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ag har det stora privilegiet att vara kommunstyrelsens ordföran
de i en kommun av den storlek att alla kan känna alla och där 
beslutsvägarna är korta, samtidigt som kommunen är tillräck
ligt stor för att ha muskler att göra skillnad. För att lyckas 
med en hållbar utveckling och att möjliggöra framtidens väför 
behövs ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Ljungby kommun är en typisk industrikommun med den 
skillnaden att näringslivet här till väldigt stor del är verk
sam inom exportmarknaden (ca 37 procent av företagen). En 
annan skillnad är att ”research and development” (R&D) till 
stor del är knutet till Ljungby. Enligt rapporten ”Sydsverige 
live” ligger vi i topp när det gäller R&D i hela södra Sverige. 
Utvecklingsavdelningar som hade kunnat hamna i Polen 
eller Italien har klustrats hos oss. Näringslivets struktur och 
företagens framgångar på världsmarknaden gör att vi har låg 
arbetslöshet. Den lägsta i länet faktiskt. Med gott om jobb 
följer välstånd och därför kan jag inte nog understryka vikten 
av hög sysselsättningsgrad.

I Ljungby kommun har vi en vision: ”I Ljungby kommun for
mar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare 2035”. Det är 
vår långsiktiga ledstjärna och för förhållandet mellan kommun 
och företag innebär visionen en hel del, på riktigt. För att vi ska 
kunna forma framtiden tillsammans och öka antalet invåna
re krävs samarbete och kunskapsutbyte. Representanter för 
kommunstyrelsen gör varje år cirka 60 företagsbesök. På detta 
sätt har vi örat mot rälsen. Vi har också regelbundna möten 
med företagarorganisationer. Vid dessa besök och möten kan vi 
tillsammans vända och vrida på frågor om samhällsutveckling. 
Dessutom får företagarna möjlighet att berätta om sådant som 
behöver förändras eller förbättras. Genom ett kontinuerligt för
ändringsarbete och viljan att göra förbättringar går vi framåt.

Förutom näringsliv som fokusområde, i arbetet mot visio
nen, finns ytterligare tre: muntligt berättande, vatten och unga 
vuxna. Muntligt berättande med berättarnätverket som finns på 
Unescos världsarvslista gör oss unika. Vår kommun är en av de 
största leverantörerna av dricksvatten och vatten är viktigt för 
rekreation och för turism. Gruppen unga vuxna är viktiga för 
oss och utgör därför ett eget område.

Det som gör mig riktigt varm om hjärtat är att jag varje 
vecka träffar företag som spontant vill tala om hur vi tillsam
mans kan uppnå visionen och hur vi ska jobba med våra foku
sområden, det kan vara producerande företag, bostadsföretag 
eller en av våra krögare. Viljan att delta i vår gemensamma resa 

mot att bli den bästa kommunen att leva, verka och bo i, är stor. 
Om vi lägger ihop denna vilja till förbättring med Ljungbys 
fördelaktiga logistiska läge, vår underbara natur och framtids
planerna med nya ekostadsdelar så får vi en dynamisk miljö för 
kreativa människor.

För att vår resa mot Sveriges bästa näringsliv ska kunna 
fortsätta med oförminskad kraft behövs mer arbetskraft och 
framförallt mer välutbildad arbetskraft. Campus Ljungby, vård 
högskoleområde som samarbetar med en rad lärosäten, driver 
det arbetet. På ett år har deras verksamhet fördubblats!

Idag spelar våra företag i näringslivets champions leauge. 
För att fortsätta ligga på en hög nivå behövs fler duktiga spela
re. Vill du spela på högsta möjliga nivå? Välkommen till oss. 

Magnus Gunnarsson
kommunstyrelsens ordförande

Fler duktiga 
spelare sökes

J

”För att vår resa 
mot Sveriges 
bästa näringsliv 
ska kunna 
fortsätta med 
oförminskad 
kraft 
behövs mer 
arbetskraft.”

Magnus Gunnarsson, 
kommunstyrelsens 
ordförande

FO
T

O
: 

A
N

D
E

R
S 

A
N

D
E

R
SS

O
N



3

Med innovativa lösningar och tjänster för 
lasthantering i tung industri, hamnar, terminaler 
och distributionscentraler är Kalmar Global 
ledande inom automatisering och energieffektiv 
materialhantering. Var fjärde container i världen 
hanteras av en Kalmarlösning och verksamheten 
förs ständigt framåt genom fokus på kundernas 
behov av effektiva sätt att förflytta last.

Det innovativa klimatet har gjort Kalmar 
till en global föregångare i branschen. Med 
framtiden i sikte startade man 2018 upp Kalmar 
Innovation Center i Ljungby. Här samlas såväl 
spets som bred kompetens under ett tak och 
arbetar för framtidens lösningar för den tunga 
materialhanteringen. 

Kalmar Innovation Center är designat för att 
möjliggöra och underlätta vägen till framtidens 
materialhantering. Här finns utrymmen för 
prototypskapande, utbildning och lärande, 
teknologi-innovation, planerade möten såväl 
som spontana – den kreativa miljön skapar nya 
förutsättningar för innovationer och stimulerar 
samarbete och gemensamt skapande. 

– Vi ville att det nya innovationscentret skulle 
stärka innovation och samarbete både inom 
Kalmar och med våra externa partners såsom 

kunder och leverantörer. Vi vill uppmuntra att lära 
av varandra och att utveckla vårt sätt att arbeta 
som en plattform för innovativa och hållbara 
lösningar som stödjer kundernas verksamhet,” 
säger Thomas Malmborg, SVP Services & MD 
Cargotec Sweden AB, Kalmar Mobile Solutions.

