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Ystad Hamn Logistik AB har anställt Michael 

Törnfeldt som operativ chef. Han ersätter därmed 

Tomasz Borowiec som lämnade hamnen i mars månad. Michael får ansvar för hamnens 

operativa verksamhet, i huvudsak färjetrafik, konventionell fartygstrafik och säkerhet/ISPS. I 

sin tjänst får han även ansvar för kundkontakter, såväl existerande som nya, i syfte att stärka 

hamnverksamheten. Han tillträder sin nya tjänst efter sommaren. 

 

Michael är 43 år och bor i Simrishamn. Han började sin karriär till sjöss som fiskare, och är 

idag sjökapten. Han har tjänstgjort som styrman, överstyrman och befälhavare ombord i olika 

fartyg t.ex. torrlastare, container och ro/pax och har i de befattningarna stor erfarenhet av 

lossning och lastning samt förståelse för samspelet mellan hamn och fartyg. De senaste åren 

har Michael tjänstgjort i TT-Line och Finnlines. Han kommer närmast från en befattning i 

Finnlines som befälhavare ombord m/s Finneagle som går i trafik mellan Malmö och 

Travemünde. 

 

Rekryteringen av Michael Törnfeldt som operativ chef stärker hamnens möjligheter 

ytterligare 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. 

 

Ni når Michael Törnfeldt efter sommaren enligt följande; 0411-577 661, 0709-477 661 eller 

michael.tornfeldt@ystad.se. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

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. 
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