens det är aktiverat. 
 

Bevakning och larm 
 
Tänk på att vara steget före och var väl förberedd med larm 
för att skydda era tillhörigheter såsom verktyg m.m. inne på 
arbetsplatsområdet.  Larmväska finns att beställa som en 
tilläggstjänst på BLC. På Norra Djurgårdsstadens hemsida kan 
ni hitta blanketten under kolumnen Tjänster, Beställning av 
larmväska, se nedan. Blanketten skickas därefter ifylld till 
blc@ndslogistik.se. 
 
Bevakningen av området sker idag av Avarn. Vid behov av 
extra bevakning kontakta BLC på telefonnummer: 08- 122 
130 00. 
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