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2021 har Eskilstuna välkomnat flera nya
företagsetableringar och en helt ny bransch
Vi startade året på ett härligt sätt med att få utmärkelsen ”Årets hetaste logistikläge
2021” ifrån Intelligent Logistik. Vilken bekräftelseboost och inspiration för vårat
långsiktiga arbete!

2021 har varit ett riktigt bra och utvecklande I vårat uppdrag att utveckla flygplatsen så
hybridår för Eskilstuna Logistik och
har vi tecknat ett avtal med en mäklare som
Etablering, där vi i vardagen växlat mellan
fysiska träffar och digitala möten, och det
har fungerat utmärkt.

skall hjälpa oss att finna intressenter som
har förmågan att förvärva, utveckla och
driva flygplatsen.

Under året har vi haft förmånen att få

Blickar jag framåt så ser jag från Eskilstunas

välkomna flera företag till Eskilstuna som till perspektiv en fortsatt stark efterfrågan om
exempel Apoteket AB, som nu uppför ett nytt nya etableringslösningar och då framförallt
automatiserat ehandelslager som kommer
kopplat till ehandelsbranschen.
att tas i drift under 2022, logistikföretaget
Vi har en riktigt bra försäljningspipeline med
Frode Laursen som byggt en
logistikfastighet om 39 000 kvm samt Senior goda affärsmöjligheter för 2022 och framåt.
Technology Material, en betydande
underleverantör
till Northvolt och som med sin företags
etablering, förutom att de skapar många
arbetstillfällen innebär att en helt ny
framtidsbransch finns representerad i
Eskilstuna.

Utvecklingen och trycket på klimatsmarta
transporter ökar och vi ser en fortsatt positiv
utveckling av verksamheten på Eskilstuna
Kombiterminal där volymerna dels ökar
organiskt men även genom tillkommande
varuflöden. När det blir dags att stänga året
kommer vi (igen) att notera en rekordvolym.

Jag vill härmed tacka alla våra kunder,
leverantörer och samarbetspartners för ett
fantastiskt 2021 och önskar er alla en riktigt
skön julledighet och Gott Nytt År!
David Hofmann, VD, Eskilstuna Logistik och
Etablering AB

r incididunt ut labore et dolore magna
Vi har under året fortsatt varit en
beredskapsflygplats och därmed påvisat

aliqua.

den viktiga samhällsfunktionen vår flygplats
har.

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.

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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