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Sol, vind och vatten 

Snart är det dags för en lång och härlig semester. BLC 
har öppet som vanligt men vissa tjänster tar uppehåll 
över sommaren. 

Vecka 28-31 är det byggsemester och likt förra året 
kommer aktiviteten i områdena att minska. BLC kommer 
att ha öppet med ordinarie arbetstider, dock med minskad 
bemanning. Vi ber er därför att ha god framförhållning vid 
bl.a. beställningar. Gällande utbildningar och nyhetsbrev: 

 Basutbildning: Sista utbildningstillfället är den 30 juni. 

 Normal- och Expertutbildning: Sista utbildningarna är 

den 1 juli. 

 Sista nyhetsbrevet skickas ut den 18 juli. 

Vecka 32 kommer allt att vara som vanligt igen. Läs mer 
på www.ndslogistik.se. Om det är stort behov av 
utbildningar under byggsemestern kan vi sätta in extra 
pass. Ta i sådana fall kontakt med BLC.    

 

Till platschefer i NDS 
Var vänlig att meddela oss på BLC hur aktiviteten på 
din arbetsplats kommer att vara under byggsemestern. 
Vi ser gärna att ni hör av er senast 27 juni. Det så vi 
kan planera in BLCs resurser under semestern. 

 

Basutbildning 
Om ni sedan tidigare har utländsk arbetskraft som inte 
har gått utbildningen på BLC, men som ändå fått sitt 
ID06-kort registrerat, kan dessa få genomgå 
basutbildningen. Vi har haft basutbildningar på bl.a. 
polska och sist var det en av deltagarna som sa:  
 
Äntligen får jag veta vad ni gör här på BLC!  
 
Anmäl din personal på www.ndslogistik.se. Vi har 
några pass kvar innan sommaruppehållet. 
 
 
PS Filmerna finns också på hemsidan och Youtube.    
 

 

 

 

 

 

 

Etappsamordnaren på BLC 
Etappsamordnaren Andreas Heijne på BLC antar nya 
utmaningar och slutar på BLC den 27 juni. Samtal 
efter 27 juni hänvisas direkt till BLC. 

 
 
 

BLC önskar er alla en riktigt trevlig 
midsommar! 
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