Kalmars vision är tydlig: Framtiden är 
digitaliserad med förarlösa och elektrifierade 
maskiner med värdeskapande servicefunktioner. 
Med modern teknologi och innovationer, som 
modulär design och självladdningsteknik utan 
utsläpp, vill Kalmar Global göra branschen mer 
säker, produktiv och hållbar.  

– Vi tror att elektricitet är framtidens 
kraftkälla och att specialbyggd design 
och integrerad servicevänlighet möjliggör 
maximal tillgänglighet och prestanda för 
materialhanteringsflottorna. Vi är stolta över att 
driva det här arbetet tillsammans med teamen 
i vårt Innovation Center i Ljungby,” säger 
Stefan Hultquist, VP Forklifts och Alf-Gunnar 
Karlgren, VP Counterbalanced Container 
Handlers som tillsammans med de övriga 
divisionerna möjliggör att Kalmars samtliga 
maskinkategorier finns tillgängliga som eldrivna 
versioner i slutet på 2021. 

Innovationer och hållbarhet står i fokus på Kalmar Innovation Center i Ljungby. 
I en kreativ och flexibel miljö skapas framtidens materialhantering redan idag.  

KALMAR INNOVATION CENTER 
- HÄR SKAPAS FRAMTIDENS 

TUNGA MATERIALHANTERING

Kalmar Future Generation Forklift.

Om Kalmar Global
• Kalmar Global 
är ett självständigt 
affärsområde inom 
Cargotec. 

• Företaget 
tillhandahåller 
lösningar och tjänster 
för lasthantering i 

hamnar, terminaler, 
distributionscentraler och 
tung industri. 
• Kalmar Global 

är ledande inom 
terminalautomation 
och energieffektiv 
containerhantering. 

Utforskar många teknologier
Nyligen utvecklade Kalmar en AR-app. Med 
AR – Augmented Reality – förstärker man 
verkligheten genom att lägga ett extra lager 
av information över den. För kunden innebär 
det både en snabbare köpprocess och en unik 
köpupplevelse samtidigt som det är bra för 
miljön då färre maskiner kommer att behöva 
skickas för demo. Alltid i framkant har Kalmar 
också utvecklat en simulator i VR-miljö. Med 
hjälp av simulatorn får truckföraren träna sig 
i att köra en Reachstacker. En teknologi som 
kan användas inom en rad andra områden 
såsom interna utbildningar för tekniker, 
marknadsdemonstrationer av nya lösningar 
och koncept och produktutveckling. 

På Kalmar Innovation Center fortgår 
utvecklingen ständigt och det är tydligt att 
de som arbetar där brinner för att skapa en 
bättre produktivitet för sina kunder samtidigt 
som man vill ha en positiv påverkan på 
människors säkerhet och miljön vi lever i. Tre 
ledmotiv i allt Kalmar gör för framtidens tunga 
materialhantering.
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oronapandemin har medfört att digitaliserings
takten ökat i samhället vilket också har lett till 
beteendeförändringar hos kommuninvånarna, fö
retagen och medarbetarna. Det är dessa behov och 
krav som driver utvecklingen framåt. Exempelvis 
har man som invånare svårt att acceptera 
gammal modiga öppettider både hos kommun och 
region. Det krävs nya innovativa lösningar och 
också alternativa vårdlösningar som är anpassade 
och mer flexibla och där kommuninvånaren själv 
kan ange sitt behov, säger Jennie Vidal.

För att skapa en effektiv vård i framtiden krävs 
samarbete där forskningen och vården går hand i 
hand. Utveckling och innovation kräver att forsk
ningen finns där patienten är och i framtidens 
nära vård kommer patienten i allt större utsträck
ning att finnas i hemmet. 

– Genom att skapa möjligheter för människor 
att bo kvar i sitt eget hem står vi kanske inför 
något helt nytt i framtiden. Det finns oerhört 
stora möjligheter för en likvärdig vård och mer 
självbestämmande och nu pågår flera spännande 
samarbeten mellan Ljungby kommun, Region 
Kronoberg och näringslivet för att skapa smartare 
hem. Inom ramen för Smartare Hus görs nu en 
förstudie och projektinitiering för digitalisering 
där vi med hjälp av sensorer kan skapa tryggare och 
smartare hem vilket ger äldre ökade möjligheter att 
leva ett mer självständigt liv, till exempel genom 
datadrivna analyser, säger Jennie Vidal.

I det arbetet behöver kommunen samverka med 
akademin och samarbetet med Campus Ljungby 
är väl inarbetat. På Campus Ljungby finns både 
akademiska utbildningar och yrkeshögskola 

inom flertalet områden med stark koppling 
till näringslivet som gemensam utgångspunkt. 
Gemensamt för utbildningarna är lyhördhet inför 
marknadens behov och efterfrågan på arbetskraft.

– Campus Ljungby grundades för 20 år sedan 
och orsaken var att de större entreprenörs drivna 
företagen hade ett stort behov av personal
rekrytering. 30 procent av vår industri är 
tillverkningsindustri där kompetensbehovet är 
stort, berättar Maria Holmén, vd för Campus 
Ljungby.

Campus Ljungby är alltså en effektiv aktör för 
säkerställandet av kompetensförsörjning och 
redan från början fanns ett nära samarbete med 
kommun, region och näringsliv. 

– Det som skapades var en bred utbildning 
som passade in både hos regionen, kommunen 
och näringslivet. Företagen står inför en stor 
omställning idag och vi har också många företag 
som behöver kompetens och utbildning inom 
exempelvis digitalisering och hållbarhet, säger 
Maria Holmén.

Just nu arbetar Campus Ljungby aktivt med 
Innovationslänken, ett projekt om innovation 
för IT och industri i Kronoberg, ett projekt som 
har stor betydelse för både kommun och region. 
Flera av kommunens företag är ledande i sina 
branscher och just nu bygger Emballator ett 
innovationscenter i kommunen. Industrin behöver 
hela tiden göra kompetensförändringar, samtidigt 
som akademin behöver få ut praktikanter och 
forskare. Då kan Campus Ljungby skapa olika 
lösningar för bra samverkan.

