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Vår verksamhet består av ett starkt koncept med 
erbjudande inom transport-, maskin- och  

logistiktjänster samt återvinning

Tillsammans för ett starkare företagsklimat
Välkommen till Ronneby Företagsförening! Vårt mål 
är att främja näringslivets utveckling och bevaka våra 
medlemmars intressen i Ronneby kommun. Tillsammans 
är vi starkare, och företagsföreningen är ett sätt för dig 
att göra din röst hörd – vi vill jättegärna höra vad du har 
för tankar och åsikter. I föreningen arbetar vi också inåt 
med relationer mellan medlemmarna. Vi verkar för ökat 
samarbete och samförstånd mellan näringsidkare inom 
kommunen. 

Under året som har gått kan vi stolt konstatera att Ronneby 
Företagsförening har haft en snabb tillväxt av medlemmar. 
De värden vi står upp för – samverkan, öppenhet och 
kunskap – är något att samlas kring när det är oroliga 

tider i världen. Självklart arbetar vi ständigt för tillväxt av 
föreningen, och du är varmt välkommen att medverka om 
du vill bidra i vårt arbete. 

I dag består föreningen av 160 medlemsföretag som 
kommer från allt ifrån besöksnäring och handel till 
industrin och försvaret. Vi har en bred sammanslutning och 
en enorm kompetens hos våra medlemmar. Det är vår fasta 
övertygelse att vår kunskap och erfarenhet av företagande 
är en resurs och förutsättning för att näringslivet i Ronneby 
ska blomstra.

Styrelsen, Ronneby Företagsförening



JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Ditt bollplank – kommunens motor
Företagsföreningen arbetar för att både hjälpa våra med
lemmar och driva på kommunen i viktiga frågor som rör 
företagande. Vi arbetar också med innovativa lösningar 
för att stimulera ekonomin, och ett av förslagen som på 
senare tid blivit riktigt populärt är de digitala present
korten som bland annat företag och kommunen ofta köper 
till sina anställda som personalgåva. Det är ett ypperligt 

exempel på hur kommun och företagande kan samverka 
och stärka varandra då varje investerad krona oavkortat 
går tillbaka till företagen i kommunen. Vi samarbetar också 
med Nyföretagar Centrum för att ge alla nya idéer en verk
lig chans att bli verklighet, och vi arbetar efter ledorden 
”Dagens besökare – morgondagens invånare” för att se till 
att Ronneby kommun fortsätter växa. 

Som medlem får du
• Tillgång till ett nätverk med bred kompetens.

• Möjlighet att söka medel ur 
platsutvecklingsfonden.

• Medlemsmöten med intressanta 
föredragshållare.

• Ett nyhetsbrev med aktuella händelser som rör 
företagande.

• Möjlighet att annonsera på vår hemsida.

Bli medlem du också!
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I RONNEBY PÅGÅR FLERA STÖRRE BYGG-
PROJEKT OCH NÄRINGSLIVET UPPLEVER 

EN UPPÅTGÅENDE POSITIV TREND.

Handelsområdet Viggen är snart fullbelagt och 
nu öppnar vi upp Ronnebys nya entré, Gärdet. 
Området har ett unikt strategiskt och tillgäng-
ligt läge i direkt anslutning till E22. Här ser vi 
etableringar av olika verksamheter inom logistik, 
service och industri. 

Vill du inte bygga själv, erbjuder det kommunala 
bolaget ABRI (AB Ronneby Industrifastigheter) 
hyreslediga företagslokaler. ABRI har lokaler  
med strategiskt bra lägen, är flexibla vid 
lokalanpassningar och erbjuder 
service dygnet runt. I de elva 
företagsbyarna finns lokaler för 
bland annat kontor, industri, 
handel och verkstad.

kontakta oss! vi har 
plats för ditt företag
www.ronneby.se | www.abri.se

Telefon vxl 0457-61 80 00

RONNEBY KOMMUN ERBJUDER

BYGGKLAR MARK
& HYRESLEDIGA  

FÖRETAGSLOKALER
Personal ABRI

Handelsområde Viggen

Näringslivschef Torbjörn Lind 
Telefon 0457-61 82 64 

E-post torbjorn.lind@ronneby.se

VD ABRI Dennis Robérteus 
Telefon 0457-61 87 97

E-post dennis.roberteus@abri.se

info@ronnebyforetagsforening.se

www.ronnebyforetagsforening.se


