
ANNONS ANNONS

Plats för  
nyetableringar i Osby

Osby Industripark omfattar området inom den röda linjen. Byggnaderna i 
området är illustrationer. I nederkant syns terminalen till industrispåret.

Osby kommun kan nu erbjuda attraktiv mark i ett strategiskt läge 
för företag som är beroende av logistik med både järnväg och 
väg. Målet är att 300 000 kvm mark ska stå helt klar i Osby till 
årsskiftet.

I nordöstra industriområdet i Osby ligger Osby 
industripark med direkt anslutning till södra 
stambanan. Under 2018 blev utbyggnaden av 
industrispåret färdig och det finns nu ett 245 meter 
långt dubbelspår som kopplas till stambanan.

Läget är styrkan
Osby kommun har under en längre tid arbe-
tat för att förädla ny industrimark i gynnsamt 
logistikläge. Marken är nu beredd och vatten 
och avlopp är framdraget. Direktanslutning till 
stambanan, riksväg 23 och 15 samt närhet till 
E4:an och flera hamnar i Sydsverige ger Osby 
industripark möjlighet till snabba och effektiva 
transporter för företag via järnväg, väg och sjöfart.

   – Vi får även positiv respons på att marken 
inte är styckad, det ger möjlighet att anpassa 
fastighetsstorleken för företagarnas olika behov, 
säger tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg.

   Området omfattar idag 80 000 kvm färdig 
mark, något som alltså ska utökas ytterligare till 
årsskiftet. Redan nu finns befintliga verksamheter 
i Osby industripark som använder industrispåret 
men kapaciteten för fler användare och nyeta-
bleringar finns.

   – Vi är glada att vi har kommit så här långt, 
säger teknisk chef Anders Edwall. Det har varit 
en process och mig veterligen erbjuder vi det 
största sammanhängande industriområdet som 
vi någonsin har sett i Osby kommuns historia. 

   – Potentialen i detta område, som är ett resultat 
av ett målmedvetet arbete under många år, är en 
av sakerna som lockade mig till Osby kommun 
för snart ett år sedan, fortsätter Löwenberg. Vi 
kan erbjuda attraktiv mark i ett strategiskt läge 
för företag som är beroende av logistik med både 
järnväg och väg. Det finns redan idag ett antal 
intressenter vilket är ett bevis för att kommunen 
har tänkt rätt.

Samarbete mellan kommunen  
och Osby Tåg
Osby Tåg är en ekonomisk förening som är 
samägd av det lokala näringslivet och Osby 
kommun. Föreningen är kontakt mellan olika 
parter i supply chain och hanterar frågor som 
gäller logistiklösningar för befintliga företag 
och nyetableringar i Osby industripark. Admi-
nistrera järnvägstransporter till och från Osby 
industripark är också något som föreningen 
kan bistå med. 

Gynnsamt geografiskt läge med direkt- 
anslutning till stambanan, riksväg 23 och  
15 samt närhet till E4:an och hamnar.

   – I Osby Tåg finns kompetens inom trans-
port och logistik. Föreningen samarbetar med 
järnvägsföretag, hamnar och transportföretag. 
Osby Tåg ansvarar också för ett gott samarbete 
mellan kommunen och företagen som finns här.

För mer information om Osby industripark 
och möjligheter att etablera i området, varmt 
välkommen att kontakta tillväxtchef Carl- 
Johan Löwenberg på telefon 070- 931 83 26 
eller e-post carl-johan.lowenberg@osby.se. 


