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Inledning
Företagarföreningen Logpoing
Business Network (LBN) har nu
verkat i 4 år. De gångna åren har
visat att behovet av en sammanslutning i en förening har varit
stor. Intressefrågorna har hela
tiden ökat i antal och kunnat
behandlas i en engagerande andra
som på olika områden har givit
ett positivt resultat till förmån för
företagen och områdets utveckling.

Logpoint South Sweden har
under dess existens blivit ett aktat
begrepp inom logistikbranschen
och väl värt att bevara
och vidareutveckla.
Förutom den framtida visionen
för Logpoint South Sweden har
ett antal mål fram till 2015 satts
upp som nu håller på
att förverkligas.

Historik

Föreningens Syfte

Förändringar under 2014

Idén med någon form av nätverk eller
intresseorganisation föddes i samband
med att man inom ramen för Logpoint AB genomförde en enkät bland
ett antal företag på Torsvik. Enkäten
avslutades under våren 2010 och i svaren framkom behovet av någon form
av samverkan och att från företagens
sida kunna medverka till utveckling av
området. En interimsstyrelse skapades
som förberedde bildandet av en företagarförening.

Föreningens syfte, §2 i förenings
stadgar är att vara en intresseorganisation med huvudsaklig uppgift
att följa befintlig verksamhet inom
området och medverka till den
framtida utvecklingen av LogPoint
South Sweden i Torsvik – Jönköping/
Vaggeryd. Aktuella frågor ska bedrivas
i nära samarbete med LogPoint AB
med målsättning att få en styrelsepost i
bolagets ordinarie styrelse. Vidare ska
föreningen verka för att etablera och
utveckla möjligheter till samverkan
medlemmarna emellan vad gäller
service, tjänster, information och
kunnande.

I skrivelse från stadsdirektör
Carl-Jo- han Korsås och kommunstyrelsens ordförande Mats Green till
LBN:s styrelseordförande Richard
Thorell 2014-06-23 framgår att
ansvaret för utveckling av området
integreras i Jönköpings Kommuns
ordinarie tjäns- temannaorganisation.
Eftersom kommunala bolaget LogPoint AB avecklas under 2014.

Föreningen bildades formellt den
26/10 2010. Beslut och bildandet genomfördes som ett första årsmöte med
kallelse, dagordning och beslutsunderlag framtaget av interimsstyrelsen,
vilket utsändes i förväg till Torsviksområdets företagsrepresentanter.
LBN har för närvarande 69
medlemsföretag/organisationer.

Företagarföreningen presenteras i
LogPoints AB:s officiella hemsida
och företagsportal på internet. (www.
logpoint.se).
Där publiceras bla medlemsmatrikel
och protokoll förda i samband med
styrelsemöten och medlemsmöten.
Föreningen är aktiv i den sociala
mediakanalen facebook med en
egensida. Denna är till för alla som
är verksamma inom LogPoint South
Sweden och dess anställda.
(www.facebook.com/pages/LogPointBusiness-Network)

Eftersom LBN anser skrivelsen vara ett
viktigt dokument med information till
föreningens medlemmar finns denna
skrivelse på vår hemsida.

Föreningens ordförande
sammanfattar året som gått
Under året så har styrelsen i LogPoint
Business Network arbetat aktivt med
ett flertal olika frågor för områdets
fortsätta utveckling.

Infrastruktur
Trafikverket har arbetat med en
åtgärdsvalsstudie för kommande
investeringar i det så kallade Y:et.
Här har föreningen verkat och påvisat
fördelarna med att den framtida järnvägssträckningen skall gå via Torsvik
för att möjliggöra både för godstrafiken och persontrafiken för våra 4500
anställda. Detta är också avgörande
för var en framtida fullvärdig kombiterminal kommer att placeras, där vi
i föreningen arbetar för en placering
centralt på Torsvik. Vår nuvarande
kombiterminal kommer att inom ett
par år nå sin maxkapacitet, och det
är av yttersta vikt att det byggs en ny
terminal med fullängdsspår på Torsvik
för att möjliggöra effektiva transporter.
Läget är fortfarande oklart runt hur
trafikverket resonerar och vi efterlyser
nu ett större driv och tydlighet från
politikerna i Jönköpings kommun i
denna viktiga fråga.
Torsvik 2.0
Under året så har det tagits ett mycket
intressant initiativ kring hur vi kan
profilera LogPoint som Sveriges bästa
logistikläge för e-handel samt undersöka hur vi kan bygga kompetens
för att stötta företag i att etablera
distribution, transport och kompetens
för e-handel lösningar. Detta är ett
samarbete mellan Jönköpings näringslivsförening och LogPoint Business
Network som vi ser väldigt positivt på.
Vi har mycket kompetens och många
intressanta verksamheter på vårt område som kan bidra i denna spännande
utveckling.

