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BLC utbildning  
Det finns nu möjlighet att anmäla sig till vår BLC 
utbildning för platschefer, arbetsledare med flera.  
Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av 
att vet mer om hur man i sitt arbetsplatsområde kan 
nyttja BLC på bästa sätt. I utbildningen kommer vi även 
gå igenom leveransplaneringsverktyget STC och hur 
man navigerar och hittar i verktyget.  
 
För att kunna anmäla sig till utbildningen måste en 
kundansökan vara gjord samt godkänd sedan innan. 
Utbildningstillfällena under hösten är varje onsdag 
kl.12.00.  
 

Larm och bevakning 
Tänk på att vara steget före och var väl förberedd med 
larm för att skydda era tillhörigheter såsom verktyg 
med mera inne på byggområdet. Larmväska finns i 
dagsläget tillgängligt för beställning som en 
tilläggstjänst på BLC.  
 

 
 
För beställning av larmväska, gå in på Norra 
Djurgårdsstadens hemsida och vidare till kolumnen 
Tjänster. Där hittar ni blanketten, Beställning av 
larmväska. Blanketten skickas därefter ifylld till 
blc@ndslogistik.se. 
 
Bevakning av området sker idag av Avarn Security AB. 
Vid behov av extra bevakning kontakta BLC på 
telefonnummer: 08- 122 130 00. 
 

 

 
Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 
 
Larmrutin, brandlarm och återsamlingsplats 
Alla ska känna till den larmrutin ni har på era byggarbetsplatser. 
Viktigt att alla också känner till sin återsamlingsplats. 
Alla ”byggen” ska ha ett eget brandlarm under byggperioden.  
Larmsignal är SOS-signalen som jag hoppas att alla kan. 
 
Byggställningar 
Nu under sommaren har Sverige haft 2 stycken fallolyckor från 
byggställning med dödlig utgång. De som har byggställningar ska 
säkerställa att dessa är korrekt byggda och godkända. Genomför 
gärna en extra koll så att inte byggställningen har påverkats, 
förändrats etcetera som reducerar säkerheten. 
 
Belysning 
Det börjar bli mörkt på morgonen samt kvällarna och det är därför 
viktigt att ni som ”riggar” yttre belysning inte bländar er samt 3:e 
part. Belysningen på byggvägar ombesörjs av BLC. 
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