THE FLEXIBLE PORT

Lysport – en trygg och
Lysport är i ständig utveckling. Vi är en modern
och flexibel hamn med många konkurrensfördelar.

Strategiskt läge
Vårt strategiska läge är utmärkt. Lysport är belägen mellan Oslo
och Göteborg på den svenska västkusten.

Kort insegling
Effektiva transporter är en nyckelfaktor i vår bransch. Den korta
inseglingen från Nordsjön ger stora möjligheter till att spara
både tid och pengar.

En partner – många tjänster
Säkrare, enklare och lönsammare

Vår kunskap – din trygghet
På Lysport är vi experter inom vår bransch. Vi är en liten och
flexibel hamn med lång erfarenhet av kvalificerad godshantering. Vi kan ta emot fartyg upp till cirka 50 000 DWT.
Upptagningsområdet för Lysport sträcker sig över hela Sverige
och delar av Norge. Vi har trafik till Norge, till västeuropeiska
länder, till Medelhavet och Nordafrika.

Engagerad personal
Lysport har en effektiv organisation som ger varje kund ett
personligt bemötande. Medarbetarna har ett stort engagemang
och en hög anpassningsförmåga, vilket gör oss mycket lyhörda
för våra kunders önskemål. Vi gör alltid vårt yttersta för att ge
den bästa servicen.

Garageportar • Takskjutportar • Vikportar • Industriportar

Vi vet vilka problem och specifika behov du möter. Våra tjänster är kraftfulla verktyg som
är avgörande för din säkerhet, tillgänglighet och kunskap.
Vi har bred erfarenhet av:

• Besiktning
• Provning
• Teknisk konsultation
• El
• Brand
• Utbildning
• Riskbedömning

Läs mer på www.inspecta.se
Inspecta Sweden AB, Vänerparken 9B, 462 35 Vänersborg Tel 08-501 138 50

Kontakta oss på:
0706-40 25 20 • info@portex.se • www.portex.se
Öppnare/automatik • Servar alla portar

effektiv hamn

Ett högklassiskt logistikcentrum
Lysport erbjuder fantastiska logistiklösningar. För lagring av
gods, som till exempel byggvaror, kakel och pappersmassa, finns
25 000 kvadratmeter magasin. Vi har ett tempererat magasin,
vilket innebär att vi även kan förvara gods som är känsligt mot
kyla eller värme. Utbyggnaden av magasin har skett successivt,
skulle efterfrågan öka ytterligare finns utrymmen för att bygga
ut denna verksamhet.

Nära mellan kaj och magasin

Förenar sjöfart, mellanlagring och vidaretransport
För företag som söker kostnadseffektiva lösningar inom logistik
är Lysport den perfekta platsen att utgå från. Kort insegling,
järnvägsspår till samtliga kajer och bara tre mil till E6:an gör att
våra förutsättningar är helt unika. Med lagerkapacitet inne i
hamnen slipper våra kunder kostnaden för mellanlager.

Hos oss är det korta avstånd mellan kaj och magasin. Det möjliggör snabb hantering och hög produktivitet, dessutom blir lastningen väderokänslig. Det finns gott om utrymme för lastbilar,
truckar och kranar.
Lastning och lossning sköts av Lysports personal. Kvalitet och
säkerhet är ledorden i det arbetet. Att göra rätt från början och
hålla vad vi lovar är vår uttalade kvalitetspolicy.

Ledande kraft för modern elteknik!
Leading force for modern electrical engineering

HELAB UTFÖR ALLA TYPER AV EL- OCH AUTOMATIONSARBETEN FÖR INDUSTRI OCH FASTIGHETER SÅ SOM T EX:

Programmering • Konstruktion • Elinstallation • Thermofotografering • Data-, larm- & telefonilösningar •
Service & förebyggande underhåll.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
Tel: +46 523-66 56 30 • info@helab.net • www.helab.net

En exotisk kryssningsdestination
Fler och fler kryssningsrederier visar intresse för Lysport. Det är lätt att förstå, då vi erbjuder en unik destination. Här är det nära till
såväl staden Lysekil som till de fantastiska bohuslänska omgivningarna!
Ta en cykeltur och avsluta dagen på en läcker fiskrestaurang i pittoreska Gamlestaden i Lysekil. Gör en utflykt till fiskesamhället
Grundsund och gå barfota på de varma klipporna. Ta båten till Fiskebäckskil, titta på de 3000 år gamla hällristningarna i Brastad eller
åk på sälsafari. En sak kan vi lova våra kryssningsgäster, de tar med sig hem ett minne för livet!

