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Utbildning för Gasverket! 

Den extra arbetsmiljöutbildning som är obligatorisk för 
arbeten inom Gasverksområdet finns nu tillgänglig för 
anmälan till på hemsidan www.ndslogistik.se. 

 

 

Utskickade fraktsedelsunderlag 
Som vissa kanske redan märkt så har vi nu börjat 
scanna era fraktsedelsunderlag som kommer till BLC-
lagret. Detta för att ge er en snabb information att ert 
gods har kommit till BLC samt möjlighet för er att ge 
oss ny information om ni vill att godset t.ex. ska 
lagerhållas eller skickas som expressleverans. För att 
vi ska kunna upprätthålla denna service till er är det 
extra viktigt att ni märker alla leveranser till BLC med 
ert B-ordernummer som är viktig information för oss då 
vi oftast omlastar godset omgående till nästkommande 
dag. För att ledtider och leveranssäkerhet till er ska 
kunna hållas är det av yttersta vikt att denna 
information framgår på fraktsedelsdokumenten från er 
leverantör. Då omsättningen av gods har ökat till BLC 
finns risk att vi inte hinner lägga ner det detektivarbete 
med att ringa runt till er samtliga för att få denna 
information. 
Så vänligen informera era leverantörer om att märka 
fraktdokumenten med ert projekts specifika B-
ordernummer. 

Intensifierad bevakning av olovlig 
parkering 
Svensk Bevakningstjänst kommer att öka ronderingen inom 
och runt våra arbetsplatser för att vi ska få bättre 
framkomlighet. De följer de riktlinjer för att sätta böter som 
vi har gett dom. 
Det är därmed viktigt att vid inpassage på arbetsområdet 
ringa och ange registreringsnummer på bilen för att få stå 
parkerad de 30 min som är tillåtet. Har det inte gjorts 
kommer böter att utfärdas. 

 
Rondering av skalskydd 
Vi kommer framöver att rondera samtliga arbetsområden 
2ggr/vecka för att hålla skalskyddet intakt. Var vänliga att 
se till så er personal har giltigt tillträde och använder de 
rotationsgrindar som finns utställda. 

 

 

      
 
 
     


