
Välkommen till ljuvliga Ljungby 
– kommunen där sagor skrivs och där du får tid att leva!



Platsen Ljungby kommun
- kommunen där sagor skrivs, och 
där man får tid att leva.



Ljungby kommun

• Ljungby är en småländsk kommun, mitt i sagobygden, som erbjuder trygg uppväxtmiljö, starkt näringsliv, bra 
skolor och massor att göra på fritiden. 

• Vi arbetar med ständig utveckling för att invånare, företag och besökare ska trivas här.

• Här bor lite fler än 28 000 personer, varav ungefär 16 000 i Ljungby stad.

• Area: Cirka 2 000 kvadratkilometer

• 22 småorter

Ljungby kommun ska:

• vara den bästa kommunen att växa i

• erbjuda ett livslångt lärande för alla

• skapa ett rikt liv



• Här finns meningsfulla jobb inom så gott som alla branscher, på både små 
och stora företag.

• Här finns ett gott klimat för att förverkliga din egen entreprenörsdröm.

• Vi har också ett aktivt kulturliv och föreningsliv. I utbudet ryms också 
högskoleutbildningar som i flera fall är skräddarsydda för det lokala 
näringslivet och den offentliga sektorn. Perfekta förutsättningar för en lyckad 
kombination av arbete, fritid och utbildning/kompetensutveckling.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
I organisationen finns ungefär 2 700 viktiga personer – anställda. De som dagligen utför ett fantastiskt arbete. Vissa är igång dygnet om, året om.



Här finns plats för dig

• Gott om lediga tomter, både i stad och på landsbygd. 

• Flera hyres- och bostadsrätter håller på att byggas. 

• Utvecklingsområde med sjönära tomter på sjön Bolmens östra strand är på gång.

• Centrumförnyelse pågår för en modern och attraktiv stadskärna. 

• Ny skola och flera nya förskolor ska byggas. 



Näringslivet
Ljungby är hemmaarenan för många världsledande industrier såväl som 
små företag, ingenjörsfirmor och logistikcenter.

• Mer än 3 400 företag

• Världsledande tillverkningsindustri

• Ljungby-andan

• Centrum för e-handel 

• Alltid byggklar mark

• Låga energipriser och bra logistikläge

• Högskoleutbildningar för framtida jobb

• En väg in



Fritiden

I Ljungby kommun finns något för alla. 

• Strövstråk, fridfulla skogar och stigar att 
upptäcka.

• Aktiviteter i och på vatten.

• Shopping och matupplevelser.

• En aktiv fritid, på egen hand eller genom 
någon av våra många föreningar. 

• Konserter, teatrar, konstutställningar och 
idrottsevenemang.

• Nära till allt, både till stad och natur. 

Se www.visitljungby.se!
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http://www.visitljungby.se/
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