Datum

2017-09-05

Informationsbrev till närboende Eskilstuna Logistikpark
och Eskilstuna Flygplats
Företagsetableringar
Måndagen den 4 september rullade tågverksamhet igång på Mellanskog AB:s
nya terminal för omlastning av rundvirke från bil till järnväg. Första tåget ankom
lastat med brännved till mottagare Eskilstuna Energi och Miljö AB från SCA
terminal Östavall, vilket lossades av den nya terminaloperatören Wasaåkarn AB
(som har två stora Volvo L180 med höglyft för effektiv hantering på plats på
terminalen) och sedan lastades med färsk barrmassaved åter till SCA Östrand.
Som planeringen ligger nu som kommer det att initialt (resterande del av 2017)
rulla ett lastat tåg i veckan på måndagar från terminalen och ca 50-60% av
ankommande tåg kommer att vara lastade med brännved till Eskilstuna Energi
och Miljö AB som ska flisas. I och med att så stor andel av tågen kan gå lastade
i bägge riktningarna så innebär det stora miljövinster samtidigt som det ger
logistikfördelar som medger att man kan frakta på längre avstånd med
lönsamhet, såväl som för miljön och för alla inblandade parter är detta en
win-win situation.

Mellanskog AB:s nya terminal

Kända kommande aktiviteter på och invid flygplatsen
Enligt Transportstyrelsens föreskrift ska flygplatsen senast den 31/12 2017 vara
inhägnad med stängsel. Upplands Stängsel har fått uppdraget och kommer därför
under hösten att sätta upp viltstängsel runt flygplatsen. Materialet har levererats
och så snart vi har satt ut var stängslet ska dras påbörjas arbetena. Fordon och
personal kommer att röra sig i och omkring flygplatsområdet.
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Återstående dragracingtävlingar kommer att genomföras följande datum:
16-17 september. Vid dåligt väder kan tävlingar komma att ställas in.
Helgerna 9-10 och 23-24 september kommer fallskärmshoppning att ske på
flygplatsen. Den pågår mellan ca 10:00 och 17:00.
Uppstigningen med flygplane till 3 000 meters höjd kommer att ske i området
söder om E 20 mellan Ärlavägen och Hugelsta. Man kommer att starta och
landa på flygplatsen med en till två starter i timmen. Flygtrafikledningen är då
stängd, men flygplatsen har haft en dialog med fallskärmsklubben om hur de
ska genomföra detta med så små störningar som möjligt.
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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