Datum

2017-06-27

Informationsbrev till närboende Eskilstuna Logistikpark
och Eskilstuna Flygplats
Pågående markarbeten i norra flygplatsområdet
Nedansående text är en rättelse av information dat 2017-05-24, då det felaktigt
uppgavs att restmassor från Eskilstuna kommuns byggnation av ny tågdepå i
Gredby och Logistikparken läggs i banan förlängning för nivåjustering.
I norra delen av flygplatsen pågår förberedande arbeten inför en eventuell
förlängning och breddning av rullbanan.
Marken norr om banan nivåjusteras med överskottmassor från blivande tomter
som ska bebyggas inom logistikparken.
Två berg, väster och öster om bantröskeln, utgör hinder för flygtrafiken och tas
därför bort.
Mellanskog etablerar ny virkesterminal i Eskilstuna Logistikpark
Mellanskog och Eskilstuna kommun har slutit ett långsiktigt arrendeavtal för en ny
virkesterminal. Redan i augusti kommer det första virket att levereras till den nya
terminalen och i början av september rullar det första tåget med massaved.
Företagsetableringar
E-handelsföretaget Sportamore startar inom kort upp verksamheten i sitt 23 000
kvadratmeter nybyggda centrallager. Det gör också E-handelsföretaget
KitchenTime som hyr 5000 kvadratmeter lageryta av Sportamore.
Inom kort påbörjas också byggnationen av det som kommer att bli it-företaget
Amazon Web Services datacenter.
Kollektivtrafik
Fr o m 21/8 kommer det att bli fler bussförbindelser (linje 230) till/från
Eskilstuna/Logistikpark. Bussen avgår från Resecentrum med sluthållplats vid
Flygplatsen.
Kända kommande aktiviteter på och invid flygplatsen
Dragracingtävlingar kommer att genomföras följande datum: 10-11 juni, 12-13
augusti, 2-3 september och den 16-17 september. Vid dåligt väder kan tävlingar
komma att ställas in.
Vecka 38 genomför flygvapnet en försvarsövning på flygplatsen. Det är ännu
oklart hur omfattande flygningarna blir, vi återkommer med information då vi vet.
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Övrigt
Vi vill om möjligt skicka ut informationen via epost, så ni som fått detta per post
och har en epostadress, vänligen meddela detta till info@eskilstunalogistik.se,
så skickas informationen digitalt vid nästa tillfälle.
Om du inte vill ta del av kommande informationsbrev, så meddelas också detta till
info@eskilstunalogistik.se alt till Carina Fredriksson tfn 073 950 00 53.
Har Ni några frågor går det bra att höra av sig till någon av nedanstående.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

David Hofmann
VD
073 851 13 01

Mikael Jonsson
Etableringschef
073 950 63 00

Mikael Nilsson
Flygplatschef
072 962 74 80
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