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Stephan Wrang har ordet 
 
Fler dödsolyckor i byggbranschen - oroväckande trend 
Uppmanar att alla verkligen planerar och riskbedömer sina  
arbeten. De flesta olyckorna orsakas bland annat av: 
- Fall- samt klämolyckor mot maskiner och arbetsfordon 
- I början eller slutet på ett arbetspass 
- Avsaknad av en eller flera säkerhetsåtgärder eller att dessa 
var otillräckliga.  
- Att ingen eller bristfällig riskbedömning har utförts 
- Avsaknad av arbetsledning och/eller instruktioner saknats, 
varit bristfälliga, inte kända eller inte följts. 
- Att utrustning, maskiner och liknande ofta bristfälliga till 
följd av bristande underhåll och kontroll.   

 

 

Återigen, kan ni inte arbeta säkert ska ni inte arbeta alls! 
Ta inga genvägar! 
          
Snöröjning 
Snart december och förhoppningsvis dags för första snön. I 
och med första snön kommer det även bli dags för snöröjning 
ute på områdena i Norra Djurgårdsstaden.  
 

Likt tidigare år kommer BLC lager sköta snöröjningen och för 
att underlätta snöröjningen är det bra att hålla rent ute på 
ytorna så att inget står i vägen för när det väl blir dags. 
 

Vid behov av extra snöröjning kan ni alltid kontakta BLC lager 
direkt på nr: 08–12213010. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
På gång i Norra Djurgårdsstaden 
 
BLC grindar i Loudden & Containerhamnen 
Fredagen den 27 november blev det dags för 
grindutsättning för BLC vid området Loudden. Grinden vid 
containerhamnen kommer att vara kvar men byggs om med 
BLC:s grindstyrning. 
  
Loudden är en del av stadsbyggnadsprojektet Norra 
Djurgårdsstaden vilket innebär bland annat att området 
kommer att vara hållbarhetsprofilerat, där exempelvis 
utvecklad grönstruktur samt ekosystemtjänster blir 
prioriterat. Inriktningen är att cirka 4000 bostäder ska 
byggas i Loudden. 
 

 
 
Containerterminalen i området har i sin tur flyttat till en ny 
hamn i Norvik och i dagsläget förbereder Stockholm Stad 
för att flytta krossverksamheten från Södra Värtan till 
Containerhamnen.  
 
 
 


