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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.

Nästa frukostmöte på:

Du hälsas välkommen till Höganäs AB den 3/9, kl 7.30.
Richard Molon, ansvarig för supply chain, berättar om verksamheten och beskriver
Höganäs ABs logistiska utmaningar. Besöket avslutas 9.00.
Anmäl dig till info@celit.nu så fort som möjligt.

Augusti 2012 – nu ökar vi farten och njuter av alla trevliga sommarminnen.
Farten är god för vår plattform för samverkan inom logistikområdet mellan näringslivet, akademin och det
offentliga livet. Nu laddar vi batterierna.

Planerade aktiviteter
•

Under hösten blir det nya företagsbesök den 8/10 (Ramlösa) och den 19/11 och något som är kopplat till
vinlogistik.

Båstadtennisen – NLP sponsrat seminarium den 12/7
Traditionsenligt stod NLP:s värd Christer Berglund och mötte oss vid Peppes Bodega. Vi var 22 st som först fick ta
för oss av den framdukade frukostbuffén, placerad på husets balkong med en vacker vy över stranden och havet i
bakgrunden. Mats Johnsson inledde med några välkomnande ord och betonade värdet för CeLIT att återigen få ha
en träff under Båstadtennisen. Christer Berglund följde upp med lite aktuell basfakta om NLP, som bl a nu driver
ett stort projekt för Green Cargo på Ättekulla. Sten-Åke Tjärnlund välkomnade dagens talare, Cecilia Rönn från
Ramlösa. Temat för Cecilia var ”Min syn på ett bra ledarskap”. Med sin bakgrund med flera utnämningar för sitt
eget ledarskap, bl a Årets unga chef 2012, var hon med sina 32 år redan trygg i sin roll. Cecilia har rört sig söderut
längs västkusten, uppväxt i Varberg med studier på högskolan i Halmstad och nu platschefsuppdrag för Carlsberg i
Ramlösafabriken sedan 2,5 år. Hon gjorde en stark positiv markering för Carlsbergs sätt att uppmuntra och stötta
sina talanger och viljan att satsa på unga chefer. För en senior med lång erfarenhet av ledarskap var det positivt
att finna en så ung ledare som själv redan rörde sig med merparten av de klassiska begreppen som hör hemma i
detta sammanhang. Nyckelord som lyftes fram av Cecilia var Mångfald, Engagemang, Tydlighet, Struktur,
Prestigelöshet mm. Värdera frågan Varför och ta vara på den feedback du får. Som småbarnsförälder och
hundägare såg hon även värdet av att även ta vara på den direkta reaktionen man får i hemmiljön .
I dialogen efteråt deltog flera, bl a redaktören för tidningen Intelligent Logistik. För de mer faktainriktade frågorna
om Ramlösa och Carlsberg, hoppades Sten-Åke att vi skulle få återkomma till dem, om vi kunde få förlägga ett
frukostmöte till Ramlösas anläggning på Ättekulla till hösten. Han uttryckte stor uppskattning för Cecilias
medverkan och vi tackade henne alla med en kraftfull applåd. Som avslutning utdelade NLP biljetter till dagens
tennismatcher för de som hade tillfälle att se dessa.
Vid pennan//Hans Taranger

Vi ser fram emot ett antal kreativa och inspirerande aktiviteter tillsammans under 2012.

