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Så klättrar vi över dagens logistikhinder 

Vi har utbildat över 700 personer och börjar kunna se 
intressanta trender i den statistik som vi samlar in varje 
vecka. I diagrammet intill ses vilka hinder ni tycker finns 
för förbättrad logistik på arbetsplatsen.   

I vår nya version av utbildningen som lanserades i tisdags 
har vi lagt in en ”bikupa” där vi diskuterar hur vi tar oss förbi 
dessa hinder. Här är några av förslagen som framfördes: 

 Lyssna mer på ”gubbarna”. Vi har många bra idéer,  

säger en deltagande hantverkare.  

 Köp in UE i tid så att även vi hinner planera vårt arbete 

och våra leveranser, önskar en tidspressad 

underentreprenör. 

 Platsledningen måste ta ett större ansvar för styrningen 

av logistiken, det är de som sätter förutsättningarna för 

oss, menar en bekymrad hantverkare. 

 

Vi utökar vår styrka 
Vår lastmaskin går för fullt då fler och fler av er 
efterfrågar våra tjänster. Vi ser att era ökade behov 
kräver att vi ökar vår personalstyrka och maskinpark. 

Därför är vi nu glada över att presentera våra nya 
tillskott här på BLC: Anders och ytterligare en 
lastmaskin.  

Är det någon maskin som du saknar är du 
välkommen att höra av dig till oss så gör vi vad vi kan 
för att tillgodose dina behov. 

Vi har krossat massor 
BLC Masshantering erbjuder som ni vet lokalt 
producerat bergkrossmaterial. Vi har nu stora lager 
av fraktionerna 0,30 och 0,63. Kontakta Carina på 
Wiklunds om du har behov av våra produkter.  

Aktuell prislista hittar du på vår hemsida: 
www.ndslogistik.se/kommunikation. 

 
Skärmarna skjuts upp 
Vi måste tyvärr meddela att monteringen och 
visningsskärmarna och installeringen av den 
utlovade byggplatsinformationen är försenad. 

Anledningen är att vår skärmleverantör Philips har 
missat ett av våra krav och levererat skärmar med 
för låg kvalitet. Vi gör vad vi kan för att ordning på 
detta och ber om ursäkt för förseningen.  

 

Grindarna på Norra 2 är uppe! 
Nu är grindarna på plats för passager in till Norra 2. 
Grindarna finns vid Husarviksvägen. 
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