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Det är full fart framåt för samverkan inom logistikområdet mellan näringslivet, akademin och det offentliga livet.
Nu med forskningsteamet ReLog på plats i Campus Helsingborg. I första hand håller vi oss till verksamheter i
nordvästra Skåne som från kommunerna representeras av Familjen Helsingborg

Häng med som aktiv medlem 2014!
Registrera dig via vår hemsida www.celit.nu
Besöket på Post Nord är inställt pga konsolidering. Besöket äger rum senare i vår!
Den 10/3 besöker vi Helsingborgs Hamn kl 7.30

Boka tiden i kalendern så återkommer vi med detaljerna!
Rapport från frukostmötet på

Den 27 januari hade CeLIT sitt första frukostmöte för året. Värdföretaget Boxon med ledningen Anders Yllfors, Jörgen
Lindqvist och Anders Rosberg mötte oss över 30 deltagare med en inbjudande frukostdukning. Koncernchef Anders
Yllfors gav oss i inledningen en snabb återblick över familjeföretagets 80-åriga verksamhet under följande namn;
Ramlösa Lådfabrik – Hälsingborgs Emballage – Emba Pak – Boxon. 1989 kom man till Väla södra som Emba Pak.
Företaget har växt genom uppköp och det senaste steget var bygget 2013 av ett nytt centrallager här. Ledorden
sammanfattas som – VETA – Vinnarvilja; Enkelhet; Tydlighet; Ansvar. Man har ingen egen produktion av
förpackningar eller maskiner utan bygger kundanpassade förpackningskoncept och –system. Boxon har tre
huvudsakliga affärsområden; PAK – BULK – SYSTEMS.
Boxon PAK, erbjuder kompletta förpackningslösningar till ca 7 000 kunder i Skandinavien.
Boxon BULK är inriktade på storförpackningar på ½-1 ton med sitt huvudkontor i Tyskland och stark bas i Europa.
Boxon SYSTEM arbetar med märkning och spårbarhet för många olika produkter och har ca 1 500 kunder i främst
Sverige och Norge.
Med speciallösningar för fordonsindustrin arbetar Boxon Tech bland annat med Ford Europe. I Shanghai finns Boxon
China som framför allt säljer till nordiska företag med verksamhet i Kina. Förpackningar har för lågt värde för att
transporteras långa sträckor och måste alltså tillverkas nära kunden.
Total omsätter Boxon runt 1 miljard SEK. Företaget är stark fokuserat på kundnytta och arbetar med många
innovativa idéer for att snabbt kunna omsätta ny teknik i väl fungerande förpackninssystem.
Det nya centrallagret på 30 000 m2 har byggts med kapacitet för tillväxt. Med goda utrymmen finns det planer på att

skapa ett Showroom för att visa upp en komplett förpackningslinje så att kunder kan få en konkret upplevelse av
Boxons lösningar.
Med det nya lagret som centralpunkt reduceras antalet transportnoder och den egna logistiken får en allt viktigare
roll. Godsvärdet per pall är relativt lågt så det är extra betydelsefullt att hitta kostnadseffektiva transportlösningar.
Boxon kommer att rekrytera mer specialistkompetens inom området och det finns goda förutsättningar till
samverkan med Campus utbildningar och forskning.
Med tanke på att vi också hade med några kommunanställda i publiken passade Anders på att påpeka problemen
med parkeringssituationen på gatorna runt företaget. De tunga lastbilarna trängs emellanåt med en stor mängd
personbilar med besökare till de populära second-hand butikerna som drivs av Framtid och Pingstkyrkan.
Med kartonger från Ramlösa Lakritsfabrik tackade Sten-Åke för ett mycket intressant och positivt möte. Vi ser fram
emot fortsatt samarbete och en fördjupad kontakt. Inom CeLIT ses vi snart igen, nu närmast den 24/2, var meddelas
senare.

Välkommen!
CeLIT

