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BLC flyttar  

BLC kommer få ett nytt platskontor den 27/4. Det nya 
platskontoret kommer vara beläget på en pråm i 
närheten av grind 9 och Kolkajsparkeringen. Se karta 
nedan. 

Ny adress till BLC platskontor from 27/4: 

Husarstigen 10 

115 48 Stockholm 

 

 

 

Öppettider under Påsk 

Vi på BLC vill påminna om våra öppettider nu under 
kommande påsk. Nedan öppettider gäller för både BLC 
platskontor och lager. 

Skärtorsdag 9/3: 06:30 – 13:00 

Långfredag 10/3: STÄNGT 

 

Rapportpaket till huvudentreprenörer 

Nu finns det möjlighet som Huvudentreprenör att 
anmäla sitt intresse till att få ett rapportpaket utskickat 
till sig. I detta rapportpaket ingår bland annat 
information och statistik rörande lager och transport 
samt även antalet grindöppningar och mycket mer. 
Anmälan för intresse skickas till blc@ndslogistik.se .   

 

 
 

Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 
 

Fallskydd 

Återigen en ny dödsolycka, men inte i Norra Djurgårdsstaden. 
Vill uppmana er som har höghöjdsarbete att verkligen planera, 
riskbedöma, bereda och utföra arbetet på ett säkert sätt. 
Detsamma gäller ställningsarbeten, jobba säkert! 
 

Corona-virus på byggarbetsplatsen 

Hoppas att ni alla är fria från påverkan av Corona-smitta. Viktigt att 
ni alla har tillfredsställande rutiner på arbetsplatserna för att 
förebygga så långt som möjligt. 
 

Spridning av damm och partiklar 

Då vi går in mot en torrare period som bland annat innebär mer 
damm och partiklar i luften behöver behovet ses över av 
dammbekämpning.  För att få hjälp med er dammbekämpning, 
kontakta BLC på nummer: 08-122 130 00 
 

Brandfara och brandberedskap 

Se över era byggplatser avseende brännbart material. Risken för 
bränder ökar då vi går mot en torrare period.  Flera bränder har 
uppstått i och med att grillsäsongen har börjat där både boende och 
byggverksamhet samlas inne på samma områden, som tur är har det 
inte drabbat Norra Djurgårdsstaden.  

 
                                   
 

            Glad Påsk! 
       Önskar vi på BLC 
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