Torsvik center
En centrumanläggning med ett varierat
serviceutbud har sedan länge varit en
prioritering för alla företag på området
och det ser nu ut att detta kan vara
möjligt att få på plats under 2016.
Vissa detaljer kvarstår och vi hoppas
att de inblandade parterna kan hitta en
bra lösning, detta hade betytt mycket
för alla anställda på Torsvik. Vi ser
fram emot fortsatt planering där vi i
föreningen jobbar aktivt med att signalera vårt stöd samt hitta lösningar som
kommer alla anställda till del.
Samarbetet i styrelsen har präglats
av ett gott samarbete, flexibilitet och
en stor vilja att fortsätta driva alla
viktiga frågor för områdets fortsatta
utveckling. Jag vill passa på att tacka
styrelsen och samtliga medlemmar för
det gångna året.
Med vänlig hälsning
Richard Thorell
Ordförande LogPoint Business
Network

Styrelseledamöter
• Richard Thorell, IKEA (Ordf)
• Eva-Lotta Andersson, Post Nord
(vice ordf)
• Tomas Axelsson, Aditro,
Else-Mari Trum, Electrolux
Distriparts (kassör)
• Magnus Bergkvist, LogPoint AB
(Sekr)
• Jimmy Olofsson, Elgiganten
• B-O Hulting
• Patrik Holst, Näringslivsavdelningen
Jkpg Kommun
• Carina Lyckvind, Diac
• Jan Borgenhede Mobis Parts
• Jan Johnsson, Företagshälsan
(Revisor)

Målsättning och
verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2014
Några av de prioriterade frågorna
under året har varit att:
- Fortsätta driva infrastrukturfrågor
- Elektrifiering av järnvägen s.k. Y:et
- Uppställningsplats för lastbilar med
gods till och från området
- Få kombiterminalens placering inom
området
- Göra området mer attraktivt
- Få till skyltar utmed E4:an och öka
synligheten
- Arrangera LogPointdagen för
företag, medarbetare och familjer.

Styrelsemöten
Följande fyra styrelsemöten har ägt
rum under verksamhetsåret:
2014-02-04 (Elgiganten)
2014-05-12 (Electrolux Distriparts)
2014-0806-11 (Post Nord)
2014-08-16 (IKEA)
2014-10-21 (Elgiganten)
2014-11-18 (Post Nord)
I samband med styrelsemötena har
respektive företagsvärd haft en
uppskattad presentation av företaget
och dess verksamhet.

Medlemsmöten
Följande två medlemsmöten har ägt
rum under verksamhetsåret:
2014-03-21 Årsmöte (Diac Metall AB)
Mötet inleddes med att Vd Diac
Metall, Carin Lyckvind hälsade välkommen till 25-talet medlemmar och
inbjudna gäster.
Årsmötet öppnades av ordförande vice
ordförande Torbjörn Rångemyr. Till
att leda årsmötet valdes Jonas Ekeroth,
Handelskammaren i Jönköpings Län,
som tackade för förtroendet. Sedvanliga årsmötespunkter behandlades.
Styrelsen beviljades ansvarfrihet för det
gångna verksamhetsåret. Det nya årets
styrelse presenterades efter nyval av
ledamöter. Medlemsavgift och budget
fastställdes.
Efter att årsmötet avslutats hälsade vår
nyvalde ordförande Richard Thorell
välkommen till stadsdirektör Carl-Johan Korsås. Skälet till besöket var att
kommentera kommunstyrelsens beslut
till avveckling av LogPoint AB. Samtidigt informerades om att verksamheten
som LogPoint AB bedrivet fördelas
inom ordinarie kommunförvaltning
samt att ett nytt utvecklingsbolag bildas för området Södra Munksjön.
Ordföranden presenterade och välkomnade sedan Arne Andersson från
Post Nord. Arne Anderson som är
Postens expert inom e-handel höll ett
inspirerande föredrag om e-handelssatsningar, dess utveckling och framtid.
Ordförande berättade om årets verksamhet och den kommande LogPointdagen.

