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Per Sjögren – 
Underhållschef i Ystad Hamn 
 
Ystad Hamn Logistik AB har anställt Per Sjögren 
som underhållschef och han ersätter därmed Hans-
Olov Ivarsson som slutade sin anställning i slutet av 
januari. Tjänsten som underhållschef är delvis ny 
och Per får ansvar för hamnens underhållsarbete, såväl det dagliga som det framåtriktade. Per 
tillträder sin nya tjänst den 28 februari. 
 
Per är 53 år. Han är utbildad sjöingenjör från Chalmers i Göteborg och har tjänstgjort som 
maskinbefäl ombord fartyg i World Wide trafik. Han har även arbetat som serviceingenjör 
med ansvar för genomförande av fartygsreparationer, antingen på varv eller under pågående 
sjöresa, där han var stationerad både på USA:s ostkust och i Singapore. Erfarenheterna från 
sjön har kompletterats med ett antal år i land där Per haft befattningar som teknisk chef, 
produktionschef, projektledare och fabrikschef inom såväl betong- som emballageindustrin. 
Han har en gedigen erfarenhet av arbetsledning, planering, underhåll av teknisk utrustning, 
fastigheter m.m. Per har en diplomerad arbetsmiljöutbildning och han håller arbetsmiljöfrågor 
väldigt högt. 
 
Rekryteringen av Per Sjögren som underhållschef stärker hamnens möjligheter och är ett led i 
en medveten satsning inför framtiden, där målet är att bibehålla och stärka positionen som en 
av Sveriges viktigaste hamnar, säger verkställande direktören i Ystad Hamn Logistik AB, 
Björn Boström, i ett uttalande. 
 
För mer information kontakta verkställande direktör Björn Boström, 0411-180 80 eller 
underhållschef Per Sjögren, 0411-577 191 (fr.o.m. den 28 februari). 
___________________________________________________________________________ 

 

Ystad Hamn Logistik AB driver hamnverksamheten i Ystad och har under 2010 haft en positiv 
utveckling. Under året har över 2,8 miljoner ton gods passerat genom hamnen, en ökning 
med 18%. Ystad Hamn är Sveriges andra största järnvägshamn, tredje största 
passagerarfärjehamn, sjunde största lastbils/trailerhamn och har daglig färjetrafik med 
Rønne på Bornholm och Swinoujscie i Polen. Vidare erbjuder hamnen stuveri- och 
lagringstjänster för konventionell sjöfart, såväl för styckegods som för bulk. Krankapacitet 
finns för lyft upp till 40 ton. Under åren 2010-2013 kommer 30 miljoner kronor att investeras 
i hamnen i miljöförbättrande åtgärder, bl.a. landström till färjorna. 


