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Öppettider över jul och nyår 
Under de röda dagarna vid jul & nyår tar BLC 
julledigt och stänger verksamheten. Det kommer 
däremot att vara öppet som vanligt under 
mellandagarna.  
 
Vi på BLC önskar alla en riktigt god jul & ett 
gott nytt år!   

 
Lagra väderkänsligt material på BLC 
Precis som alla andra år så kan snön plötsligt slå 
till och har vi otur kan material som står oskyddat 
ute på bygget skadas. Resultatet blir att materialet 
måste kasseras, nytt måste beställas vilket på sikt 
kan drabba arbetets tidsplan.   
 
För att undvika att materialet blir stående ute i 
snön finns möjligheten att lossa och lagra gods på 
BLC, för att sedan avropa det material som ni 
behöver till rätt dag och till rätt plats.  
Vi förvarar ditt material under tak – tryggt och 
säkert! 
 

Kvarter Töfsingedalen redo för 
inflyttning 
Vecka 50 avslutas byggprocessen på kvarter 
Töfsingedalen på området Västra och står då redo 
för inflyttning. Samordning kring inflyttning och 
transporter på plats koordineras av etapp-
samordnare Marcus Jansson. 
 
Kvarteret har byggts i Stockholmshems regi och 
huvudentreprenör är JME. Kvarteret består av totalt 
140 stycken hyresrätter. 
 

 

NDS fick pris i Paris – för bästa 
hållbara stadsutveckling 
Norra Djurgårdsstaden har visat att de ligger i framkant i 
arbetet för en hållbar utveckling då projektet nu tilldelats 
ett pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt. Priset 
delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40, Cities 
Climate Leadership group, ett nätverk där målet är att 
minska städernas klimatpåverkan genom hållbara 
lösningar.  
 
NDS är anpassat för framtida klimatförändringar och 
stadsdelen byggs resurssnålt och med låg miljöpåverkan.  
Projektet med att bedriva Bygglogistikcentret har visat att 
miljöbelastningen kan minskas genom effektivisering av 
materialhantering och samlastning av transporter, vilket 
visar på att vi är på väg i rätt riktning för att utveckla 
branschen.  
 


