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Nästa möte

Helsingborgs Hamn AB
Nästa frukostmöte äger rum
måndagen den 31 mars på
Campus Helsingborg. Vi får
lyssna till Tommy Paulsson och
Patrik Jonfors från Bring Frigo
som berättar om livsmedelslogistik. Vi startar kl 7.30.
Färdigt kl 9.00 prick – anmäl
dig redan idag på celit.nu!

CeLIT
CeLIT , Centrum för Logistik
och IT, vill öka
konkurrenskraften genom
nätverkande. Föreningen har
medlemmar från både
näringsliv, offentlig sektor och
akademi. Genom regelbundna
nätverksträffar vill man stärka
regionens gemensamma
attraktivitet och
konkurrenskraft samtidigt som
föreningens medlemmar
kommer varandra närmre.
Bli medlem du också! –
www.celit.nu
CeLIT, Campus Helsingborg Box
882, 251 08 Helsingborg
info@celit.nu
Tel. 0702-07 43 44

Senaste frukostmötet ägde rum hos ett av Helsingborgs kanske
viktigaste företag – Helsingborgs Hamn AB.
Ett 30-tal personer lyssnade när Nicklas Romell och Henric
Halvorsen berättade om hamnen och dess verksamhet.
I Helsingborgs hamn har det bedrivits handel i över 200 år och idag
är hamnen ett eget vinstdrivande aktiebolag som ägs till 100 % av
Helsingborgs stad. Hamnen vill vara med och göra staden mer
attraktiv för företag att etablera sig kring. Visionen är att 2030 vara
den mest effektiva och lönsamma hamnen i Sverige och samtidigt
ha de mest nöjda kunderna och medarbetarna.
Helsingborgs Hamn är en logistisk knutpunkt och är en del i det
globala transport- och logistikflödet. Det unika geografiska läget är
en stor fördel genom den korta inseglingstiden på endast 15
minuter samt med sin närhet till både E4an och E6an.
Helsingborgs Hamn är uppdelad i tre stycken resultatenheter: färjor
& kryssningar, hamn- & terminaldrift och uthyrning & dotterbolag.
Container och enhetstrafiken är den största enheten och står för
45% av omsättningen. Helsingborgs hamn är idag den näst största
containerhamnen i Sverige och hanterar nästan 360 000 TEU.
Från Helsingborgs Hamn avgår det en färja var 15e minut och är
därmed Sveriges största färjehamn räknat i antal anlöp. Varje år
besöker 10 000 kryssningsturister staden vilket bidrar till handeln i
Helsingborg. Av all frukt och grönt som konsumeras i Sverige
passerar 90 % Helsingborg. Direkt och indirekt bidrar Helsingborgs
hamn till ca 12 000 arbetstillfällen.
Tack Helsingborgs Hamn för ett mycket intressant och trevligt
besök!
/Cecilia Boklund

