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Nu stuvar vi om i grytan 

I februari fräschar vi upp normal- och 
expertutbildningen, ökar antalet normalutbildningar 
och minskar antalet expertutbildningar. 

Normalutbildningen kommer som tidigare informerat 
kompletteras med en introduktionsfilm som beskriver hur 
BLC fungerar. Antal utbildningstillfällen utökas, från och 
med februari, med ett extra tillfälle per månad. Det då våra 
senaste utbildningar varit fullsatta. Det extra 
utbildningstillfället hålls sista fredagen varje månad kl. 
08.00-09.30.  

En ny expertutbildning kommer att lanseras i mars. Vi 
kommer att förlänga utbildningen, fördjupa oss i vissa 
delar och ändra den grafiska profilen. Antal utbildnings-
tillfällen ändras till ett var tredje vecka från tidigare ett varje 
vecka. Det då många utbildningstillfällen har utgått p.g.a. 
för få deltagare. 

Om vi märker att fler utbildningstillfällen behövs kommer vi 
att lägga till fler. 

Nu lastar vi mer 
Tidigare i veckan fick vi en ny lastvagn till BLC. 
Istället för att vi kör fram och tillbaka med varje 
BM-container kan Tommy numera köra med fyra!  

På så sätt bidrar vi till en bättre miljö och kan 
serva er snabbare på byggarbetsplatsen.  

Stoppa Tjuven!  
Glöm inte att anmäla dig till vårt frukostseminarium 
Stoppa Tjuven torsdagen den 13 februari kl. 07.00-
09.00. Seminariet riktar sig till byggherrar och 
entreprenörer i Norra Djurgårdsstaden. 

Inspiration under morgonen ges i form av kortare 
föredrag av Svensk BevakningsTjänst och Ruben 
Aronsson, VD på SBUF. 

 
Nya rutiner för PC-möten 
I februari kommer BLC att påbörja de enskilda PC-
mötena med varje arbetsplats i Västra.  

I samband med det minskar vi antalet ordinarie PC-
möten till en gång per månad. Mer information om 
detta kommer på nästa PC-möte. 

 
Tryckfelsnisse i förra nyhetsbrevet 
I förra veckans nyhetsbrev skrev vi att antal PC-
koder begränsas till 30 passeringar per vecka.  

Det blev en miss i vår interna kommunikation och 
rätt antal är 40 passeringar per vecka. Vi ber om 
ursäkt för missförståndet! 