– Det är viktigt att utveckla affärsmodeller och 
skapa förståelse för vilken potential nya digitala 
lösningar har och att identifiera vilka innovationer 
som går att skala upp och göra affärer på, säger 
Jennie Vidal.

Campus Ljungby arbetar också mot den offentliga 
sektorn genom att bland annat erbjuda sjuksköter
skeprogrammet. Det som blir unikt är att man kan 
fånga upp människor som vill göra karriärbyten, 
det ger helt andra möjligheter när man kan plugga 

på hemmaplan. Sjuksköterskeprogrammet, som 
startade tillsammans med Älmhult och Markaryds 
kommuner, har attraherat många kommun invånare, 
både yngre och människor mitt i livet.

– En stor andel av våra medborgare arbetar 
inom den offentliga sektorn och här har vi en 
samverkan mellan akademin, kommunen och 
regionen. Unikt för vårt sjuksköterskeprogram 
är att kliniskt testcenter ligger på sjukhuset, 
istället för på campus som oftast är fallet. Det 
skapar en fantastisk interaktion, säger Maria 
Holmén och tillägger att man nu letar efter olika 
lösningar för att hitta motsvarande när det gäller 
lärarutbildningar. 

Campus Ljungby har en nära samverkan med 
andra aktörer i kommunen för att hitta de rätta 
utbildningarna. Dels behövs nya kompetenser, 
dels komplettering av befintliga kompetenser 
och här gäller det att lyssna av vilka behov som 
finns för att kunna driva rätt utbildningar. Det 
gäller naturligtvis även kring digitaliseringen och 
smarta hem.

– Vi jobbar på samma sätt när det gäller 
projekt och innovation, lyssnar av och tittar på 
möjligheter. Vi arbetar också med projekt inom 
grön hållbar omställning, säger Maria Holmén.

Campus Ljungbys styrelse består av 
representanter från både akademi, näringsliv och 
offentlig sektor. 

– Där ser jag att Ljungby kommun och 
företagen är väldigt aktiva. Alla är med och 
driver hur utbildningarna ska ske när möjlighet 
ges. Vi har också en otroligt bred samverkan med 
andra lärosäten, bland annat Linnéuniversitetet, 
Malmö universitet, Jönköping och Halmstad 
Högskola och med ett antal andra campus och 
utbildningsarrangörer, säger Maria Holmén.

Man arbetar tillsammans, och det är just det 
nyckelord som genomsyrar allt i Ljungby.

– Tillsammans formar vi framtiden. Det har 
verkligen nått ut, det är inte bara något vi säger 
utan något vi vill: att lyckas tillsammans. Det 
känns verkligen häftigt, avslutar Jennie Vidal. l

Näringsliv, Kommun, Region och akademi i samverkan: 

”Tillsammans 
formar vi framtiden”
Ljungby kommun, Region Kronoberg, näringslivet 
och akademin samarbetar för att bidra till ett ökat 
användande av välfärdsteknik och e-hälsotjänster. 
Det nära samarbetet skapar näringstillväxt inom 
e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vården 
i både kommun och region. Det säger Jennie Vidal, 
kommundirektör Ljungby kommun.
TEXT: BITTE ASSARMO  •  FOTO: ANDERS ANDERSSON

C
” Det är viktigt 
att utveckla 
affärsmodeller 
och skapa 
förståelse för 
vilken potential 
nya digitala 
lösningar har.”

Jennie Vidal, 
kommundirektör 
Ljungby kommun
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Här jobbar man tillsammans. Från vänster Martin 
Myrskog, regiondirektör Kronoberg, Maria Holmén, vd 
Campus Ljungby, Jennie Vidal, kommundirektör Ljungby 
kommun samt Håkan Larsson, vd Emballator AB.
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Näringsliv, Kommun, Region och akademi i samverkan: 

”Tillsammans 
formar vi framtiden”

Ljungby Maskin tillverkar hjullastare i storleken 
9 till 30 ton. Val av modell och utrustning 
görs tillsammans med kunden och maskinen 
optimeras efter kundens förväntningar. 

Mannen bakom Ljungby Maskin och dess 
innovativa klimat är Rune Andersson, ägare och 
vd. Redan på 1980-talet såg han att hjullastare 
ofta var klumpiga och svårhanterade, och när 
han 1983 startade Ljungby Maskin lyckades han 
ta fram ett unikt tekniskt koncept som snabbt 
gjorde företaget till en aktör att räkna med, trots 
konkurrensen från större företag. 

Ljungby Maskin står för innovation, nytänkande 
och kundanpassning och det innovativa klimatet 
har gett upphov till många praktiska lösningar 
i dagens standardmaskiner. I flera oberoende 
tester har det också visat sig att Ljungby varit 
bäst. Det har gjort Ljungby till branschledande 
när det gäller tunga hjullastare och företagets 
andel av marknaden ökar för varje år. 

– Det handlar om att förstå kundens 
branschverklighet, behov och arbetssätt för att 
kunna skapa värde och se till att kunden får ut 
mesta möjliga av investeringen, säger Rune 
Andersson. 

Lägsta driftskostnad och högsta tillgäng-
lighet, rätt output och nyttjandegrad och 
optimal behovsanpassning står i fokus, liksom 
en effektiv och skonsam förarmiljö. Kunden kan 
också känna sig säker på att livscykelkostnad 
och hållbarhet räknas in i ekvationen. 

Eftersom Ljungby Maskin samlat all erfarenhet, 
kunskap och kompetens under ett och samma 

tak, lokalt förankrat i Ljungby, får kunden också 
bättre kontroll över processen. Ljungby Maskin 
utvecklar ständigt flexibla lösningar för att bygga 
på med rätt utrustning och funktionalitet för ett 
maximalt gynnsamt resultat.

