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Mätt med UnicaBoxen 

Vi på Bygglogistikcentret har under en längre tid 
arbetat för att hitta en lösning för att få ut lunch på 
arbetsplatserna. Och nu kan vi glatt meddela att 
UnicaBoxen är här, en lunchlåda som mättar. 

Du ansluter dig till UnicaBoxen genom att köpa ett 
kontantkort för 30kr, som du sedan laddar på. Korten 
kommer kunna köpas ut av respektive entreprenör och 
medarbetarna får sedan köpa dem av sin platsledning. 

Maten kostar 50kr och vid beställning före klockan 10.00 får 
du maten levererad till din arbetsplats påföljande morgon. 
Maten lagas dag före leveransdag och snabbkyls direkt 
efter tillagning vilket ger hög kvalitet avseende smak och 
näringsinnehåll. Din lunchlåda levereras med en etikett med 
ditt namn och leveransplats.  

Du behöver bara stoppa den i micron och njuta! 

Krossmaterial till salu 
I Norra Djurgårdsstaden har vi en väl utvecklad 
masshantering. Då vi är en miljöstadsdel arbetar vi 
med att i så stor utsträckning som möjligt återanvända 
de massor vi tar hand om.  

Vi har många olika fraktioner till salu, så som 0-150 / 0-
63 / 0-30 / 0-16 / 8-16 / 0-8 mm. Vår prisplista hittar du 
på hemsidan: www.ndslogistik.se.  

Har du behov av någon annan fraktion? Kontakta oss 
så ska vi försöka tillgodose era behov. 

 

Arbetsmiljön – alltid i fokus! 
Under sommaren har det av både oss och er 
uppmärksammats att det slarvats med 
arbetsmiljöreglerna i området. Användandet av 
skyddskläder och hjälm har varit bristfälligt. 

Vi ber er se över detta på era arbetsplatser.  

Alla har rätt att komma hem hela och friska från sina 
arbetsplatser. Arbetsmiljön ska alltid vara i fokus! 

 

 

 

 

Brand i vårt område 
I somras drabbades dessvärre en av arbetsplatserna i 
Norra Djurgårdsstaden av en brand. Lyckligtvis kom ingen 
person till skada. 

Städade och välordnade arbetsplatser minskar risken för 
bränder och olyckor, men ibland kan oturen vara framme.  
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