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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.

2011 – nu varvar vi upp för att klara av allt under 4:e kvartalet!
Farten har ökat för vår plattform för samverkan inom logistikområdet mellan näringslivet, akademin och det
offentliga livet.

Planerade aktiviteter
CeLIT kommer att synas med sitt nya marknadsföringsmaterial på Entreprenörsdagen den 18/11 samt planerar att
delta på ett av Marknadsföreningens frukostmöte på Dunkers.

Nästa CeLITmöte äger rum den 28:e november kl 15.
Nästa CeLITmöte blir ett eftermiddagsmöte den 28:e november kl 15 hos ICA Långeberga med ett kompletterande
tema: ”Vinlogistik” som innehåller både teori och praktik. Johanna Sellert och Ragnar Steen inleder med att
presentera ICA. Därefter följer en rundvandring där vi får en inblick i ICAs imponerande verksamhet på
Långeberga. Efter en återsamling följer ett kåseri kring vin och vinlogistik av Håkan Nilsson med efterföljande
praktiska aktiviteter.
Varmt välkomna.
Anmäl dig på info@celit.nu

Intryck från Frukostmöte hos Ontime Logistics. Tostarp E4/E6
Den 24/10 träffades 18 deltagare i de helt nya lokalerna som Brinova har skapat för Ontime Logistics ute i Tostarp
invid motorvägen. Ontime Logistics flyttade hit i februari 2011 från de gamla lokaler de hyrde av Helsingborgs
hamn vid Sjögatan. Carl-Johan Follin gav oss en ingående genomgång av företagets bakgrund och affärsidé med
inriktning på landburna transporter. Utvecklingen till dagens verksamhet har gått över sammanslagning av flera
bolag verksamma i Norden, där den starkaste basen finns i Norge. Huvudkontoret med företagets ledningsgrupp

är även placerat där och navet i Norge finns i Lilleström. I Sverige är man ca 60 anställda. Vissa
terminalverksamheter är ”outsourcade”. I den svenska verksamheten hanterar man under ett år närmare 175.000
sändningar och 400.000 ton gods. Omsättningen i bolaget är drygt 1 miljard Nok varav ca 45% i Sverige.
Verksamheten domineras av produkterna ”daily” och ”schedule”, de första innebär hantering 5 dagar i veckan och
de senare knyts till tisdag och fredag. För den nordiska verksamheten har placeringen i Helsingborg blivit fönstret
ut och in till/från Europa. Detta ger en spännande framtid för enheten här och målsättningen i företaget är en
fördubbling av verksamheten. Terminalen är på 3500 m2 och man är speciellt stolt över en väl fungerande ramp
för lossning från sidan som finns inomhus vilket gör detta moment väderoberoende. Inom de nya lokalerna kan
man växa 25-30% utan att utnyttja optionerna från Brinova på större lokaler och markytor. Högst prioritet har
målsättningen att ha nöjda kunder och de områden som man jobbar aktivt med är – säljsidan, -bättre uppföljning
på track and trace, -automatiserade arbetssätt och utveckling av kommunikationen med alla olika
samarbetspartners i de europeiska länderna. Carl-Johan Follin avslutade sin presentation med en rundvandring
som visade upp terminalen och kontorsdelen. I denna senare satt ca 15 medarbetare i ett gemensamt
kontorslandskap där man satsat rejält på att få en akustisk tyst miljö. Motorvägens intensiva trafik rusade förbi
som en stumfilm utanför. Träffen avslutades med att ordföranden Sten-Åke Tjärnlund riktade ett stort tack från
CeLIT till Carl-Johan och Ontime Logistics för dagens värdskap.
Vid pennan//Hans Taranger

Vi ser fram emot ett spännande 2012 med massor av aktiviteter.

