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Brofästet är i full gång 
Dragning av vatten och el är nu slutfört på området 
Brofästet. Einar Mattsson har etablerat och i takt med 
ökade etableringar kommer belysningsmasterna 
succesivt att utökas.  

Inflytt på Bobergsgatan  
Den 21 november skedde en andra inflyttning vid 
Bobergsgatan, ca 20 stycken hyresrätter, på området 
Norra 2. Kvarteret har byggts i Hebas regi och 
huvudentreprenör är Skanska. När allt står klart ska  
det totalt finnas 60 stycken hyresrätter till förfogande  
för nya boende i Norra Djurgårdsstaden.  

Åk kollektivt till jobbet  
Inom Norra Djurgårdsstaden är antalet 
parkeringsplatser för privatfordon mycket begränsat.  
I dagarna har vi sett resultatet av framkomligheten när 
snön täckte våra vägar. Bilar blev insnöade, inplogade 
och antalet parkeringsplatser blev ännu färre. Många av 
er har säkerligen egna erfarenheter av detta.  
 
En lösning på detta kan vara att åka kollektivt till 
arbetet. Ropstens tunnelbana ligger i närheten av 
arbetsområdena och det går även många bussar.  

 

Ny platschef till Bygglogistikcentret 

I september tillträdde nya platschefen Anders Ivarsson på 
Bygglogistikcentret. Anders är grundare av Logistikbolaget 
i Sverige AB och var delägare i företaget under 15 år där 
han arbetade med fastighetsnära logistiklösningar.  

Som platschef är han ytterst ansvarig för 
Bygglogistikcentrets drift. 

Vi välkomnar Anders till Bygglogistikcentret! 

 

 

Snöröjning 

I år kom snön och överraskade oss med lite 
större mängder än vanligt. Det blev full fart  
med att ploga gatorna i Norra Djurgårdsstaden. 
Snön öste ner och våra maskinförare gjorde en 
fantastisk insats.   

Bygglogistikcentret har till uppgift att sköta 
vinterväghållning, vilket innebär plogning och 
halkbekämpning. För att plogning ska genomföras 
effektivt är det viktigt att det är rent och snyggt på 
arbetsplatsen. Material ska med fördel lagras på 
Bygglogistikcentret i väntan på att det ska byggas in. På 
så sätt lagras materialet torrt och skyddat. Kostnadsfritt i 
upp till 14 kalenderdagar. Det ger även bättre 
förutsättningar för vinterväghållning och säkrare 
framkomlighet på området.   

 
 
 
 
 


