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Det är billigare att sortera rätt! 

Vid tömning av avfall har det den senaste tiden 
uppdagats att en del entreprenörer inte sorterar sitt 
material enligt överenskommelse.  

Gömt i slodorna har vi hittat material som inte stämmer 
överens med den uppmärkning som slodan har. Det som 
händer då är att avfallet i slodan inte längre kan klassas 
efter ursprunglig uppmärkning utan automatiskt istället 
kommer att klassas och debiteras som blandat. Detta är 
betydligt dyrare för dig som entreprenör. 

För att komma till bukt med detta problem kommer vi 
under några veckor framöver att göra stickprover i 
slodorna.  

Hjälp varandra på bygget att sortera rätt! 

 

ID06 ska bäras synligt 
Alla som arbetar inom Norra Djurgårdsstaden ska 
synligt bära sina ID06-kort. ID06 används som 
identifiering och för att komma in och ut ur området. 

Vi har fått vetskap om att alla inte har ID06. T.ex. har 
vaktbolaget vid tillfällen påträffat personer som utför 
arbete på helgerna, utan ID06. 

Då ID06 är ett krav för att få arbeta i området kommer 
personer utan att avvisas från arbetsområdet, med 
omedelbar verkan. Undvik detta genom att säkerställa 
att alla dina medarbetare bär sina ID06 synligt. 

 

Lagra varmt? 
Vi har fått in en förfrågan från några av er om vi har 
möjlighet att lagra varmt på BLC. I huvudsak rör sig 
förfrågan om färg och spackel. Vi undersöker nu 
detta och återkommer inom kort. 

Tack för att ni vill vara med och utveckla BLCs 
verksamhet. Alla förslag mottas med glädje. 

 

Husarviksgatan har fått körgrindar  
Grindar har nu satts upp vid Husarviksgatan 
(Husarstigen). Dessa grindar kommer framförallt att 
användas av entreprenörerna som arbetar inom 
Norra 2.  

Leveranser till Västra hänvisas till Gasverksvägen. 
Dock kommer stora och/eller tunga leveranser att 
behöva gå igenom våra nya körgrindar eftersom det 
finns begräsningar i form av maxhöjd och last längs 
Gasverksvägen. 

 

Nyhetsbrev varannan vecka 
Nyhetsbrev kommer framöver att skickas ut 
varannan vecka. Detta för att vi vill att ni alltid ska få 
värdefulla nyheter och nyhetsbrev med hög kvalitet. 

 

 