– Korta avstånd, full kontroll och lyhördhet är 
kärnan i Ljungby Maskin. Det är inte en slump 
att vi samlat hela vår utveckling och produktion 
under ett och samma tak, säger Rune Andersson. 

Sverige är Ljungby Maskins största marknad, 
men en allt växande del går på export, berättar 
han: 

– Vi har egna dotterbolag i Danmark 
och återförsäljare i flera andra europeiska 
länder. Exportmarknaderna är ständigt under 
utveckling. 

Större delen av en Ljungby hjullastare 
är producerad på fabriken i Ljungby. De 
komponenter man inte producerar själva köps 
in från välkända underleverantörer. Motorer 
levereras av Agco (Sisu) och Scania, växellådor 
och axlar köps in från ZF och hydraulpumpen 
levereras av Parker och Sauer-Danfoss.

Av de omkring 4000 maskiner som tillverkats 
mellan 1983 och 2019 är de flesta fortfarande 
i drift. För en kundkrets som värderar hög 
produktivitet, rejäl grundkonstruktion, hög 
komfort och stor flexibilitet i hanteringen är 
Ljungby Maskin helt enkelt det självklara valet. 

Det ställer höga krav på företaget, men det 
är så man vill ha det.  

– Som specialist på hjullastare måste vi helt 
enkelt vara bättre än andra breda tillverkare, 
avslutar Rune Andersson.

Ljungby Maskin är känt för att vara ett lyhört, snabbfotat och prisvärt företag. 
Med kunden i fokus är företaget branschledande när det gäller tunga hjullastare. 

”SOM SPECIALISTER PÅ HJULLASTARE 
MÅSTE VI VARA BÄTTRE ÄN ANDRA”

Fakta 
• Ljungby Maskin AB grundades 1983
• Företaget designar, utvecklar, tillverkar, branschanpassar, säljer och servar Ljungby hjullastare
• Ljungby distribueras via egna bolag och utvalda återförsäljare
ljungbymaskin.se

Rune Andersson, ägare och vd. 
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Återvinning, en hållbar affär

- Join the circle
Kontakta oss på: 0372-36 02 00

eller besök oss på www.jbmrecycling.se
Ljungby  ·  Halmstad  ·  Hästveda

Vi hjälper företagen i Ljungby med smidiga och kostnadseffektiva lösningar 
för återvinning och avfallshantering. Vi fungerar som del- eller

totalentreprenör och väljer du det senare blir vi din enda partner för alla
olika typer av avfall. Enklare kan det inte bli!

Annons Nu lyfter vi Ljungby 240x170_2.indd   1 2021-05-07   16:04

Ljungby lasarett spelar en viktig 
roll för hela länet och i framtiden 
kommer sjukhuset att få en ännu 
större betydelse regionalt, då man 
kommer att jobba ännu mer över 
de organisatoriska gränserna och 
tillsammans med kommunerna 
kommer man att utveckla verksam-
heten än mer. Det säger Martin 
Myrskog, regiondirektör Kronoberg. 
TEXT: BITE ASSARMO  •  FOTO: ANDERS ANDERSSON

Hur ser han då på utvecklingen av den 
goda och nära vården i framtiden?

– Omställningen till nära vård 
bottnar i det vi kallar Närmare krono

bergarenstrategin, med syftet att försöka bedriva 
hälso och sjukvård och tandvård på ett annat och 
inte lika sjukhuscentrerat sätt som idag. Med andra 
typer av verktyg, som exempelvis appar i telefonen 
där man snabbt kan komma i kontakt med en di
striktsläkare, kommer vi att se en förändring i vårt 
sätt att arbeta. Men det handlar också mycket om 
samverkan, till exempel med Ljungby kommun. 

”Samarbetet mellan 
region och kommun blir 
ännu viktigare i framtiden” 

Jennie Vidal, kommundirektör Ljungby kom
mun, håller med:

– Allt fler vårdplatser kommer att vara i det 
egna hemmet framöver och det gör att den 
kommunala hälso och sjukvården tar en allt 
större plats i samhället och vi har egentligen 
sammantaget fler vårdplatser än sjukhuset. Allt 
mer avancerad sjukvård sker redan idag i hemmet 
och med digitaliseringens möjligheter kan vi 
också möta medborgaren på helt nya sätt. Alla 
möter kanske inte en läkare, utan till exempel 
en sjuksköterska från kommunen. Vi står inför 
en historisk omställning och det kräver ett stort 
samarbete mellan de olika aktörerna.

Hon påpekar att coronapandemin gjort att 
digitaliseringstakten ökat markant och att man 
också kan skönja ett nytt beteendemönster:

– Idag är det ganska självklart att man ska 
kunna möta hälso och sjukvården dygnet runt. 
Den nya tekniken ger också goda möjligheter 
att skapa en mycket bättre och likvärdig vård i 
framtiden. Till exempel kommer vi kunna skifta 
fokus och arbeta mer aktivt med förebyggande 
vård och uppföljning för att på sikt undvika ökad 
ohälsa i befolkningen t.ex genom AI teknologi 
och analys av hälsodata.   

Eftersom både regionen och kommunen 
använder samma digitaliseringssystem finns 
heller inga tekniska hinder för samverkan, vilket 
underlättar förutsättningarna för utvecklingen av 
den digifysiska vården – den vård som kombine
rar digitala verktyg med fysiska besök.

– De digitala verktygen skapar helt nya förut
sättningar både för en bättre primärvård och för 
vård i hemmet. Man kan ha videomöten, prata 
med en läkare i en app, göra digitala besök inom 
tandvården. Genom att så mycket kommer att 
kunna lösas med digitaliseringens hjälp påver
kas också primärvården positivt, säger Martin 
Myrskog.

