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Business unusual
Välkommen till två timmar med Ljungby Business Arena,
näringslivets initiativ för Ljungbys framtid.

V em v
jobba ill
här

Dag: Fredag den 2/3.
Tid: 08.00 – 10.00. Vi bjuder på frukost från 07.30.
Plats: Garvaren, Ljungby

PROGRAM

Den 2 mars har vi valt kompetensförsörjningen i Ljungby som tema.
Detta är den kanske allra viktigaste komponenten för ett växande och
välmående samhälle. Våra framgångsrika men också hårt konkurrensutsatta företag brottas hela tiden med att hitta och attrahera rätt
kompetens.
På lång sikt handlar det naturligtvis om att hela Ljungbys attraktivitet
är stark, men vad gör man på kort sikt? Ett lyckat projekt, som efter
bara några år gett resultat genom att väcka och fånga upp unga människors intresse för teknik är GOTECH. Vi får bl a besök av två företag
som berättar om sina erfarenheter.
Bjud med någon mer
Idén med Ljungby Business Arena är att kraftsamla ”hela Ljungby”.
Detta gör vi genom att fokusera våra tillväxtmöjligheter, tänka i nya
banor och skapa ett vidgat samhällsansvar hos näringslivet. Därför
vill vi gärna att du bjuder med andra engagerade personer, som vill
vara med i en branschöverskridande satsning på Ljungby.
Dina synpunkter är viktiga
Ljungby Business Arena är fortfarande i en uppstartsfas, men vi har
fått fantastisk respons från företagen och det droppar in nya medlemmar hela tiden. Den 2/3 är det åter dags att träffas och rapportera läget
och inte minst ta in dina synpunkter på vårt arbete.

Välkommen!

T em a

• Vad har hänt sedan den 20/1?
(vårt senaste möte)
TEMA – Vem vill jobba här?
(8.15 – 9.15)
• Hur ser kompetensbehovet ut i regionen
och framför allt Ljungby.
Lennart Axelsson, Regionförbundet.
• Gotech. Upplägg, genomförande,
resultat.
• Nils Ericsson, VD Växjöfabriken
Produktions AB (Gjutgods)
• Bengt Swanström, VD Willo Maskin AB,
Rottne (Skärande bearbetning).
• Teknikcollege. Vad är det, hur går man
med och vad vinner man? Julia Utbult,
projektledare.
• Diskussion. Hur kan vi göra i Ljungby?
Övriga punkter
• Presentation LBAs nya projektledare.
• Inspel kommun och region.
• Webb Business UnUsual. Presentation
av vision, syfte, mål och ramupplägg.
• Ljungby Advisory Board (LAB).
Presentation av syfte, mål och upplägg.
• Vad händer härnäst?

Styrelsen för Ljungby Business Arena
Bo Andersson
Anders Billow
Marcus Brunskog
Ola Hansson
Ann-Sofie Koch
Jessica Lyckvall
Jan Svensson
www.ljungbybusinessarena.se
www.facebook.com/groups/204476266286778
www.facebook.com/ljungbybusinessarena

I Ljungby växer vi tillsammans

Styrelsen för
Ljungby Business Arena
Bo Andersson
VD i Polymega AB
070-642 04 45
bo@polymega.se
Anders Billow
Kommunikationskonsult, Technosapiens
070-573 65 24
ab@technosapiens.se
Marcus Brunskog
VD i Brunskoggruppen
070-976 10 07
marcus@brunskog.se
Ola Hansson
VD, Terraza och Harrys
070-175 69 07
ola@terraza.com
Ann-Sofie Koch
Partner i Resia Ljungby
070-343 85 20
annsofie.koch@resia.se
Jessica Lyckvall
Kommunikationschef, Ljungby Maskin
070-588 25 01
jessica@lby.se
Jan Svensson
Chef Fulfilment, Strålfors Svenska AB
070-859 55 61
jan.svensson@stralfors.se
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