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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 är sommaren här!
Studenter som har logistik med i sin utbildningskompetens blir fler och i dagarna är det leverans av en ny kull från
Campus. Ni missar väl inte detta tillfälle att hitta nya medarbetare fulladdade med aktuell kunskap över breda
områden. Till hösten anländer 63 nya nyfikna studenter som vill bli framtidens logistikpiloter. Ni kommer säkert
att träffa en del på olika CeLITsammankomster.

Nya medlemmar!
Vi vill hälsa två nya medlemmar välkomna. Först välkomnar vi Rickard Molin på Höganäs AB välkommen som
medlem i CeLIT. Vi vill också hälsa Region Skåne välkommen som medlem

Ny styrelseledamot!
Vi vill passa på att hälsa Malin Schäfer från Ewerman välkommen till styrelsearbetet. I nästa nyhetsbrev får vi en
liten presentation av Malin.

Kommande aktiviteter – Tennis och Logistik under Swedish Open i Båstad! OBS FULLT
Fredagen den 15 juli har NLP ett arrangemang under Båstad tennisvecka tillsammans med CeLIT. Dagen startar
med ett frukostmöte kl 9.00. Därefter ger NLP deltagarna möjligheter att stanna kvar och se på tennis. Alla platser
är bokade men det finns en väntelista. Hör av er om ni är intresserade till info@celit.nu. Läs mer om

arrangemanget på CeLITs hemsida: www.CeLIT.nu.

Höstens frukostmöten kommer i ett nyhetsbrev i slutet av sommaren.
Ny hemsida www.CeLIT.nu
Slutligen vill vi uppmärksamma vår nya hemsida som har adressen www.CeLIT.nu. Vi avser att använda den som
en plattform för logistikintresserade. Förutom att informera om CeLIT så kommer ni att kunna hitta information
om företagsaktiviteter, konferenser, böcker etc som på något sätt är relaterat till logistikområdet. Hemsidan är
under konstant utveckling och vi tar gärna emot synpunkter som kan hjälpa oss att göra den tydligare och
intressantare.

Senaste aktivitet
Frukost hos Inter- IKEA System AB – nybyggnationen vid Väla
Den 23/5 samlades 25 deltagare i en fräsch miljö i det nybyggda huset bakom Systembolaget på Väla. Här finns bl
a Inter-IKEA System (IIS) med ca 45 personer. Jan Spjut gav oss en mycket intressant information om IKEA
strukturen och specifikt hur man arbetar med ett utvalt verktyg ”Supply Chain Guru”. IIS finns utöver i
Helsingborg på tre platser i världen med totalt ca 140 anställda. IIS har som en av huvuduppgifterna att sörja för
logistiklösningarna för ett fyrtiotal varuhus som drivs av externa franchisetagare och Ikanogruppen. De områden
som man arbetar intensivt med i utvecklingsskedet för nya Distributionscentraler (DC) är – Mellanöstern, - sv
Asien och Australien. Målet är att hitta rätt läge för mer regionala DC, som ger bättre ekonomi och positiva
miljöeffekter. Det nya verktyget har visat sig vara väldigt bra och utvecklingsarbetet går vidare. Från att enbart ha
arbetat med två program internt utvecklade inom IKEA och Excel har man nu en möjlighet att gå vidare med
Supply Chain Design. En viktig del för att lyckas i detta arbete är att väl känna till hela verksamhetsområdena så att

den inmatade informationen speglar reella scenarior samt att ha kompetens för att kunna analysera
resultatbilderna. Kring detta fick deltagarna en intressant kort dialog som betonade nödvändigheten av att
Logistikutbildningar ger de studerande träning i att möta och hantera de verktyg som näringen använder. Man
måste inte börja längst ner i den specifika lärdomstrappan utan med de nya programmens användarvänlighet kan
man gå in på helt andra områden.
Denna utmaning, att skapa nya Logistikutbildningar som svarar mot branschföretagens krav, är Yrkeshögskolan i
Helsingborg beredd att hantera. Lena Stenbäck, rektor på YH, informerade kort om nuvarande verksamhet och
förutsättningarna för att ansöka om nya utbildningar. Den grund dessa måste vila på är företagens aktiva
medverkan bland annat med att ange både rekryteringsbehov och innehållet i den kompetens de behöver. Glöm
inte skicka in de kontaktkort som YH delade ut !
Vi som var med kunde när vi gick ut uppmärksamma informationen i entrén om att IKEA har 321 varuhus i 38
länder.
Vid pennan//Hans Taranger

CeLITs styrelse vill önska alla medlemmar en riktigt skön sommar. Vi
ses till hösten igen