” De digitala 
verktygen 
skapar helt nya 
förutsättningar 
både för 
en bättre 
primärvård 
och för vård i 
hemmet.”

Martin Myrskog, 
regiondirektör 
Kronoberg

Regiondirektör 
Martin Myrskog och 
kommundirektör 
Jennie Vidal tror på fler 
och större samarbeten 
i framtiden.
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Lägenheter  |  Kontorslokaler  |  Industrilokaler

0372 - 75 50 30  |  www.konab.se

Ljungby – Rydaholm

LFkronoberg.se/ljungby 
0372-666 30

Helheten för dig och ditt företag

Vi finns på plats i Ljungby och erbjuder alla lösningar du behöver inom 
bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling – både för dig som 
företagare och för dig som privatperson.

Länsförsäkring Kronoberg är ett lokalt bolag som ägs och styrs av sina 
kunder. Vi är nära, kunniga och engagerade i dig och ditt företagande, 
men vi tror också på kraften i att tillsammans skapa ett livskraftigt 
Ljungby med omnejd. 

Välkommen till Ljungby och Länsförsäkring Kronoberg!

Fakta:
• Kronobergs sjukhus antal 
vårdplatser: 353
• Ljungby sjukhus antal 
vårdplatser: 73

Ljungby kommun har idag ett nära samarbete 
med akademin, något som Martin Myrskog ser 
väldigt positivt på:

– I grunden är näringslivet en del av det som 
gör att vi kan erbjuda våra samhällstjänster så 
det finns en klar koppling mellan att utveckla 
näringslivet och ha en bra tillgång till arbetstill
fällen. Vi som region har ett utvecklingsansvar 
som syftar till att fler ska bo i länet och både 
företag och offentlig sektor gynnas av att utbild
ningar matchas med de behov som finns. Det här 
är ett område där region och kommun kan arbeta 
tillsammans för att klara det framtida kompetens
försörjningsbehovet. l  

Lägenheter
 - Lokaler

 - Stugor

- din lokala hyresvärd

www.smefast.se

olmsö     tuguthyrningBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB     SSSSSSSSS    S    S    S    SSSSSS    S    S    S    SSSSSS    S    S    S    SSS www.bolmso.com
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illsammans hjälper man varandra och ser nyttan 
med det genom att växa tillsammans. Vi har en 
vision i Ljungby kommun som företagen delar 
med oss och det ger oss en enorm styrka, "I 
Ljungby kommun formar vi framtiden tillsam
mans, 35 000 invånare år 2035”, säger PerÅke 
Adolfsson.

Det goda samarbetet med företagar
organisationer som Ljungby Business Arena och 
Företagarna skapar fler arbetstillfällen och ökar 
tillväxten i kommunen. Med en arbetslöshet som 
ligger lite under riksgenomsnittet är det gott om 
arbetskraft, något som gynnar både etablerade 
företag och nya som ser möjligheterna med att 
etablera sig i Ljungby kommun. 

– Ljungby kommun har fyra fokusområden 
och ett av dessa är just näringslivet, i bemärkelsen 
företagande, fortsätter PerÅke Adolfsson. 
Ska Ljungby växa måste våra företag växa så 
därför jobbar vi med vår tillgänglighet och vårt 
bemötande. 

Här finns också ett samarbete mellan kommu
nen, näringslivet och akademin.

– Med vårt samarbete med Campus Ljungby 
jobbar vi på att öka andelen akademiker och 
sprida de intressanta och utmanade jobb som 
våra företag erbjuder i Ljungby, säger PerÅke 
Adolfsson.

Flera företag i Ljungby kommun har egna 
produkter som går bra med hög efterfrågan 
och omkring 37 procent av det som produceras 
i kommunen går på export. Det satsas stort på 
innovation och utveckling för att möta framtiden, 
och företagen är positiva och starka.  

Inför framtiden satsar Ljungby kommun på ett 
nytt industriområde kallat Ekalund. Området 
ligger utmed E4:an, i bästa skyltläge, och beräk
nas vara delvis klart redan under 2023. Det nya 
industriområdet är 76 ha stort och kommer att 
styckas i tomter enligt kundens behov.

– Ekalund blir ett miljövänligt industriområde 
med stort fokus på hållbarhet och vattenskydd. 
Redan nu har vi optionsavtal skrivna med flera 

företag som är intresserade av att etablera sig i 
området, berättar PerÅke Adolfsson. 

 
Nu tittar man på etableringar med cirkulär 
ekonomi för det nya, hållbara industriområdet. 
Restprodukter från en industri ska föda nästa 
industri som i sin tur ska leverera restprodukter 
till ytterligare användning. 

– I Ljungby försöker vi få till det och inte bara 
snacka om det. Faller alla pusselbitarna på plats 
kommer Ljungby att ha något helt unikt! säger 
PerÅke Adolfsson.

 Men det är inte bara nya industriområden som 
skapas i det växande och vitala Ljungby. Ljungby 
centrum förtätas och flera nya bostäder byggs. De 
tre senaste åren har nästan 200 lägenheter byggts 
och de kommande åren kommer minst lika många 
till att byggas för att möta behovet i Ljungby 
kommun. 

– Dessutom släpper Ljungby kommun löpande 
villatomter. Trycket på byggnation har ökat 
markant och vi anordnar markanvisningstävlingar 
för intressenterna, säger PerÅke Adolfsson. 

 Som alla andra centrum i en centralort möts 
även Ljungby av utmaningarna från de stora 

köpcentra som växer fram utanför stadskärnan. 
Med många små och unika butiker har Ljungby 
centrum klarat utmaningarna bra, även under 
Coronapandemin. 

