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Vi må oss leva, vi må oss leva…  

På torsdag den 15 maj firar BLC ett år. Det vill vi 
uppmärksamma!  

Året som gått har tillsammans med er varit en lärorik resa. 
Vi har tillsammans utvecklat ett unikt Bygglogistikcenter i 
Norra Djurgårdsstaden för ett mer resurseffektivt och 
hållbart bygganden.  

Vi har under året infört nya arbetssätt, nya system och 
tekniker vilket inte alltid gått smärtfritt. Tack vare er så har 
vi utvecklats och kan nu arbetar vidare under nästa år för 
att bli ännu bättre. 

Vi är alla i behov av fungerande logistiken och vi märker 
tydligt hur denna fråga blir viktigare och viktigare för er. 
Det tycker vi är roligt och spännande och vi ser fram emot 
ytterligare ett lärorikt och utvecklande år. 

 

Entusiastiska EU-besökare! 
I slutet av mars besöktes BLC av en delegation från 
EU. BLCs personal visade de europeiska besökarna 
runt i området och beskrev hur vi tillsammans har fått 
verksamheten att fungera. Intresset var stort och 
många nyfikna frågor ställdes om hur vi gemensamt 
arbetar för goda logistiska förutsättningar. 
 

Hyr arbetsutrustning av BLC 
Ni kan nu hyra gipsbockar från BLC till en kostnad av  
2 kr per byggdag. Hör av er till oss för mer information 
eller om ni har behov av annan utrustning 
 

 

 

Skala skalskyddet 
Skalskyddet ska hållas rent och snyggt och vi ber er 
därför att ta ner reklam som satts upp i form av vepor 
och liknande.  

Vänligen ta ner ert material innan den 20 maj. 
Därefter kommer BLC plocka ner det som finns kvar. 

 
 

ID06 på =               ID06 av =  
 

Som vi tidigare berättat så har vi sett, och även fått in 
tips om, att vissa entreprenörer har personal inne på 
området trots att de saknar ID06. ID06 är ett krav för 
att få arbeta inom Norra Djurgårdsstaden och till för 
den egna säkerheten. 

Vi kommer nu ta tag i detta återkommande problem 
och kontinuerligt anlita Svensk Bevakningstjänst för 
att göra oanmälda kontroller i området.  

Vi arbetar ständigt med att skapa ett tryggt och säkert 
område. Kontakta gärna oss om du har ytterligare tips 
på hur vi kan göra detta. 

 

 

 

 

  

Ett år äldre - ett år klokare 


