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Ny information om ID06 registrering  

Alla som ska registrera sitt ID06 måste ha blivit 
föranmälda av huvudentreprenören via mejl till 
BLC. Om personen inte är föranmäld kan 
registreringen inte utföras.  Personen måste fysiskt 
komma ner till BLC för att vi ska kunna registrera 
deras ID06 kort. Det innebär att arbetsledare inte 
kommer kunna komma ner med flera ID06 för 
registrering om inte dessa personerna fysikt är med 
vederbörande på plats.  Giltig ID handling såsom 
körkort eller ID-kort måste uppvisas tillsammans 
med ID06 kortet. 

Öppettider för registrering av ID06  

Kl.07.00-16.00  

Lunchstängt  

Kl.11.30-12.30   

Dag innan helgdag  

Kl.07.00-13.00 

Anmälan av kvälls- och helgarbete 

Vid arbete på vardagar mellan kl. 06.00 – 20.00 och 
på helger mellan kl. 08.00 – 17.00 behövs inte 
någon anmälan till BLC.  

Om arbete krävs på andra tider ska anmälan göras 
till BLC. Det gäller tider efter kl.20.00 på vardagar 
och efter kl.17.00 på helg. Anmälan skickas till 
blc@ndslogistik.se.  
 
Anmälan om helgarbete måste senast komma in 
torsdag kl.12.00. För kvällsarbete behöver vi få in 
anmälan senast kl.12.00 dagen innan. Glöm ej att 
de personer som ska arbeta kväll respektive helg 
måste komma ner till BLC för inskrivning. 

 
 

 

 

 

 

Kolkajsparkering 

Tillstånd för Kolkajsparkeringen kommer tillsvidare 
kunna kvitteras ut på BLC. Tidigast att hämta ut 
tillstånden för november är den 24/10. Detta ska ske av 
den person som står som ansvarig för 
parkeringsplatsen. Om någon annan från företaget ska 
hämta, vänligen meddela det till blc@ndslogistik.se . 
Kod till körgrind kommer ges vid ut kvittering av 
parkeringstillstånden. 

 

Konst Norra Djurgårdsstaden 

 

Todd Gordon är en konstnär som man kan se stå med 
sitt staffli på olika områden runt om i Norra 
djurgårdsstaden. Todd får sin inspiration av bland 
industriområden och byggområden. Han avbildar sina 
verk såsom omgivning är, inget förskönas. 

Todd kommer ursprungligen från USA där han har 
avbildat industriområden i både Queens och Brooklyn. 

Se nedan för ett utav verken han har gjort, View of 
Värtaterminalen.  

Mer information om Todd Gordon kan ni hitta på 
http://toddjgordon.com/ . 
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