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Lediga parkeringsplatser 
Det finns lediga parkeringsplatser för uthyrning vid 
Kolkajsparkeringen samt vid Rosa Huset parkeringen.                                         

För er som skulle vara intresserade av parkeringsplats 
vid dessa områden så måste en kundansökan vara 
gjord innan parkeringstillståndet kan erhållas. Ni kan 
anmäla ert intresse till blc@ndslogistik.se, glöm inte 
att ange hur många parkeringsplatser ni skulle vara 
intresserad av. 

 

 

Påminnelse rörande bullrande arbete 
Observera att bullrande arbeten får förekomma 
mellan kl.07.00 – 19.00 vardagar samt mellan kl.09.00 
– 16.00 på helger i enlighet med naturvårdsverkets 
riktvärden. 
 
Adress och telefonnummer till lagret 
Vi vill göra er uppmärksamma på att lagret har flyttat 
och inte längre ligger vid BLC platskontor på 
Gasverksvägen 51 B. Den 9/9–19 flyttade lagret till 
nedan adress. Vänligen kontrollera så att er leverans 
har rätt adress.  
 
BLC terminal 
Palermogatan 28 
115 56 Stockholm    
 
Om ni behöver nå lagret vänligen ring in på  
nr: 08-122 130 00 och välj alternativ transport eller 
ring in direkt på nr: 08-122 130 10. 
 

 

 

 
Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 
 
Larmrutiner 
Se över era larmrutiner så att alla känner till dem om en olycka 
uppstår. Alla platskontor ska ha ett brandlarm, en så kallad 
tryckluftstuta som ska användas vid brand. Ha koll på var ni har 
era återsamlingsplatser och vad er mötesplats heter för 
mottagning och vägledning av blåljus. 
 
Observationer, tillbud och skador 
Vi/NDS/BLC uppskattar att alla rapporterar observationer, tillbud 
och skador till era respektive BAS-U. På så sätt får vi en vetskap 
om arbetsmiljön i våra bygg- och anläggningsprojekt. Allas vår 
vision är att alla ska komma hem efter arbetsdagens slut. 
Se nedan statistik i NDS sedan 2015. 
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  2015 2016 2017 2018 2019 
Rapporterade 
incidenter 59 73 405 506 771 

Tillbud  14 16 19 53 49 
Arbetsolyckor med 
sjukskrivning  3 1 2 2 6 

 

 
 

 
 
  
 
 
 


