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

Häng med på ett aktivt medlemskap - betala in medlemsavgiften!
Du hälsas välkommen till nästa CeLIT aktivitet

Frukostmöte måndagen 18/3, kl 07.30
Filbornaverket, Hjortshögsv. 7, mitt emot ridhuset.
Gösta Skoglund med kolleger presenterar verksamheten inkl rundvandring.
Vi startar med frukost. Mötet är klart 9.00

Öresundskraft AB presenterar det nya fjärrvärmeverket som
framtidssäkrar produktionen av fjärrvärme till Helsingborg med omnejd
Sopförbränning - Filbornaverket.
- Anläggningen - bygget
- Tillgången på sopor och logistiken bakom
- Fjärrvärme nu och i framtiden

Anmäl dig till info@celit.nu, begränsat antal platser.
Följ oss på vår nya hemsida: www.celit.nu
________________________________________________________________________________________________
Rapport från vår senaste aktivitet den 13 februari, kan du läsa om här;

hemsida: studentnetwork.se
Finns på: SHIP, bland Campus och företag
CeLIT:s frukostmöte med StudentNetwork ägde rum i SHIP, den kreativa miljön som skapats i den gamla Tretorn
fastigheten. 24 deltagare från dagens värdföretag, CeLIT:s styrelse och medlemmar samt en grupp studenter inledde
med frukostmingel ovanför SHHIP-trappan. Vi gled sedan in i ”den stora skolsalen” där StudentNetworks grundare
Anna Rydberg och Karsten Deppert informerade om sitt företag och den miljö de verkar i. Båda har en bakgrund som
studenter vid Campus med stort engagemang och intresse för entreprenörskap. Det gemensamma företaget
StudentNetwork startades av dem i slutet av 2010. Företagets potential ligger i studenterna och utbildningarna vid
Campus.
I dagsläget finns det över 4000 st studenter på Campus och dessa utgör ca 10% av Lunds universitet. Målet för
StudentNetwork är att få de studerande att efter examen stanna kvar i Helsingborgsregionen genom att arbeta med
Kunskapsutbyte och Nätverk som genererar uppdrag för studenter. Exempel på insatser gjorda med studentarbeten

är Kundattitydundersöknig för MIO, Marknadsföringsmaterial för resebyråer, Evenemang för HIF och
Helsingborgsfestivalen samt ett flertal websidor och IT-projekt. SudentNetwok använder ”Campus bästa studenter” i
sina uppdrag har därför en Campusstudent anställd, som säkerställer att rätt studenter blir rekryterade. Processen
man arbetar med byggs av momenten – Uppdrag/Insatser/Tidplan/Mål/Utförande/Resultat.
Campus treåriga kandidatutbildning i Logistics Service Management presenterades av Linda, Torill och Jacob, tre
studenter som går år 2. De var mycket nöjda med sin utbildning och var även stolta över att ha hittat en utbildning
som gav dem ett modernt kunskapskoncept. Ett exempel på detta var t.ex. en speciell kurs i juridik för
logistikområdet. Studenterna använde en mind-map karta baserad på frukostmötets deltagares för att interaktivt
kartlägga såväl externa som interna förväntningar på utbildningen.
Logistikutbildningarna på Campus beskrevs kortfattat av Mats Johnsson, som är programansvarig för Logistics Service
Management. Utbildningarna står för ett nytt grepp från akademikerna med sitt innehåll av både klassisk logistik och
service management i kurserna. Det innebär en samverkan mellan olika kunskapsområden som man inte lyckats nå i
liknande verksamheter i Lund. En viktig positiv förutsättning för de nya utbildningarna är också att Logistik- och
Handelsföretag i regionen med glädje öppnar sina dörrar för Campus. Kandidatutbildningen har 40 platser per årskurs
och den nystartade Mastersutbildningen på två år efter kandidatnivå har 30 platser per årskurs. För denna senare
utbildning är närvaron av forskare och doktorander en nödvändighet. Forskarmiljön kommer att stärkas på Campus
under våren när samarbetet mellan LU, Helsingborgs stad och Region Skåne intensifieras. Logistikområdet på Campus
stöds också av Campus deltagande i två olika EU-projekt. Det ena fokuserar på vad som kännetecknar regioner med
starka Logistikkluster. Deltagare i detta projekt är Öresundsregionen, Frankfurt, Aragonien i Spanien, Holland och
Turkiet. Det andra är i sin uppstart och knyter an till Mastersutbildningen och handlar om ”Servicelogistik” på
executive nivå. Deltagare kommer från Öresundsregionen, Tyskland, Holland, Italien och Spanien.
Paul Kleiby från Network Logistics som jobbar med uppdrag från Brinova, presenterade planeringen för årets stora
Logistikdag den14/5. Brinova bjuder in till en spännande och utmanande dag på Dunkers Kulturhus.
Göran Melin uppmärksammade studenterna på möjligheterna att söka stipendier från Campus Vänner.
Sten-Åke Tjärnlund avslutade träffen med att tillsammans med Hans Taranger presentera CeLIT:s start för ca tio år
sedan som en Centrumbildning inom LTH. Budskapet var tydligt om att uthållighet var en förutsättning för att nå
resultat i samverkan mellan akademi, näringsliv och kommun. Här presenterades också CeLIT:s nya erbjudande till
studenterna om ett medlemskap under hela studietiden vid Campus för 100 kr. I sammanhanget påtalades att CeLIT
inlett ett samarbete med StudentNetwork för att hantera administration, medlemsregister mm. Ett stort tack till
Anna och Karsten för dagens värdskap.
Vid pennan//Hans Taranger

