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Stuffa är grejen
Redan klockan fem på morgonen har det första godståget kommit till
kombiterminalen i Eskilstuna. Trailrar lastas av i decembermorgonen. Klockan
tio lämnar ett annat tåg fullastat med containrar. Ungefär samtidigt kommer
dagens första lastbil från Ljungträ i Munktorp, lastad med virke som ska till
Kina.
– Här är det ordning och reda, säger chauffören Lars Karlsson om Eskilstuna
Kombiterminal.
Han vet direkt var han ska åka för att lasta av. Det mesta är automatiserat och
digitaliserat, vilket gör att tid, som är en viktig resurs för alla inom transport och logistik,
sparas.
Helena Reuterhäll är produktionsplanerare och logistikansvarig på Ljungträ. Hon har
valt att skicka sitt virke med lastbil till Eskilstuna Kombiterminal för att där få det omlastat
till container, så kallad stuffning.
– Jag bokar med en speditör. De bokar upp containrar och väljer hamn. I det här fallet
Göteborg, säger hon.
Tidigare körde Ljungträ med lastbil direkt till Göteborgs hamn men dels kostar det mer
och dels vill Helena Reuterhäll gärna använda sig av tåg när det går.
– Allt kostar, även för miljön. Vi vill inte åka tomma eller transportera luft, säger hon.
Egentligen är det inte så komplicerat. Det handlar om att köra grejer, lossa och lasta
dem. Att stuffa containrarna är den stora biten och tillsammans med m4, som sköter
driften av kombiterminalen, har Ljungträ utvecklat ett smidigt arbetssätt för alla.
– Två vändor med lastbil motsvarar precis tre containrar. Vi vill optimera i varje steg.
Och det vill de också. Logistiken är den stora fördelen för oss med att använda
Eskilstuna Kombiterminal, säger Helena Reuterhäll.

RESTAURANGER PÅ GÅNG I ESKILSTUNA LOGISTIKPARK
Under våren 2020 kommer fyra nya restauranger att öppna i Eskilstuna Logistikpark.
Du kommer få läsa om alla här i Progress Report. Först ut är Casa Nostra.

Casa Nostra öppnar i logistikparken
I april 2020 planerar
Eskilstunarestaurangen Casa Nostra att
öppna i Eskilstuna Logistikpark.

– Här finns ett stort upptagningsområde
men inget utbud av restauranger.
Casa Nostra erbjuder härlig italiensk pasta

Casa Nostrafamiljen tror att det kommer
bli ett attraktivt läge när parken växer.
Även för andra kommer det vara snabbt
och enkelt att ta sig till restaurangen.
Casa Nostra vill även locka kunder från
omkringliggande orter som Kjula, Jäder,
Ärla och Hällberga. Även för de som
jobbar i intilliggande industriområden kan
läget vara gynnsamt tror Casa Nostra
familjen.

och pizza kompletterat med några
kebabrätter. Restaurangen blir hela 500
kvm stor. Golvet är redan gjutet och
lokalen håller på att inredas enligt Casa
Nostrakonceptet.
Casa Nostra lovar någon form av
öppningserbjudande när det blir dags att
slå upp portarna i vår. Så håll utkik!

ESKILSTUNA LOGISTIKPARK

”Vi känner oss välkomna till Eskilstuna”
Jan Erik Allstrin driver möbelföretaget RGE som precis har flyttat sitt lager till
Eskilstuna. – Här finns en förståelse för mindre företags problem och önskemål,
säger han.
Jan Erik Allstrin har till och med fått två
kompisar som driver företag inom
internethandel, att också köpa mark i
Eskilstuna Logistikpark.
– Vi känner oss välkomna och har fått ett
bra bemötande i Eskilstuna, säger Jan
Erik Allstrin.
Han beskriver bemötandet som
engagerat, konstruktivt och
prolemlösningsfokuserat. Han upplever att
det finns en förståelse för
småföretagarens problem och önskemål
och att han får snabba besked av
kommunen.
– Det gör att jag snabbare kan fatta beslut
och utveckla mitt företag i den riktning jag
vill, säger Jan Erik Allstrin och tillägger:
– Här finns gynnsamma förutsättningar för
tillväxt.
RGE har redan flyttat till Eskilstuna och
hyr lokaler tills de har byggt sitt eget lager
i Eskilstuna logistikpark. Där har de köpt
10 000 kvadratmeter mark.
– Det är ett fint område med både stor och
mindre företag, säger Jan Erik Allstrin.

Han tror att det kommer vara upp till tio
anställda här i Eskilstuna. Kontoret kommer
dock att vara kvar i Stockholm.
RGE är ett möbelgrossistföretag som säljer
möbler till kedjor och butiker, främst i
Sverige men även till Finland, Norge och
Danmark.
De designar egna möbler och ritar och
säljer hela koncept till kunder. De jobbar
med modern skandinavisk design och
tillverkar planmöbler, det vill säga stolar,
matbord, soffbord och förvaringsmöbler i
hårda material som sten, trä, metall och
glas

HÄR KAN DU TRÄFFA OSS UNDER 2020
• NYLOKAL, Lokalguiden Stockholm, 29 januari
• Logistikläget Stockholm, 6 februari
• DCongress Göteborg, 5 mars
• DCD Energy Smart Stockholm, 2728 april
• Logistiktrender Helsingborg, 7 maj
• AWS Summit Stockholm, maj

• Dagens Handel Retaildagen Stockholm, maj
• Business Arena Stockholm, 1617 september
• InnoTrans Berlin, 2225 september
• Hamndagen Göteborg, oktober
• ExpoReal München, 57 oktober
• Logistik & Fastigheter Eskilstuna, 22 oktober
• Logistik & Transport Göteborg, 34 november
• Marknadsföringsdagen Eskilstuna

Följ oss på LinkedIn

Våra logistikområden ligger i direkt närhet till järnväg, motorväg och flyg i tillväxtområdet
StockholmMälardalen. Hos oss finns en av landets ledande kombiterminaler och en stor
logistikpark. Vi vill erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företag och enkel
tillgång till flera olika transportsätt. Så skapar vi fler arbetstillfällen i Eskilstuna.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB • Box 78 • 631 02 Eskilstuna
info@eskilstunalogistik.se
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