
 

 
Datum  

  2018-04-06  
    

    
    

    
 

 

 
Eskilstuna Logistik och Etablering AB  

Munktellstorget 2 | Box 78 |631 02 Eskilstuna 
Org.nr 559048-6188 | Säte Eskilstuna  
www.eskilstunalogistik.se 

 

 
 
 
 
Informationsbrev till närboende Eskilstuna Logistikpark  
och Eskilstuna Flygplats 
 
 
Kända kommande aktiviteter Eskilstuna Logistikpark 
 
Företagsetableringar 
Eskilstunaföretaget Strands Maskin AB har köpt mark och ska bygga en  
1100 kvadratmeter stor verkstad. Här ska företaget reparera lastbilar och 
entreprenadmaskiner. Verksamheten drar igång år 2020.  
 
Köpt mark har också Eskilstunaföretaget Frost Maskin gjort. Tanken är att 
bygga en 2000-3000 kvadratmeter stor lokal att hyra ut. Just nu pågår 
markarbeten. 
  
Vägbyggnation 
Byggnation av de nya vägarna Propellervägen och Spaningsvägen är nu 
igång och beräknas vara klara under maj 2019. 
Arbetet utförs av Sorex Entreprenad AB. 
 
 
Kända kommande aktiviteter på och invid flygplatsen 
 
Dragracingtävlingar 
Årets tävlingar på flygplatsen infaller följande datum: 26-27 maj, 16-17 juni, 
11-12 augusti, 1-2 september och 15-16 september. Datumen är preliminära 
och evenemang kan ställas in eller flyttas p.g.a. väder och andra 
omständigheter. 
 
Flygplatsstatistik mars 
498 st. flygplansrörelser fördelade enligt nedan  
(en rörelse är en landning och en start är ytterligare en rörelse). 
 
62 st. inflygningar (flygskolor från Västerås) 
65 st. touch and go landningar (flygskolor från Västerås) 
4 st. flygambulans 
1 st. taxiflyg 
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Jetflyg 
Den Boeing 717 som skulle ha kommit till flygplatsen den 19 mars blev inställd. 
Anledningen var att flygbolaget bytte flygplanstyp och enligt bolagets regler kunde 
den inte landa på en rullbana med 35 meters bredd. Flygningen gick till Västerås 
istället. 
 
 

Vi finns nu på Linkedin? 
Det går nu att följa Eskilstuna Logistik och Etablering AB på det sociala 
mediet LinkedIn.  
 
https://www.linkedin.com/company/eskilstuna-logistik-och-etablering 
 
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 Mikael Jonsson Mikael Nilsson 
VD  Etableringschef Flygplatschef 
073 851 13 01 073 950 63 00 072 962 74 80 
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