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Bygglogistikcentret prisas! 
För sitt engagemang att minska stadens 
energianvändning och klimatpåverkan genom att 
planera och driva Norra Djurgårdsstadens 
bygglogistikcenter har Fredrik Bergman 
(Genomförandechef Norra Djurgårdsstaden) och 
exploateringskontoret utsetts till klimatsmarta 
Stockholms goda exempel i januari 2014. 

”När vårt center invigdes i maj 2013 kände jag mig 
otroligt stolt och glad. Det pågår en förändrings-
process i byggbranschen mot ett mer hållbart 
byggande”, berättar Fredrik Bergman. 

Läs mer om priset och motiveringen: 
http://www.stockholm.se/klimatsmartastockholm 
 
 
 

Välkomna tillbaka! 
Vi hoppas att ni haft en trevlig ledighet och att ni är 
laddade för ett nytt år. Bygglogistikcentret har nu 
öppet som vanligt. Vi ser fram emot ett fortsatt gott 
samarbete och att vi tillsammans kan utveckla 
bygglogistikcentret. 

 
Ingen utbildning vecka 4 
Utbildningspasset vecka 4 utgår. Om ni behöver 
tillfällig behörighet på era ID06-kort, så kontakta 
BLC. På hemsidan (www.ndslogistik.se) ser ni vilka 
utbildningspass som finns att boka sig till. 

 
Krossverksamheten utvidgas 
Från mitten av februari kommer masshanteringen 
kunna erbjuda fler fraktioner än 0-150. För vidare 
information, kontakta Carina Hammarlund (08-
505 956 20).  

Tillsammans ska vi Stoppa tjuven!  

Torsdagen den 13 februari kl. 07-09 välkomnar vi Dig 
till vårt första frukostseminarium här på BLC. Temat för 
morgonen är Stoppa tjuven! 

Varje år stjäls och förstörs det saker på byggarbetsplatser 
för miljontals kronor. Tillsammans för vi diskussioner om 
hur vi skapar säkrare arbetsplatser. Under morgonen 
kommer vi få inspirerande föredrag från Svensk 
BevakningsTjänst och Ruben Aronsson, VD på SBUF. 

En inbjudan skickas ut under nästa vecka. Vill du anmäla 
dig redan nu går du in på ndslogistik.se/kommunikation/ 
seminarier och anger seminariekod SEM003.  

Som vi tidigare skrivit kommer vi att hålla denna typ av 
frukostseminarier en gång i kvartalet, med fokus på ämnen 
som berör oss alla som arbetar i Norra Djurgårdstaden.  

Hoppas vi ses! 
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