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

 
Skalskydd och inbrott 
Tack för att ni tar en extra koll på grindar och stängsel under 
semestern. Det är viktigt att alla ser till att grindar är stängda på 
dagtid, även under raster. 
 
Har ni hänglås med kod, så ”nolla” denna. Tyvärr så ökar antal 
inbrott under sommaren. Se därför till att alla bodar, container, 
fordon med mera är låsta. Undvik att ha värdeföremål kvar i 
bodarna. Det som är stöldbegärligt är bland annat varselkläder 
och ID06-kort. Detta ger möjligheter till entré på andra 
byggarbetsplatser. 
 
Till sist vårt mantra! 
Kan ni inte jobba säkert, då ska inte jobba alls! 

 

 

 
 

 
 

Bevakning och larm 
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. 

 

Skalskydd och tungavstängning 
BLC tillhandahåller nedan produkter inom ramen av 
skalskydd och tungavstängning. BLC ställer ut skalskydd 
enligt överenskommelse med projektet, därefter 
kontrollerar vi skalskyddet kontinuerligt och åtgärdar 
sedan de brister som vi hittar.  
 

• Deltablock 
Betongbarriär i grå betong. BLC tillhandahåller 
DB80 i 6 och 2-meterslängder. 6-meterslängder 
finns även med belysning. BLC har även ett 
mindre sortiment av DB65 i 6 och 3-
meterslängder. 

• GPLINK 1.5 
Betongbarriär i grå betong. BLC tillhandahåller 
GPLINK 1.5 i 6 och 3-meters längder.  

• Tillfälliga skärmar 
Tillfälliga skärmar som kan monteras på DB80 och 
GPLINK. Miljöspont tillverkad av återvunnen Hd 
poletyen. Skapar insynsskydd. Tillåter vepor och 
finns med genomskinliga sektioner. 

• Byggstaket 
 
Vid intresse samt frågor kontakta oss på 
blc@ndslogistik.se . 
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