– Lojala lokala och externa kunder som 
gillar vårt unika utbud har varit en verklig 
framgångsfaktor, säger PerÅke Adolfsson, 
men vi satsar också för framtiden tillsammans 
med Centrumföreningen och Fastighetsägarna 
i centrum. Tillsammans ska vi nu anställa en 
centrumstrateg som aktivt ska jobba med att 
förbättra centrum och jobba med strategiska 
etableringar.

Som boende i Ljungby har man tillgång till en 
fantastisk miljö, fina bostäder och ett rikt fören
ingsliv. Här finns ett omtyckt akutsjukhus, bra 
skola och omsorg och ett tryggt liv. 

– Vi vill att Ljungby kommun ska fortsätta 
att utvecklas och du som funderar på en 
företagsetablering är välkommen att höra av dig 
till oss på Näringslivavdelningen så ska vi ta hand 
om dig och din idé tillsammans med dig, avslutar 
PerÅke Adolfsson. l

Etablera 
i Ljungby! 
”Med bra priser på mark, el och ett fantastiskt logistiskt 
läge är Ljungby en mycket attraktiv etableringsort”.

Det säger Per-Åke Adolfsson, Näringslivschef, som är 
stolt över det fina företagsklimatet i Ljungby kommun 
och över den unika Ljungbyandan.
TEXT: BITTE ASSARMO  •  FOTO: ANDERS ANDERSSON 

T

”Faller alla 
pusselbitarna 
på plats 
kommer 
Ljungby att 
ha något helt 
unikt.”

Per-Åke Adolfsson, 
Näringslivschef

”I Ljungby försöker vi få till det och inte bara snacka 
om det!” säger Per-Åke Adolfsson, näringslivschef. 

Hela denna bilaga är en annons från Ljungby kommun ANNONS
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Svenska kyrkan har 21 kyrkor i 17 församlingar inom Ljungby kommun. Här har vi varit närvarande  
i 1000 år. Vi firar Gudstjänst varje söndag. Vi döper, konfimerar, viger och begraver. Vi är här! 

Vi håller öppet oavsett om du är medlem eller inte; medlemskap är inget villkor för att få komma.  
Varje dag finner du barn- och ungdomsverksamher, körer, hantverk, caféer, möjligheter till stöd och 
samtal och mycket mera i Svenska kyrkans regi.  Varje dag är kyrkan närvarande i Ljungbytrakten.

Ljungby pastorat 
Ljungby, Ljungby Maria, Angelstad, Annerstad, Torpa, Lidhult, Odensjö och Vrå

Vi finns här... där du hör hemma!      
Välkommen till möte med Gud och människor i en kyrka nära dig!

Du finner oss även på sociala medier.www.svenskakyrkan.se/ljungby

Ljungby kommun gör det lätt för 
företag att växa och expandera. Det 
säger David Andersson, ägare och 
säljare vid Merlinum Forklift. 
TEXT: BITE ASSARMO  •  FOTO: MERLINUM FORKLIFT

F amiljeföretaget Merlinum Forklift 
startade runt 2014 med ambitionen att 
ta fram en elektrisk gaffel truck.

– Det är fenomenalt med elektrifie
ring av gaffeltruckar eftersom de inte rör sig så 
långa distanser. Idag har vi en diger lista av ma
skiner som vi sålt till kunder i Sverige och övriga 
Skandinavien, Europa och Mellanöstern, berättar 
David Andersson.

Att etablera företaget i Ljungby var en självklar
het, fortsätter han:

– Ljungby har alltid haft en stark företags
kultur inom tung industri, med stora företag 
inte minst inom truckar. Det finns en enorm 

Gin i världsklass på lokalt 
förankrade Lydén Distillery

I Ljungby är det lätt för företag att växa

Ett genuint intresse för dryckes-
hantverk fick Roger och Emil Lydén 
att satsa på ett eget gindestilleri. 
Nu har Ljungbybaserade Lydén 
Distillery vunnit pris för världens 
bästa gin och bidrar till att sätta 
Ljungby på världskartan.
TEXT: BITTE ASSARMO  •  FOTO: LYDÉN DISTILLERY

Lydén Distillery är ett familjeföretag som ägs och 
drivs av Roger och Emil Lydén. 

– Vi hade länge haft ett intresse för svenskt 
hantverksgin och följt andra destilleriers resor och 
vi ville göra något tillsammans på hemmaplan, 
som far och son, berättar Emil. Den 2 januari 
2019 började vi planera projektet och vår första 
gin släpptes den 2 mars 2020. 

För Emil och Roger Lydén var det naturligt att 
välja att etablera sig just i Ljungby eftersom de 

–Vi har gjort en gin som vi tycker är otroligt 
god och som smakar så som vi tycker en svensk 
gin ska smaka. Det känns fantastiskt roligt att få 
sådana utmärkelser, säger Emil Lydén. l

kunskapsbas i Ljungby och även ute i världen är 
Ljungby känt som ”truckmecka”. Ljungby ligger 
ju också så bra till logistiskt, det är nära till allt, 
och det har gjort att det är en attraktiv kommun 
att etablera sig i.

En annan fördel för Merlinum Forklift är att 
större delen av komponentförsörjningen finns 
lokalt. Det har gett en stor konkurrensfördel, inte 
minst under coronapandemin.

– Vi får alltid tag i de komponenter vi behöver. 
Och det är ett medvetet val. Vi vill ha koll på 
försörjningskedjan och slippa vara beroende av 
att något ska skeppas från exempelvis Kina, säger 
David Andersson.

Om näringslivsklimatet i Ljungby har han bara 
gott att säga.

– Kommunen tillåter företag att expandera på 
attraktiva tomter längs med E4:an, så att vi syns 
och får stor exponering. Här finns helt enkelt en 
vilja att göra det lätt för företag att etablera sig 
och växa, avslutar David Andersson. l

båda födda och uppväxta i Ljungby. Men det var 
förstås inte den enda anledningen.