2014-11-18 Medlemsmöte (Post Nord)
Mötet inleddes med att ordförande
Richard Thorell IKEA tillsammans
med vice ordförande Eva-Lotta
Andersson, Post Nord hälsade alla
välkomna till medlemsmötet.
Eva-Lotta Andersson inbjöd också
till en rundvandring i företaget efter
mötet.
Stefan Lind, som inom kommunen
ansvarar för infrastrukturfrågor berättade om nuläget kring Trafikverkets
pågående utredning om upprustning av
banorna med elektrifiering av det s.k.
Y:et, som avser järnvägssträckningarna Jönköping-Värnamo och Vaggeryd-Nässjö. Ordföranden betonade
vikten och betydelsen för Torsviksområdet och dess godstransporter samt
en anläggning av en ny fullvärdig
kombiterminal.
Else-Marie Trum (Electrolux Distriparts) och Lars-Erik Andersson
(Arbetsförmedlingen) informerade om
nätverket för mellanchefer och de gemensamma frågor som deltagarna tagit
upp i samband med besök på de anslutna företagen. Initiativet till denna
typ av erfarenhetsutbyte har lovordats
av deltagande företag och med facit i
hand kommer andra liknande nätverk
för utbyte av erfarenhet kunna startas.
Arbetet med ett LogPoint Center i
norra delen av området presenterades
av NCC, Annike Thorén. Förslaget
innebär att lokalerna för tidigare Månsarps Mekaniska

kommer att renoveras och anpassas för
olika viktiga serviceverksamheter samt
motionsanläggning.
Mattias Bransmo, från Jönköpings
Näringslivsförening informerade om
”Torsvik 2.0”, en studie om E-handel
och hur detta kan på verka området.
Föreningens ordförande Richard
Thorell informerade om vikten av
företagsföreningens existens och
framtida verksamhet i samband med
avvecklingen av LogPoint AB.

Aktiviteter och händelse under
det gånga verksamhetsåret
samt sammanfattning av det
arbete som LogPoint AB
initierat och genomfört.
Medlemsrekrytering
Medlemsrekryteringen är en ständigt
pågående process. Medlemsantalet
enligt inbetalda medlemsavgifter vid
årsskiftet 2014/2015 var 69 företag/
organisationer.
Föreningens informationsflöde
Från och med 2012 har föreningen
tillsammans med Logpoint AB startat
nyhetsinformation i form av en A3affisch som delas ut till medlemsföretagen en gång per kvartal. Affischen
”LogPoint för Alla” är utformad som
en löpsedel och sätts upp på företagens informations- och mötesplatser.
Föreningen ombesörjer också köp av
inramningstavla passande affischen.

Information om verksamhet på området sker som tidigare löpande på
www.logpoint.se där också information om föreningen presenteras under
en egen rubrik med bland annat medlemsförteckning, ledamöter, möten och
styrelseprotokoll.

Trafiksituationen
Ytterligare förbättringar av trafiksituationen har genomförts. Däribland har
hastigheten sänkts till 60km i timman
på Möbelvägen, vilket uppskattas
då det varit ett problem med höga
hastigheter.

Från och med 2015 kommer information om föreningen, som ett komplement till hemsidan, även tillhandahållas via Facebook under ”Logpoint
Business Network” som öppen en
grupp. ”LogPoint för alla” utgår tills
vidare.

Kombiterminal
Under 2011 togs tillfälliga kombiterminalen tagits i bruk. Kombitrafiken
har under 2012 och 2013 utökats och
den tillfälliga terminalens kapacitet är i
det närmaste fullt utnyttjad. Vid infarten till området har under 2014 färdigställts ett mötes- och avlastningsspår
för att öka tillgängligheten och göra
det möjligt med fler och längre godståg. Triangelspåret vid Månsarp har
tagits i drift 2013 som möjliggör nu
godstrafik söder ut. Genom den ökade
trafiken med gods till kombiterminalen
krävs anläggande av en ny fullvärdig
terminal på Torsviksområdet.

LogPointdagen
25 maj 2014 var det dags för premiären av LogPoint-dagen. En aktivitetsdag för hela familjen för alla som
jobbar på LogPoint South Sweden.
30 augusti 2015 anordnades LogPointdagen nummer 2. På grund av både
dåligt väder och många andra evenemang samma dag runt om i kommunen deltog färre besökare. Styrelsen
har beslutat att nästa LogPointdag
kommer att genomföras under 2016.

Föreningens representation i Styrelsen
för LogPoint AB.
Vid samtliga tillfällen under året har en
representant från föreningens styrelse
inbjudits att delta som adjungerad styrelseledamot i LogPoint AB:s ordinarie
styrelsemöten. Sista deltagande från
föreningens sida skedde under hösten
2014.

