Inbjudan
Caféafton 2016-11-02

Hamnen växer – i Falköping!

Skaraborg Logistic Center – en förutsättning för
andras framgång.

Seminarietider: 18.00 till c:a 19.30
( Samling från 17.30 )

Julas effektiva och hållbara logistikarbete gav företaget utmärkelsen
“Årets logistikinsats” förra året. Man flyttade bl.a. gods från lastbil
till tåg och lyckades reducera CO2-utsläppen med 97 procent.
Framgången hänger samman med etableringen av Skaraborg
Logistic Center, SLC, ett viktigt nav för gods i Falköping.
En grundläggande tanke har varit att se Skaraborg som en
möjlighet för Göteborgs Hamn att växa och fungera som en
“Dryport” för omlastning m.m.

Skaraborg Logistic Center

Godstransporter kommer att finnas kvar även i ett klimatsäkrat
samhälle. Exemplet SLC illusterar på flera sätt hur industrin,
myndigheter och övriga berörda behöver agera för att optimera
transporter och logistik, utan att förlora flexibilitet och
konkurrenskraft.
Vi möter:
- Rickard Bergqvist, professor i regional logistik vid
Handelshögskolan i Göteborg, som berättar om SLC ur forskarens
synvinkel,
- Leif Bigsten, ansvarig för SLC från Falköpings kommun, som till
stor del kan ta åt sig äran av det långsiktiga arbetet för att etablera
och utveckla SLC som en regional nyckelresurs, samt
- Christer Owe, som ger en introduktion.
Anmälan senast den 31 oktober till Christer Owe
(christer.owe@gmail.com)
Seminariet är gratis och öppet för alla. Begränsat antal platser,
först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation,
men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet
med rätt lokal.

Tid och plats:
Ekocentrum,
Aschebergsgatan 44
Hpl. Kapellplatsen
2 november 2016
kl 17.30 – ca 19.30
Karta:
www.ekocentrum.se

Inledande föredragningar av de medverkande börjar kl 18.00 och
därefterEkocentrum,
blir det diskussion till ca 19.30. Vi träffas i caféet på
Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.
Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön
www.ingenjorerformiljon.se i samarbete med
Läkare för Miljön, www.lakareformiljon.se och Ekocentrum
www.ekocentrum.se Vill du veta mer om dessa organisationer gå
in på respektive hemsida.

- Väst