– Det är smidigt att driva ett företag på en 
mindre ort, allt är nära till hands. Ljungby har ett 
jättefint näringslivsklimat och vi har ända från 
start fått väldigt bra respons. Vi vill också bidra 
till att människor besöker Ljungby och märker att 
våra ginprovningar lockar folk som aldrig besökt 
Ljungby tidigare, men som nu kommer hit och 
övernattar på hotell. Det är roligt att vi sätter 
Ljungby på kartan, det är ett mål som kommunen 
och vi har gemensamt, säger Emil Lydén.

Och Lydén Distillery har lyckats nå målet. 
Tidigare i år utsågs Lydén Distillery Dry Gin 
till världens bästa London Dry Gin i World Gin 
Awards 2021. Några veckor senare blev det guld i 
London Spirits Competition 2021, som inte bara 
bedömer smak och kvalitet utan även prisvärdhet 
och förpackningsdesign.

”Det är smidigt 
att driva ett 
företag på en 
mindre ort, 
allt är nära till 
hands.”

Emil Lydén,  
Lydén Distillery

”Det finns en enorm kunskapsbas 
i Ljungby och även ute i världen är 
Ljungby känt som ’truck-mecka’”

David Andersson, Merlinum Forklift
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Det började redan 1944 då tre bröder startade 
Bröderna Jonssons Träindustri tillsammans. 
Då tillverkade man allt från leksaker till 
köksinredning, men från 1957 har man varit helt 
inriktade på kök.

Idag drivs familjeföretaget Lidhults vidare av 
andra generationen Staffan och Jörgen Jonsson. 
Nu liksom förr är kvalitet det främsta ledordet 
och någon massproduktion är det inte tal om. 
Här designas och produceras inredningar som 
förverkligar kundens önskemål, vare sig det 
handlar om en villa, lägenhet, kontor eller stuga.

– Vi vill jobba med kundunika kök. Ingenting 
ligger på lager, allt tillverkas efter beställning. 
Behövs det ett specialmått så gör vi skåpen 
efter de måtten – har kunden tre meter i 
takhöjd så anpassar vi skåpen ända upp. Vi 
tillverkar även inredningar för badrum och allt 
inom skåp, säger Johannes Skoogh, säljare.

Tillverkningen ligger i Lidhult, i Ljungby 
kommun, starkt förankrad i det lokala som den 
varit sedan bröderna Jonsson grundade den. 
Men sedan dess har Lidhults expanderat och 
har återförsäljare på tolv orter i Sverige samt i 
Norge och Finland och London. 

Med 75 års erfarenhet arbetar Lidhults med en 
stark och stolt känsla för hantverket och respekt 
för traditionen, men också med nyfikenhet på det 
nya. Det är något kvalitetsmedvetna kunder kan 
lita på, nu och i framtiden.

Unika kök- och badrumsinredningar, med känsla för hantverk och 
kvalitet. Lidhults uppfyller kundernas önskemål och drömmar. 

LIDHULTS 
– FÖR ETT GEDIGET HANTVERK 
OCH HÖG KVALITET

Fakta 
• Hydro Extrusions Lidhults, eller AB Bröderna 
Jonssons Träindustri som fortfarande är namnet på 
det producerande bolaget, grundades 1944
• Sedan 1957 har man varit helt inriktade på kök och 
förvaring.
• Företaget har ca 30 anställda och 15 återförsäljare.

Just nu har man tre viktiga 
byggnationer på gång, berättar 
Joakim Karlsson, vd:

– Det ena är åtta lägenheter 
i en av våra serviceorter, Ryssby, 
som ligger på pendlingsavstånd 
mellan Ljungby och Växjö. Mitt 
i centrum är vi på gång med hyreslägenheter 
och lokaler i kvarteret Dressinen. Ett annat stort 
projekt är Harabergsprojektet, där vi bygger 
förskola, särskilt boende och trygghetsboende i 
samma byggnad. 

Att efterfrågan kommer att bli stor råder det 
ingen tvekan om. När trygghetsboendet Uttern 
65+ stod klart i november 2020 var alla de 53 
lägenheterna uthyrda från dag ett. 

– Eftersom Uttern och det nya 
trygghetsboendet ligger väldigt nära varandra 
kommer vi också att kunna samordna vissa 
aktiviteter mellan dem, säger Joakim Karlsson.  

Joakim Karlsson ser mycket positivt på att 

Ljungbybostäder är med i utvecklingen av 
Ljungby kommun:

– Vi är en del av kommunens vision om 
35 000 invånare till år 2035 och vi vill växa 
med kommunen. Vår ambitionen är att gå 
från dagens omsättning på 100 miljoner till 
150 miljoner 2030 och öka antalet anställda. 
Samtidigt ser vi förstås positivt på att andra 
aktörer vill bygga här. Konkurrens är nyttigt 
och det är bra att fler bygger och tror på vår 
kommun, avslutar Joakim Karlsson. 

Om en stad ska växa behövs inte 
bara arbetstillfällen utan även 
bostäder. Ljungbybostäder arbetar 
proaktivt för framtiden med stora 
satsningar på digitalisering och miljö- 
och energibesparande åtgärder och 
bygger nya bostäder för alla behov. 

LJUNGBYBOSTÄDER BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Fakta Ljungbybostäder AB
• Grundat: 1950
• Ägare: Ljungby Holding AB 100 procent. Ljungby 
kommun äger 100 procent av aktierna.
• Förvaltad yta: 105 000 m2
• Antal anställda: 24

Ljungbybostäders trygghetsboende Uttern 65+.
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et immateriella kulturarvet är det ogripbara – 
det vi inte kan ta på men som alltid finns med 
oss, ritualer, traditioner, sagor, hur vi firar våra 
högtider med mera. Det som vi för vidare från 
en generation till nästa – allt sådant som kan 
sammanföra människor och skapa kulturell 
gemenskap. 

