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Inskrivningsportalen är strax igång! 
Den efterlängtade säkerhetsutbildningen är nu 
uppdaterad och förenklad.  
Med start 1/10 kommer det bli obligatoriskt att ha 
utfört utbildningen innan man kommer till BLC för 
inskrivning! 
 
 
 
 
 
Vi har slagit ihop föranmälning tillsammans med 
utbildningsportalen för att förenkla arbetet både för 
anmälaren och deltagaren. 
Den nya utbildningen tar ca 10 minuter och görs på 
distans på antingen en PC, mobiltelefon eller 
surfplatta. 
I dagsläget finns utbildningen både på svenska och 
engelska. 
 
Precis som idag så är det ENDAST huvudentreprenörer 
som kan föranmäla och därför kommer separat 
information skickas ut samt tas upp på nästa SAMO-
möte. 

 
Kommande ändringar av parkeringsytor 
 
Kolkajen 
Från och med vecka 39 kommer antalet 
parkeringsplatser minskas.  
Ni som har parkeringsplatser idag kommer att få 
behålla dem tillsvidare. 
De som söker nya platser kommer  
att bli hänvisad till att hyra på  
Rosa Huset parkeringen. 
 
Parkeringsyta vid BLC 
Söndag den 6e oktober kommer den allmänna 
parkeringsytan vid BLC på Gasverksvägen 51b att 
stängas.  
 
 

Flytt av BLC lager 

Den 9/9 flyttades BLC  
lagret till en ny adress. 
 

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden 
Palermogatan 28 
115 56 Stockholm 

Observera att etappsamordningen samt kundcenter 
sitter kvar på gamla adressen, Gasverksvägen 51b. 
Alltså är inskrivningen kvar på samma ställe. 

 
Stephan Wrang har ordet 

Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 

Klimatpåverkan 
Ni som har takarbeten, material på tak etcetera, se till 
att dessa inte blåser ner på marken.  
Höststormarna kommer snart. 
Vi märker av att det är mörkt  
på morgonen och även de  
som jobbar till 
ca 19.00. Se över arbetsbelysning! 
 
Skalskydd 
Viktigt att skalskyddet är helt och stängt. Skalskydd 
liknar en spärranordning. 
dvs flyttas denna etc så måste denna återställas efter 
arbetets slut. 
Vi har fler och fler boenden i våra områden och många 
barn. 
 
Framkomlighet 
Vill påminna om att det måste vara framkomligt på våra 
byggvägar 
dygnet runt dels byggtransporter dels blåljus. 

 