Bring Linehaul är sedan 2013 operatör på kombiterminalen i Torsvik.
Utvecklingen har efter övertagandet
utvecklats och volymerna ökat. Inom
kort kommer ett tredje tåg startas
till Stockholm och ytterligare nya
förbindelser är på väg. Sen tidigare
finns dagliga tåg mellan Torsvik och
Oslo respektive Göteborgs hamn och
Torsvik. Ett åkeri är uppköpt och
integrerat i tågterminalen. Terminalen
sysselsätter för närvarande 20-talet
anställda. Kontorsbyggnaden kommer
snart att byggas till. Terminalen har
blivit för trång och dialog pågår för att
hyra mark och plats i närområdet.

Remissyttrande till Trafikverket och
Regionförbundet
Trafikverkets respektive Regionens förslag till transportplan för 2014-2025
offentliggjordes under våren 2013.
Föreningen lämnade i ett remissyttrande till Trafikverket och Regionförbundet föreningens krav på att snarast
genomföra byggandet av en fullvärdig
kombiterminal och elektrifiering av
Y:et dvs. järnvägssträckningarna Jönköping–Värnamo och VaggerydNässjö.
Näringslivets kraftsamling kring
infrastrukturfrågor
LogPoint Business Network har under
hösten 2013 tagit initiativ till en
kraftsamling föranlett av Trafikverkets
förslag till Transportplan 2014-2025.
Detta har skett tillsammans med
Handelskammaren i Jönköpings Län
och Jönköpings Näringslivsförening.
Föreningen inbjöd till ett stormöte
med representanter från Länsstyrelse
(landshövding), Regionförbundet, Jönköpings kommun, Trafikverket Handelskammaren, Näringslivsföreningen,
Företagarna med flera. Sammanlagt
samlades närmare trettitalet deltagare på John Bauer Hotell. Detta möte
genomfördes den 10 december 2013.
Under mötet framkom en stor enighet i
att snarast förverkliga fullvärdig kombiterminal på Torsvik, elektrifiering av
Y:et samt en snar uppstart av arbetet
med Götalandsbanan.

Uppställningsplatser
LogPoint AB startade 2013 arbetet
med fyrtio uppställningsplatser för
lastbilar. Dessa placeras vid södra
avfarten vid Hyltena på östra sidan
av E4:an. Genom god tillgång på
uppställningsplatser vill man undvika
den oplanerade och ”vilda” parkering
som sker på området. Anläggningen
invigdes under hösten 2015.
Områdets gestaltning
Arbete pågår kontinuerligt att göra
LogPoint-området mer attraktivt.
Föreningen bevakar och ser till att
området städas och ser rent ut.
LogPoint Center
NCC hade fått i uppdrag att förverkliga byggandet av LogPoint Center
väster om södra infarten vid Hyltena.
Vid ett av föreningens styrelsemöte under våren 2012 presenterade företaget
det planerade centret, som skulle att
omfatta olika verksamheter. Intressenter fanns för bland annat restaurang,
motionsanläggning, bank och annan
serviceverksamhet.

Siktet var inställt på att en förstaetapp
skulle stå klart 2015. Under 2013
lämnade NCC uppdraget utan att
kunna presentera en plan för genomförandet. NCC har därmed bidragit
negativt till områdets utveckling och
medverkat till försening av projektet.
LogPoint AB har tagit nya kontakter
för att hitta andra lösningar.
Under 2015 har NCC presenterat ett
alternativ till lösning i norra delen av
Torsviksområdet. Finns tillräckligt med
intressenter att hyra in sig i en renoverad och anpassad befintlig byggnad
kan ett Torsvik Center bli verklighet.

Etablering på nya området söder om
Hyltena
Under året har nya etableringar
kontrakterats och diskussioner pågår
med företag som önskar etablera sig
på det nya området som står är klart
för byggnation söder om Hyltena och
öster om E4.

Informationstavlor och vägskyltar.
Utmed E4 finns förslag till utformning
av information om LogPoint-området
vid norra och södra avfarterna. Trafikverkets yttrande och godkännande
har låtit vänta på sig i under flera år
men under 2015 blev det klart med en
skylt söder om Torsvik.
Ny väg Torsvik – Tenhult 2015
Kommunen har tagit beslut om ny väg
mellan Torsvik och Tenhult med förbifart Barnarp. Arbetet har påbörjats.
Lokaltrafik
Kontakt och samarbete med länstrafiken har etablerats för löpande
informationsutbyte och avstämning
angående bussförbindelser, linjer och
tidtabeller.
Företagsgemensamma erfarenhetsutbyten och utbildningar
Initiativ har under 2013 tagits till att
starta upp ett samarbete mellan intresserade företag i syfte att utbyta

erfarenhet och vid behov anordna
utbildning inom olika områden.
Ett område som prioriteras är arbetsledarutbildning. Under 2015 startades
ett nätverk för mellanchefer som blivit
mycket uppskattat.

