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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 HBR,
Helsingborg Business Region. Nu ser vi fram emot nästa träff som dessutom kryddas med årsmöte för CeLIT.

Kommande aktivitet: Landskronavarvet – återkomsten!
Måndagen den 18 april kl 07.30 träffas vi hos Öresund Heavy Industries i Landskrona . Där kommer vi bland
annat att träffa den tekniske chefen Anders Larsson. Vägbeskrivning hittar du på nätet
Som vanligt börjar vi med morgonfika och mingel inför programstart kl 8.
Det gamla varvet har vaknat till liv då ett gäng riktigt vassa entreprenörer har sett möjligheter att ta tillvara
varvets resurser och läge på ett fenomenalt sätt. Man är dessutom redan på gång med fortsatt utbyggnad.
Profileringen som reparations- och underhållsvarv ställer stora krav på flexibilitet och beredskap när fartygen
kommer in för att under starkt begränsad tid genomgå såväl planerade som akuta insatser, – spännande!!!
Vi avslutar kl 9 och övergår för de medlemmar som har tid och möjlighet i årsmöte för CeLIT som beräknas ta
runt en halvtimma.
Deltagarantalet är begränsat till 30 så det gäller att vara först till kvarn! Anmäl dig på info@celit.nu
Nästa frukostmöte planeras till måndagen den 23 maj – inbjudan kommer.

Senaste aktivitet
Frukostmöte hos Helsingbors Business Region – HBR
Den 7/3 träffades ett 30-tal deltagare i lokalerna belägna mitt emot Rådhuset på Drottninggatan i Helsingborg.
Gruppens sammansättning motsvarade väl våra målgrupper med logistikstudenter, tunga företrädare för
logistikföretagen, fastighetsägare, Lunds Universitet, kommunala tjänstemän och ledande politiker. Studenterna
utnyttjade snyggt möjligheten att marknadsföra sig inför avslutningen av sina studier till sommaren.
Programmet inleddes med korta punkter där Jan Magnusson presenterade HBR:s verksamhet, Mats Johnsson
gav en lägesbild från logistikutbildningarna vid Campus och Gunnar Johnsson presenterade det nystartade
arbetet med Valhall Science Park. Därefter intogs scenen av Åsa Herbst och Peter Danielsson, kommunstyrelsens
ordförande i Ängelholm respektive Helsingborg. Inledningsvis underströk de båda vikten av det regionala
samarbetet mellan de tio kommunerna i Skåne Nordväst. De framförde också ett tydligt önskemål om att ha en
levande dialog och att få möjlighet att lära sig mer om logistikföretagens förutsättningar och behov. Genom
utveckling vid Valhall Park och flyplatsen är Ängelholm på väg att bli ytterligare ett starkt nav i det
nordvästskånska klustret av logistikanknutna verksamheter. Mycket är på gång inom de kommunala processerna
för infrastruktur och näringslivsutveckling men mer kan ske genom ökat samarbete inte bara mellan
kommunerna utan också med företag och akademi. I samtalet framgick att man ökat insikten inom stadsplaneverksamheten för behoven inom både företag och boendet. Utmaningen politiskt är att matcha projekt genom
alla olika beslutsnivåer och samtidigt nå det bästa samhällsresultaten.
I god stämning framfördes en mängd intressanta synpunkter som: – För fram regionen som en ”gateway” för
exportsatsningar speciellt för mindre företag; – Stöd den branschvisa samordningen i försörjningskedjan för
ökade konkurrensfördelar i alla led; – Förbättra kunskap och insikt om vad modern logistik egentligen är och visa
på det högteknologiska innehållet såväl tekniskt som kunskapsmässigt.; – Sätt större fokus på IT som en
nyckelfråga för logistikens utveckling. Tiden gick fort och strax efter kl 09 avslutades mötet.

