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2020 är ett år vi aldrig kommer att glömma
Det är nog omöjligt att försöka summera 2020 utan att nämna Corona. Eskilstuna
Logistiks affärsidé är att erbjuda och verkställa hållbara, effektiva och attraktiva
lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen med
avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. För att nå dessa mål så har vi under
pandemin haft ledstjärnan att vi inte ställer in utan att vi ställer OM och på så sätt
har vi fortsatt kunna vårda och utveckla våra relationer.

Vilket etableringsår!
Som sagt, ett (rekord)år vi aldrig glömmer.
Under året har vi haft stora framgångar i
försäljningsarbetet och flera företag har valt
att etablera sig i Eskilstuna. Detta tack vare

2020 var också året då restaurangerna Kin
Kitchen, Casa Nostra och Burgeriet slog
upp sina portar i Eskilstuna Logistikpark och
tillsammans bildar de nu Restauranghuset.

ett långsiktigt strategiskt arbete tillsammans
med ett utvecklat nätverk, goda relationer
och effektiva processer.

Vår flygplats har i dessa pandemitider
verkligen fått visa vilken viktig
samhällsfunktion den är, då vi har hanterat
ett betydande antal ambulansflygningar.

Vi säger varmt välkomna till GardenStore,
Logicenters, Kuehne+Nagel med Amazon,
COOP, Footway, Frode Laursen och
Bockasjö.

Som sagt, 2020, ett år vi aldrig glömmer!
Önskar alla våra samarbetspartners och
nätverk en riktigt skön ledighet och en
önskan om en riktigt God Jul och ett Gott

Stabilt på Eskilstuna Kombiterminal
Nytt 2021!
Trots Coronapandemin så har vi till och med
november i stort sett hanterat samma
volymer som för 2019, vilket var ett
rekordår.
Detta bekräftar marknadens vilja att aktivt
jobba för ett mer hållbart samhälle och mer
konkret i detta fall att flytta gods från väg till
järnväg. En modern och effektiv
kombiterminal erbjuder lösningar för företag
i StockholmMälardalen. Under kommande
år ser vi ett fortsatt ökat intresse med flera
intressanta projekt som supportar hållbara
transportlösningar.

David Hofmann, VD, Eskilstuna Logistik och
Etablering ABpor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.

Läs tidigare nummer av
Progress Report
I Progress Report skriver vi om allt som rör etableringar och
logistik i och runt Eskilstuna med fokus på kombiterminalen och
logistikparken. Är du nyfiken på vad vi har skrivit om i tidigare
nummer så kan du hitta de utgåvorna av vårt nyhetsbrev här.

HÄR KAN DU TRÄFFA OSS UNDER 2021
Vi följer utvecklingen av corona och avvaktar beslut om vilka evenemang
som kommer att hållas.

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.
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