Skrivelser
Till Trafikverket och Regionförbundet
1.
Remissyttrande över förslag
till Transportplan för tiden 2014-2025
Mötet med Trafikverket.
Under 2014 träffade föreningen,
tillsammans med Handelskammaren
i Jönköpings län och Näringslivsföreningen i Jönköping, Trafikverket och
representant för Godstransportrådet.
Syftet med mötet var att ytterligare poängtera vikten av järnvägens upprustning och planering för en fullvärdig
kombiterminal på Torsvik.

Möten och media.
I samband med Näringslivets kraftsamling kring infrastrukturfrågor har
LogPoint Business Network uppmärksammats vid ett flertal tillfällen i press,
på nätet och i radio. Det har ofta
skett tillsammans med Kommunalråd,
Regionförbund, Handelskammare,
Näringslivsföreningen, LogPoint AB
med flera.

Ekonomisk rapport
Vid årsskiftet per 2014-12-31
utgjordes föreningens tillgångar
21 905 kronor.
Se nedan sammanfattning av bokslut för 2014

Intäkter

Utfall 141231

Medlemsavgifter
Bidrag

39198,50
0,00

SUMMA

39198,50

Kostnader
Bankgiro
Porto m m			
Medlemsinformation
Evenemang
Medlemsmöten
Arbetsgrupper 2 st		
Serviceavgift till LogPoint AB
Städning av området		
LogPoint-dagen
Övrigt

1375,00
0,00
4832,00
0,00
1700,00
0,00
2500,00
0,00
19944,00
0,00

SUMMA				

30351,00

I kassan 141231		

21 905,00 kr

Richard Thorell (ordf.)
Eva-Lotta Andersson (vice ordf.)

DHL Supply Chain
Postnord Logistics AB
Svero Lifting AB
Adecco Sweden AB
Bring Parcels AB
Transab LogPoint AB
Nedis AB
Schenker Logistics AB
ElGiganten
Diac Metal AB
Electrolux Distriparts AB
Bubs Godis AB
Rosenlunds Åkeri AB
Alumeco
Catena AB
Elegant Inredning & Möbler
UPS
Lernia Jönköping Bring Linehaul AS
Nordic Real Estate Partners
Carl Stahl AB		
Freja Transport		
Frödéns Ventilation AB
Färsksallad
Aditro Logistics AB		
Kuehne+Nagel
Petcare AB
June Emballage
JRAB
Isolda distribution
FöretagsCatering AB
Företagshälsan
GB Grossisten Sydväst AB
QPT AB
Gripen Weels		
IKEA
Stora Enso Packaging AB
Destination Jönköping
Industriglas i Jönköping AB		
Spiskroken AB
Arbetsförmedlingen 		
Jönköpings Energi Kraftvärmeverket
Ekmans Jönköping AB
Ragn-Sells AB
Ventilationsutveckling AB
Däckshopen i Jönköping AB
Parcels
Jönköpings stål & Metall AB
Swärds Däckservice
PNO
Ostkompaniet AB
Tobidan-Bremsomat
Terrramet-Stålcenter AB
DSV Transport
Beva-Tools
Mobis Parts
Statoil Hyltena
Atteviks Lastvagnar AB
Shell 7-Eleven		
CNC Snickerier AB
Logent AB
Danish Crown
Bring Express Sverige AB
Bring Warehouse AB
Sience Park
Skaraslättens Transport AB
Cramo Instant AB
Itella Logistics
Invico Modulbyggen AB
Huskvarna motorklubb Vesonli Invest AB

Påverka, utvecklas och väx!
Alla företag som finns inom LogPoint South Sweden är varmt
välkomna att bli medlem i nätverket. Medlemsavgiften är endast: 0 –10
anställda 200:-/år. 11– 50 anställda 500:-/år. >50 anställda 1.000:-/ år.
Det är ni som företag som fyller nätverket med engagemang,
inspiration och affärsmöjligheter.

Tillsammans kan vi påverka, utvecklas och växa.
Tillsammans når vi målet.

LogPoint Business Network
Enkelt att gå med. Svårt att vara utan.

www.logpoint.se

