
Det Stora
Lyftet för
Järnvägssta-
den
Nässjö!

Bilden ovan:
Nässjö är verkligen järnvägs-
staden intygade Stf regionchef 
Jens Möller från Trafikverket i Malmö. Det finns ingen 
annan ort i Sverige där sex järnvägslinjer
strålar samman. Det bådar gott för framtiden.

Till höger: 
”Tältmöte” i järnvägsstaden Nässjö. Idel glada miner när 
det informeras om kommande 100-miljonerssatsning vid 
Höglandsterminalen. Närmast fr v Anders Wittskog,
Höglandsterminalen, Tanja Jevtic, Trafikverket, Tommy 
Palm, Tura Scandinavia, Åsa Ericsson, Brinellgymnasiet 
och Per-Arne Olofsson, Nelkab.

Nu lyfter järnvägsstaden Nässjö – den enda ort 
i Sverige där sex järnvägslinjer strålar samman. 
Jernhusen förvärvar Höglandsterminalen av 
Nässjö kommun och Transab. De olika aktörerna 
satsar mer än 100 mkr för att utveckla terminalen 
i samverkan med Trafikverket. Samtidigt stärks all 
verksamhet som i olika former är järnvägsrelate-
rad. 

Närmare 20 aktörer finns i Nässjö med kopplingar till 
branschen. Här utförs transporter av gods och män-

niskor, materialservice, spårslipning, spårbyggnation,                
reparationer av lok och vagnar och betydande utbild-
ningssatsningar.

Den 25 maj berättade Jernhusens Affärsområdeschef Olle 
Huusko i samverkan med kommunalrådet Bo Zander 
och Transabs VD Agne Bengtsson om den aktuella af-
fären. Det skedde vid Logistik- och Transportmässan i 
Göteborg. Kommentarer från den aktuella trion kan man 
studera på nätet via länken; http://www.youtube.com/
watch?v=78pOxKO6atw

Dagen efter, den 26 maj,  samlades en ”handplockad” 
skara aktörer till ett ”tältmöte” vid Höglandsterminalen. 
Samhällsplanerare Tanja Jevtic och Stf. Regionchef Jens 
Möller från Trafikverket medverkade tillsammans med 
Höglandsterminalens  logistikchef Anders Wittskog, 
kommunens planeringschef Stina Granberg och en rad 
andra aktörer med koppling till affärsliv, utbildning och 
logistik.      
Direkt från Holland kom van Dierens försäljningschef 
Piet Ozinga, som ser fram mot stark utveckling i Nässjö. 
Planeringschef Stina Granberg berättade att genom ett 
par intensiva byggnadsetapper byggs bl a överlämnings-
bangård vilket skapar en efterlängtad ”bussficka” vid 
terminalen och frigör kapacitet vid bangården i Nässjö. 
Kontaktledningar och nya spår tillkommer.

En speciell gäst var ”Aktiestinsen” Lennart Israelsson, 
95, som villigt berättade om hur han satsat betydande 
belopp för byggnation av ”Aktiestinsens Rallareskola” – 

Det var ”blandade karameller” vid informationsmötet i Nässjö. 
Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson konstaterade glatt att han skulle 
åka hem till sin fru med en bukett tulpaner, gjorda av trä och berätta 
attnu har han köpt blommor. Sales manager Piet Ozinga från hol-
ländska van Dieren uppskattade också de hemgjorda tulpanerna.



utbildning för järnvägstekniker som förläggs till Brinell-
gymnasiet i Nässjö. 
Rektor Åsa Ericsson klargjorde det enorma suget efter 
branschkunnigt folk. 
VD Claes Johansson vid Nässjö Näringsliv AB gav en 
exposé över hur det slår gnistor om logistikföretagen och 
marknadsdirektör Holger Jonasson berättar om ett klus-
terprojekt i vardande på temat järnvägsstaden. 

Jens Möller från Trafikverket godkände Jonassons påstå-
ende där han utan blygsel klargjorde att Nässjö faktiskt 
är den ort i landet där flest järnvägslinjer strålar samman. 
Man kan lugnt påstå att det våras för Nässjö.

Sales Manager Piet Ozinga från holländska van Dieren prövade hem-
värnets ärtsoppa och diskuterade med NNAB;s VD Claes Johansson.
Stf regionchef Jens Möller (tv) trivdes i tältet.

Nedan avtackas Piet Ozinga med en ”svengelsk” kommentar av 
NNAB;s Holger Jonasson - därav munterheten.

Torsdag, solsken och ärtsoppa. I kön står kom-
munalrdet Bo Zander följd av Tura Scandinavias 
Tommy Palm.
Till höger Trafikverkets Tanja Jevtic som höll ett 
spännande anförande.
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Åsa Ericsson, Brinellgymnasiet berättar inspirerat om satsningen på 
utbildningen av järnvägstekniker (ovan).
Planeringschef Stina Granberg, Nässjö kommun gav en exposé över 
den spännande utbyggnad som väntar vid terminalen.
Andreas Arvidsson, hemvärnsman och HV-kock serverar Brinellrektorn 
Jan Andersson. Draka Kabels logistikchef Peter Bergström väntar.

Ovan; ett faktaspäckat ”tältmöte”.

 Till höger; logistikchef Anders Wittskog, Hög-
landsterminalen berätttade att nässjöterminalen 
växer så det knakar.



Det är aldrig fel med ärtsoppa... Peter Borg, WSP Samhälls-
byggnad i Göteborg serveras medan Annika Löfgren, JYSK 
väntar närmast.

Claes Johansson berättade om det varumärkesskyddade namnet Logistic Park Nässjö och klargjorde att det står för en rad spännande
faciliteter.

Fr v Helen Tarenius och Martin Sievers, Nässjö Lärcenter medan 
mannen i glasögon är Stefan Lind, Regionförbundet i Jönköpings län 
som samtalar med Peter Lundgren, Vetlanda kommun.



Det började bra, med kaffe 
och solsken.

I mittten på mittenbilden 
väntar bl a Länstrafikens 
chef  Carl-Johan Sjöberg.

Hemvärnsbefälet, IT-kon-
sulten m m Sven Erkensten 
serverar ärtsoppa till Peter 
Borg, WSP Samhällsbygg-
nad.

Aktiestinsen Lennart Israelsson konstaterade frankt; -På 1940-talet 
när det var hårda tider, då kom tåget fram. Dagens teknik är 
alldeles för sårbar.

Men det var inget fel på Lennarts humör. Han lät sig väl smaka av 
ärtsoppan.


