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2011 – nu kör vi!
2011 kommer att bli ett riktigt bra år för CeLIT. Vi har ökat farten för vår plattform 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 HBR, Helsingborg Business Region.

Kommande aktivitet – får inte missas!
Måndagen den 7 mars kl 07.30 träffas vi i HBR:s lokaler på Drottninggatan 7A i Helsingborg. Vi börjar med en
frukostbuffé före programstart kl 8. Till vår stora glädje kommer två av vår regions viktigaste politiker att delta,
kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm respektive Helsingborg, Åsa Herbst och Peter Danielsson. Peter är
tillika ordförande för samarbetet i de 10 kommunerna i Skåne Nordväst. Vi kommer att samtala om deras syn på
den fortsatta utvecklingen av logistiken som en av våra viktigaste branscher och vilka möjligheter och
begränsningar de ser över tiden. Vi avslutar kl 9.
Alltså:
CeLIT frukostmöte den 7/3 kl 07:30 – 9:00, Helsingborg Business Region, Drottninggatan 7, Helsingborg
På scen: Åsa Herbst och Peter Danielsson, två av de viktigaste kommunpolitikerna i vår region
Ämne: Logistikbranschens position och framtid ur ett politiskt perspektiv.

Senaste aktivitet
Frukost i Valhall Park
Den 7/2 träffades vi i en nyrenoverad miljö med gamla anor, Valhall Park f.d. F 10 flottiljen. Johan Hjelm
presenterade arbetet med att utveckla satsningen från PEAB med Mats Paulsson i spetsen. Logistikparken
Tvärbanan ligger strategiskt placerad vid flygplatsen med stark koppling till hela Öresundsregionen.
Infrastrukturmässigt finns ett komplett utbud av kommunikationer med Europavägarna, Helsingborgs Hamn och
Västkustbanan. Den omedelbara närheten till flygplatsen gör detta till ett unikt läge. Området erbjuder stora
ytor för exploatering som nu är planlagda av kommunen. Visionen är ett levande verksamhetsområde för företag
med stora krav på utrymme. Till Valhall Park med sitt byggymnasium finns också en uttalad ambition att utveckla
en Science Park med fokus på bygglogistik och byggforskning. En mer effektiv styrning av logistiken i
byggprocessen möjliggör mycket stora besparingar.
Tvärbanan ska bli en stark del av ett logistiskt center i Helsingborgsregionen med Helsingborgs hamn och en
framtida ”dryport” som strategiska noder.
Avslutningsvis fick Jan Magnusson, projektledare för logistik inom HBR, presentera de mest aktuella frågorna
inom sitt ansvarsområde. Processen att lokalisera regionens ”dryport” är högt prioriterad och det pågår ett
mycket aktivt arbete för att organisera och få igång projektet.
Välkommen!
Anmäl dig på info@celit.nu

