Verksamhetsberättelse för Ljungby Business Arena
Verksamhetsåret 2016
Nyföretagarrådgivning och Inkubatorverksamheten har fortsatt under året.
42 1a-gångsrådgivningar har genomförts under året vilket är en ökning från föregående år
(18 st). 4 företag har bedrivit sin verksamhet i Inkubatorn.
LBA har genomfört starta-eget-information för deltagare på Arbetslivsresurs, RYLA
(Rotary Youth Leadership Awards), T3/T4 på Sunnerbogymnasiet och några studiecirklar,
te.x biodlargrupper.
LBA är representerat i kommunens Arbetsmarknadsgrupp där också representanter för
Arbetsförmedlingen finns med.
LBA är representerat i Sunnerbogymnasiets programråd för Tekniska utbildningar.
LBA deltar löpande i aktiviteter på regional nivå, bl a Regionförbundets Samråd Näringsliv
och ”Mot nya höjder”.
Projekt
Under året har LBA arbetat intensivt med olika projekt. Bland annat Höghastighetsbanan
och Fokusgruppen Skola/näringsliv. I november anordnades en första lärarsafari med 15
tekniklärare som under en dag besökte Henjo, Consid och Emballator. Ytterligare
lärarsafarier ska genomföras under 2017.
Avstämningsmöten om höghastighetsbanan genomfördes löpande fram till sommaren och
därefter har LBA deltagit i möten om stationsläge i Ljungby.
Fokusgrupper
Föreningen har 4 fokusgrupper. Verksamhet pågår intensivt i Fokusgruppen
Skola/näringsliv. Övriga fokusgrupper är idag vilande.
Diskussion pågår att starta en Fokusgrupp för Handel.
Medlemsaktiviteter
LBA har genomfört två ”Business for pleasure”-aktiviteter för medlemmar, på Märtas café
där aktörer från Berättarfestivalen medverkade, samt på Ahlberg Bil där marknadschefen
för Volvo Cars berättade om bl.a Zlatans deltagande i deras reklamfilmer.
Seminarier
Ett flertal seminarier och andra möten har anordnats, i egen regi eller i samverkan md
kommunen och andra lokala och regionala aktörer.

Frukostmöten
I augusti startade LBA upp Frukostmöte Exclusive. Ett eget frukostmöte med nytt upplägg
som innebär nätverkande och stor frukost, Nyfiken på…. och föreläsning kring ett
intressant och aktuellt tema.
Januari
Planeringen av Rekryteringsmässan i Holland startar tillsammans med Ljungby, Värnamo,
Hylte och Gislaveds kommuner.
Frukostmöte om Kompetensförsörjningen i Kronoberg tillsammans med kommunen och
Svenskt Näringsliv, Företagarna och Arbetsförmedlingen.
Februari
Informationsmöte tillsammans med kommunen om beslutet kring Höghastighetsbanan
och station i Ljungby. Nästan 100 deltagare.
LBA tillsammans med Consid, Ljungby kommun och Landstinget deltar i Emigrantmässa i
Holland. Syftet är att marknadsföra kommunen och rekrytera kompetenser man har svårt
att hitta i vår egen region.
Mars
Frukostmöte med UF-mässa på Norcospectra.
April
Frukostmöte med ett 20-tal företag i Lidhult som träffades för att tillsammans med LBA
diskutera idéer till utveckling av företagandet i Lidhult, bl a möjligheterna till rådgivning och
LBAs nätverk.
Föreningsstämma med debatt mellan Magnus Gunnarsson och Bo Frank. Ett 60-tal
personer deltog.
Maj
Föreläsning Rymdteknik för 270 elever från år 7-9 och teknikstudenter från
Sunnerbogymnasiet. LBA arrangerar tillsammans med kommunen och ”Mot nya höjder”.
Planeringen av Kann Galan startar.
Juni
”Business for pleasure” på Märtas Café med ca 30 medlemmar.
Augusti
Ett 70-tal medlemmar deltog i LBAs första “Frukostmöte Exklusive” på Ljungby Arena med
Mikael Petersson, vd Swedrive i Lagan samt föreläsning Varumärket Sverige med Mattias
Svensson, Ljungbysonen som idag driver designbyrå i Stockholm.

September
Företagsbesök tillsammans med kommunen på ICA Nära Ryssby.
Frukostmöte, om fordonsbränslen och hållbara transporter, tillsammans med Ljungby
kommun och Sustainable Småland. Ett 70-tal deltagare från hela regionen.
Oktober
Kann Galan genomförs på Garvaren Nöje.
November
75 personer deltog i LBAs andra ”Frukostmöte Exklusive” med Jonas Jönsson, ny
kommunchef och Södras koncernchef Lars Idermark.
Kommunen och LBA till Stockholm för möte med Sverigeförhandlingen om tågstation i
Ljungby.
”Business for pleasure” på Ahlberg Bil med 60 medlemmar.
Företagsbesök tillsammans med kommunen på Sundströms I Lagan.
LBA deltar i kommunens Informationsmöte om höghastighetsbana och stationsläge för
LSG-gruppen.
December
Kommunen och representanter för LBA:s styrelse besöker High Five, Inkubator i
Halmstad.
Övrigt
Föreningen hade vid årets slut 160 medlemmar som representerar ca 4.600 personer.