Global thinking, global transport
Together we create connection.
Franck & Tobiesen AB, part of Shipping.dk A/S
With modern and extensive mechanical equipment and highly skilled personnel at our terminals we are able
to solve any job. We provide service to several ro/ro shipping companies and 3. Part logistics for many clients,
also handling large quantities of bulk. Furthermore, we have aquired great expertise in handling project cargo
anywhere in Scandinavia.

www.f-t.dk

SDK Shipping AB, part of Shipping.dk A/S
We are servicing 30 cruise Lines in 50 Scandinavian ports. We assist our customers with port operations such as
itinerary planning, berth reservation, cost control, permissions, local service providers and agency attendance to
the vessel when in port - crew change, medical services, emergency 1st response and various other services.

www.sdkshipping.com

Experter på
projektlaster
I hamnen finns fem kranar med en kapacitet på upp till 80 ton.
Vi förfogar också över ett 20-tal truckar samt terminaltraktorer
och annan specialutrustning. Dessa resurser, i kombination med
vår personals kunskap och engagemang, gör att vi kan hantera
alla typer av projektlaster. I detta uppdrag ingår mycket planering, där det ställs höga krav på vår organisatoriska förmåga.
Med vår erfarenhet i ryggen är vi en trygg partner att anlita.

Logistiklösningar inom
vågkraft
I havet nordväst om Kungshamn anlägger Seabased AB Sveriges
första kommersiella vågkraftspark. Vågkraftverken byggs i Lysekil
och fraktas sedan med supplyfartyg. Vi hjälper Seabased med
logistiklösningar från fabrik till sjösättning. Ett sådant projekt
kräver särskilda resurser, både när det gäller maskiner och
kompetens. Därför är vi stolta över att ha fått förtroendet av
Seabased.

Agency
Project & Logistical Management
Chartering

Because we care
info@abcl.se • Tel. +46 31-13 22 00

Bulkhantering och
sågade trävaror
Lysport har kapacitet att hantera 750 000 ton gods per år.
Vårt mål är att genomföra lastoperationerna så snabbt och
smidigt som möjligt.
Bulkgodset domineras av import av krita och talk, som lossas
direkt till den tillverkningsanläggning som ligger i hamnen.
Kalken omarbetas där till ”slurry”, som säljs till olika företag
inom pappersindustrin.
Sågade trävaror kommer från en mängd olika sågverk i Sverige
och Norge. Produkterna ska sedan vidare till kunder i Frankrike,
Spanien och Nordafrika. Här har vi rätt utrustning, i form av
till exempel självlossande ok och vikarmskranar, för en effektiv
hantering.

• DÄCK- & FÄLGGROSSIST
• LASTBILSDÄCK
• TRUCK & ENTREPRENAD
• SMÅDÄCK & SLANG

• PERSONBILSDÄCK
• FÄLGAR
• BATTERIER
• OLJOR

• BILVÅRDSPRODUKTER
• NITROGEN
• MOBIL DÄCKSERVICE

VI SKICKAR DÄCK ÖVER HELA SVERIGE! RING OSS FÖR MER INFO!
Strömstad • 0526-660 80 • info@dackshopenstd.se • www.dackshopenstd.se

THE FLEXIBLE PORT
Lysekils Hamn AB
Kolholmevägen 3
453 50 Lysekil

Telefon, växel
0523-61 12 19

E-post:

info@lysport.se

Hemsida

• Concept: JS Media Tools A/S • 7457 • www.jssverige.se

www.lysport.se

