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

 
Corona-tider 
Viktigt att ni alla har bra rutiner för att mota Corona-smittan. 
Pratade idag med några platschefer att det kan komma regler på 
att det halveras med antal yrkesarbetare / bod. Ni bör nog redan 
nu ta höjd för en sådan regel för att se hur ni påverkas. 
 
Varselklädsel – varmare arbetsmiljö 
Det är hyfsat varmt men fortfarande råder klass 3 skyddsklädsel. 
På respektive arbetsplats får ni samråda med er platsledning om 
det finns möjlighet till lättnader, men klass 3 gäller. 
 
Rasrisker - hårda vindar 
Det har varit några tillbud i att byggmaterial har åkt ned från 
yttertak, byggstängsel med vepor som faller etcetera. Detta på 
grund av hårda vindar / storm. Se över era byggplatser för att 
undvika detta. 
 

Norra djurgårdsstadens hemsida 
Norra Djurgårdsstadens hemsida uppdateras kontinuerligt och 
startsidan ser nu annorlunda ut än tidigare. Nu är det lättare att få 
en överblick av Norra Djurgårdsstaden genom en ny scroll funktion 
på hemsidan där de senaste nyheterna i Norra Djurgårdsstaden 
kommer högst upp. Därefter kan ni se film kopplat till projektet 
Norra Djurgårdsstaden, efter detta följer statistik och de senaste 
seminarierna och mycket mer. Kolumnerna har också förbättrats 
för en lättare navigering, se nedan bild. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Påminnelse, BLC flyttar 
Måndagen den 27 april kommer BLC flytta till ett nytt 
platskontor beläget på en pråm i närheten av grind 9 och 
Kolkajsparkeringen. För att komma in till BLC platskontor 
behöver man endast ringa på porttelefonen vid entrén 
till pråmen så öppnar vi. Därefter är BLC platskontor 
beläget en trappa upp på höger sida. 
 
Ny adress till BLC platskontor fr.o.m. måndagen den 27 
april:  
 
Husarstigen 10 
115 48 Stockholm 
 

 
 

 
Öppettider Valborg 
Vi vill påminna er om öppettiderna som gäller nu under 
kommande valborg.  
 
Torsdag 30/4 
06.30-13.00 
 
Fredag 1/5 
STÄNGT 

 
 
 

 
 

 
 


