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NYHETSBREV
Nästa möte

Nästa frukostmöte äger rum
måndagen den 22 september
på CGI i Helsingborg. Johan
Hagberg berättar hur ditt
företag får kontroll över supply
chain i en allt mer föränderlig
värld. Han kommer bland
annat ge exempel på hur man
framgångsrikt kan dra nytta av
realtidsinformation och
hantera avvikelser i
logistikflöden. Adress:
Gåsebäcksvägen 20, 4:e
våningen. 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

Helsingborg Marathon
Vi togs emot av tre entusiaster. Andreas Gartmyr, Simon Wikstrand och
Victor Dahl. Andreas och Simon är initiativtagare och svågrar.
Helsingborg Marathon är det näst största Maratonloppet i Sverige efter
Stockholm Marathon. 1700 anmälda.
En ide av svågrarna som strax blev något som engagerade alla. Simon
och Andreas tryckte på att folkfest skall prägla loppet. Loppet kantas av
flera kringarrangemang såsom löpboxen i centrala Helsingborg. Victor
(utexaminerad från Logistics Service Management på Campus
Helsingborg) berättade om logistiken. Både kring alla livsmedel som
skall ut till stationerna och de funktionärer som behövs för att få allt att
fungera vid växlings och matstationerna. Bananer och dryck måste vara
tillgängligt när löparna kommer och lätt distribueras till dem.
Funktionärer och stafett deltagare skall flyttas mellan stationerna resp
transporteras till andra stationer så de kan ta sig vidare hem eller ner på
stan för att se målgången. 1700 muggar måste finnas på plats vid
respektive station.
Allt måste behandlas med tanke på att minimera miljöpåverkan
eftersom Helsingborg Marathon är ett miljömärkt event genom
stiftelsen Håll Sverige Rent. Anna Rydberg ansvarar för miljöarbetet i
samband med Helsingborgs Marathon. Vilket innebär att de prioriterar
miljöfrågorna och uppfyller kriterier inom bland annat inköp,
information och avfallshantering. Exempel på detaljer är KRAV-märkta
bananer och kaffe, miljömärkt el, vegetarisk och närproducerad mat i
målområdet. Interna transporter kommer att ske med elbilar. I linje
med arrangörernas värderingar om hälsa och hållbarhet ber de sina
besökare att i största möjliga mån lämna bilen hemma. att ta bussen,
cykla eller springa till evenemanget är bäst ur alla aspekter.
Tack Simon, Andreas och Victor för en inspirerande morgon.
/Mats Johnsson

