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• När logistikföretaget D HL stängde Trelle
borgskontoret var iden att de 14 anställda skulle 
flytta med till Malmö. Tre av dem ville annat. 
TRELLEBORG. - Efter be
skedet frän DHL i väras 
hörde jag av mig till Hein
loth och frägade skämt
samt om de behövde folk, 
säger Olle Wllör som är 
kontorets säljare. 

Det ena ledde till det an-

dra. Nu har han och spedi
törerna Petra Bauer och 
Antti Kuusenjervi precis 
börjat göra sig hemmastad
da pä kontoret mittemot 
centralstationen som är lo
gistikföretaget Heinloths 
första utarüörTyskland. 

- Jag har varit i bran
schen i mänga är, sä jag vil
le ta chansen, säger Antti 
Kuusenjervi om varför 
han valde att vara med när 
skämtet blev till verklig
het. 

Att det just blev de tre 

som gick samman var na
turligt da de arbetade i 
samma grupp pä DHL och 
hade varit kollegor i tio är. 

- Vi känner varandra väl 
och vet att vi fungerar till
sammans, säger Petra 
Bauer. 

Hon säger att det roliga 
med att arbeta pä en liten 
firma är möjligheten att 
vara mer delaktig. 

- Vi hade planer pä att 

starta upp ett nytt kontor, 
men vi behövde rätt män
niskor och det fick vi nu, 
säger Oliver Schwemmer 
som har äkt upp frän 
huvudkontoret utanför 
Nürnberg. 

Konkurrens frän de andra 
transport- och logistik
företagen i Trelleborg är 
de inte rädda för. 

- Alla har sä olika inrikt
ningar att det inte direkt 
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Olle Wilör, Antti Kuusenjervi, 
OUverSchwemmeroch Petra 
Bauer pä Heinloths nystartade 
kontor. FOTO· SARA JOHARI 

blir nägon konl{urrens, 
utan mer att man kom
pletterar varandra, säger 
OlleWilör. 

- Det är inte heller sä 
mänga kvar längre. Det är 
inte som när jag började 
i branschen och logistik
företagen var som pizzeri
or som fanns i varje gat
hörn, inflikar Antti Kuu-

• • senJervt. 
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