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Ny prislista & kundavtal 
 
BAS-prislistan 
Basprislistan förändras och förenklas med avseende på lagring och transport. Den stora 
förändringen är att både lagerhantering och transporter kommer debiteras per timme samt 
att lagring efter 14 kalenderdagar kommer att debiteras per kvm mot tidigare kolli, pall och 
kbm. Denna omställning innebär att vi minskar antalet artiklar och förenklar 
administrationen. Vi kommer också automatiskt lagra in på artikelnivå vilket blir enklare 
och möjliggör delleveranser av material till arbetsplatsen 
 
Kundavtal 
Kundavtalet kommer att få ett tillägg vilket avser ”Allmänna föreskrifter”. Vi har också 
förtydligat vilka skyldigheter och vilka avgifter som finns vid eventuella överträdelser av 
regelverket. Tillägget till kundavtalet förbättrar transparensen och tydliggör de krav som 
finns. I kundavtalet kommer även ett tydliggörande kring betalningsansvaret för respektive 
part samt fakturering. Kundavtalet för pågående och kommande etapper kommer att 
behöva skrivas om för dem som har mer än tre månaders produktionstid kvar.  
 
Mer information kring BAS-prislistan och kundavtalet kommer att finnas på hemsidan, 
www.ndslogistik.se 

Larmväska från BLC 
 
Den bevakning som sker i området av Nokas är 
kopplad till de larmväskor som kan beställas. På så 
sätt kan en insats göras mycket fortare om det skulle 
ske ett inbrott i era bodar då väktarna redan patrullerar 
i området. Kostnad för utryckning under dessa tider då 
väktarna är här kostar ingenting och om det sker 
utanför tiderna så kostar det i dagsläget 400kr/ryck. 
 
 

Vägmarkeringar Norra 2 
 
På området Norra 2 kommer det den närmaste tiden 
målas upp parkerings- /uppställningsförbud i 
korsningar samt att alla lossningsplatser kommer 
märkas upp med både skyltar och markeringar på 
marken. Detta för att tydliggöra var man har rätt att 
lämna material och var man får stanna sina 
materielleveranser och övriga uppställningar. 

Cykelparkering Norra 2 
 
Nu är cykelparkeringen färdigställd för er som arbetar på 
Norra 2, den är belägen längs vattnet i förlängningen av 
Taxgatan. Det kommer sitta ett kodlås på grinden som 
lämnas ut till respektive platschef. Håll denna frind stäng 
för att undvika stölder och skadegörelse.
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