
 

 
 

Bygglogistikcenter 
Norra Djurgårdsstaden 

Nyheter #5  
7 februari 2014 

 
 

BLC Servistik, Gasverksvägen 51B, 115 42 Stockholm 
Telefon: 010- 214 77 70 
E-post: blc@ndslogistik.se 

www.ndslogistik.se 

  

 

WED-utbildning lanseras i mars 

Inom Norra Djurgårdsstaden har vi miljön i fokus. 
Därför kommer alla som hanterar maskiner inom NDS 
att erbjudas en så kallad WED-utbildning; där WED 
står för Working EcoDriving. 

WED-utbildningen genomförs under en hel arbetsdag på 
BLC där deltagaren genom teori och praktik lär sig att köra 
mer sparsamt och ekonomiskt.  

Maskinförare som arbetar för Stockholms stads entre-
prenader; Strabag i Västra, NCC Bobergsgatan och JM 
Entreprenad i Norra 2 får kostnadsfritt gå utbildningen. 
Stockholms stad står för utbildningsavgiften medan 
entreprenören står för arbetskostnaden.  

Övriga arbetsplatser får givetvis anmäla maskinförare till 
utbildningen, men avgiften bekostar entreprenören själv. 
Kontakta Carina Hammarlund på BLC för pris. 

Första utbildningstillfället är torsdagen den 20 mars, kl. 
08.00-16.00. Anmälan görs på ndslogistik.se. 

Frukostseminarium nästa torsdag 
Det finns fortfarande platser kvar till nästa veckas 
frukostseminarium på BLC. Missa inte en trevlig 
start på dagen med gratis frukost och intressanta 
föreläsningar om hur vi minskar stölderna på 
byggarbetsplatsen.  

Anmäl dig på ndslogistik.se med seminarekod 
SEM003. Seminariet är mellan kl. 07.00-09.00. 

Tömning av sopor 
Vi på BLC som hanterar tömning av sopor märker 
att vissa entreprenörer i Västra har för få kärl i 
förhållande till mängden sopor.  

Vi kan tyvärr inte tömma sopsäckar utöver kärlen så 
märker ni att ni har för mycket sopor, kontakta 
Carina på BLC så får ni fler kärl.  

 

Parkera smartare i Västra 
BLC har vid ett flertal tillfällen haft problem med att 
helgarbetare i Västra har parkerat sina personbilar 
precis vid körgrindarna. Det har medfört att 
snöröjarna haft problem med att komma in i 
området.  

Se till att dina eventuella helgarbetare uppmärk-
sammar detta så vi får plogade vägar i Västra.  

 

Fler maskiner till BLC 
Wiklunds expanderar antalet maskiner inom Norra 
Djurgårdsstaden då efterfrågan på hjullastare, lullar 
och mobilkranar ökar.  

För mer information, kontakta Carina på BLC. 

 

 


