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Informationsbrev till närboende Eskilstuna Logistikpark
och Eskilstuna Flygplats
Företagsetableringar
Den danska industrikoncernen ROCKWOOL köper 180 000 kvm mark i Eskilstuna
Logistikpark. Investeringen möjliggör företagets framtida expansion till den svenska
byggmarknaden. Den framtida verksamheten har en potential att skapa ca 150 nya
jobb i Eskilstuna. Avtal om markförvärv är uppe för beslut på kommunstyrelsens
sammanträde den 10 oktober. Avtal skrivs mellan parterna den 11 oktober i
Eskilstuna.
Nya vägar i området
Arbetet påbörjas senhöst 2017 och beräknas pågå i ca ett och ett halvt år.
Nya rundvirkesvagnen för SCA på premiärtur i Eskilstuna Logistikpark
Måndagen den 9 oktober 2017 ankom ett Hector Rail-tåg bestående av 19 stycken
rundvirkesvagnar, av en ny typ av rundvirkesvag, lastade med brännved från SCA
Tövaterminal till Eskilstuna Energi och Miljö AB Biobränsleterminal, vilka efter
lossning lastades åter till Sundsvall (Östrand) med massaved till SCA från
Mellanskog AB nya omlastningsterminal för rundvirke i Eskilstuna Logistikpark.
Den nya vagnen är framtagen av Innofreight i samarbete med SCA, VTG och Hector
Rail och har ca 25% större lastförmåga* än dagens traditionella och mest frekvent
använda rundvirkesvagnar på de svenska järnvägarna.
*Ett 600 m tåg med traditionella rundvirkesvagnar lastar motsvarande ca 2 000 m3
rundvirke, med den nya Innofreightvagnen lastar ett 600 m tåg motsvarande ca
2 500 m3 rundvirke.
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Kända kommande aktiviteter på och invid flygplatsen
Måndag den 20 november klockan 09.00–16.30 kommer Statens Haverikommission
att genomföra en övning i olycksplatsundersökning på Eskilstuna Flygplats.
I samband med övningen kommer två av försvarets helikoptrar att flyga på och runt
flygplatsen mellan cirka 13.00 och 14.00.
Pilotutbildningen som skulle ha startat i början av september kommer enligt
flygskolan GreyBird, av praktiska skäl att starta i mitten av januari 2018 istället.
Tidigare information som fortfarande är aktuell
Enligt Transportstyrelsens föreskrift ska flygplatsen senast den 31 december 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.
Övrigt
Den 6 oktober invigdes ett av Sveriges volymmässigt största, offentliga konstverk i
Eskilstuna Logistikpark. Konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören ligger
bakom verket ”Bältdjuret i Kjula”, som tagits fram i samarbete med elever i Kjula
skola.
På foto nedan syns elever från tre klasser på Kjula skola (5:or och 6:or) som dansar
runt bältan. Kjula hembageri bjöd barnen på fika efter invigningen och Lasse från
bageriet spelade munspel.

Foto: Sofi Lindahl, Eskilstuna Konstmuseum
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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.
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