Sedan Sverige 2011 undertecknade Unescos 
konvention om tryggande av det immateriella 
kulturarvet pågår arbetet med en nationell för
teckning, Levande traditioner, som ger exempel 
på traditioner och kunskaper som praktiseras 
idag. Först att nomineras internationellt till, 
och upptas på, Unescos register var Sagobygden. 
Men hur började det, och varför har just 
Kronoberg utmärkt sig när det gäller att trygga 
berättartraditionen? 

– Det beror på att man väldigt tidigt börja
de nedteckna sagor och sägner i Sagobygdens 
geografiska område, det vill säga Ljungby Alvesta 
och Älmhults kommuner. Vi har ett enormt fint 
arkiv material av folklore från denna bygd men 
också mycket kunskap om både berättarna och 
insamlarna. Bland de mest kända är Gunnar 

HylténCavallius, som brukar kallas etnolo
gins fader, och Carl von Linné, berättar Meg 
Nömgård, verksamhetschef.

Det är den ideella föreningen Berättarnätet 
Kronoberg som står bakom Sagobygdens verk
samhet. Föreningen bildades efter att Ljungby 
bibliotek 1990 arrangerade en berättarfestival. 
Festivalen blev en större succé än någon kunnat 
ana och då bildade man Berättarnätet Kronoberg. 
Redan året därpå arrangerades en ny festival, och 
under åren som gått har evenemanget vuxit från 
lokalt till nationellt och internationellt. Idag är 
det Nordens äldsta berättarfestival och har fått 
många efterföljare. 

– Föreningen började även ganska tidigt 
märka ut sägenplatser för platsbundna sägner och 
berättelser i landskapet. För att sedan även skapa 
ett Sagomuseum i Ljungby, vilket öppnades 1999, 
närmare bestämt den 1 april. 

Verksamheten har utvecklats, vuxit och röner 
idag stor uppmärksamhet världen över, berättar 
Meg Nömgård.

– Vår verksamhet är väldigt bred och frodas 
och lever gott året om. Vi är en kompetent skara 
människor som har olika bakgrund och det är 
också en del av vår styrka. En berättarpedagog är 
beteendevetare, en annan förskollärare, själv är 
jag museolog och här finns också en historiker. 
Det muntliga berättandet är verktyget men syftet 
kan variera enormt mycket. Vi är aktiva inom be
söksnäringen, vi finns i skolan och inom vård och 
omsorg och gör sagostunder på kommunens bib
liotek men vi hjälper även näringslivsföreträdare 

Unik sagobygd och 
berättarkultur med 
UNESCO-stämpel
Sagostunder för barn, berättande för äldre, kurser för 
näringslivsföreträdare – Sagobygden driver många 
verksamheter med berättandet som verktyg. 2018 
blev Sagobygden upptaget på Unescos lista för goda 
metodiska exempel på att trygga det immateriella 
kulturarvet.
TEXT: BITTE ASSARMO  •  FOTO: ANDERS ANDERSSON OCH BJÖRN GULLANDER

D
”Bland de 
mest kända är 
Gunnar Hyltén-
Cavallius, som 
brukar kallas 
etnologins 
fader, och Carl 
von Linné.”

Meg Nömgård, 
verksamhetschef

Den unika berättartraditionen har gjort Ljungby 
till en förebild. I den här byggden började man 
tidigt nedteckna sagor och sägner, berättar 
Verksamhetschef Meg Nömgård. 

Med lång erfarenhet som legotillverkare 
erbjuder verkstadsföretaget Ljungby 
CNC Teknik sina helhetslösningar från 
enstyckstillverkning och prototyper till större 
serier och montering.

Ljungby CNC Teknik verkar som en 
underleverantör till den svenska industrin och 
bearbetar alla slags material, från stål och 
aluminium till plast. Kvalitet är ledordet och 
företaget satsar stort på att automation och 
digitalisering som en del i att utveckla och 
effektivisera produktionen.

Det har gjort att företaget växer, berättar 
Andreas Karlsson, som varit med sedan företaget 
grundades 1998 och som idag är ensam ägare.

– Vi ser mer och mer att kunderna vill komma 
närmare leverantörskedjan, möjligen som en 
effekt av coronapandemin, säger han. Med en 
lokal entreprenör blir det mindre krångligt och 
kunden har också bättre koll på alla delar i kedjan.

Framtiden ser alltså ljus ut för Ljungby CNC 
Teknik, som är fast förankrat i företagsvänliga 
Ljungby kommun.

– Nu satsar vi på att fortsätta utvecklas och 
växa, avslutar Andreas Karlsson. 

LJUS FRAMTID FÖR LJUNGBY CNC TEKNIK

Besök oss på: 
ljungbycnc.se
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att bli bättre på muntlig framställning. Samtidigt 
är vi en aktör på den internationella arenan, har 
stora kontakter med Unesco och driver flertalet 
internationella projekt. Det är högt och lågt, helt 
enkelt och det är en styrka att vi är i så många 
branscher och platser.

Under det senaste året har man, som en effekt 
av coronapandemin, gjort en hel del förändringar 
i verksamheten. 

– Pandemin slår mot oss alla, så det är klart vi 
har märkt av det. En stor del av vår verksamhet 
har vi förlagt utomhus. Men vi har också ställt 
om och blivit väldigt digitala, så vi har kunnat 
fortsätta på ett bra sätt. Förra året fick vi pausa 
berättarfestivalen, som traditionellt äger rum 
helgen före midsommar, på grund av pandemin. 
I år har vi valt att lägga den i augusti. Vi hoppas 
förstås att det ska kunna bli av i år. Men vi har en 
helt annan beredskap nu, och därför planerar vi 
både för en vanlig festival och en digital, avslutar 
Meg Nömgård. l

Fakta: 
Konvention 
om tryggande 
av det 
immateriella 
kulturarvet

Konventionen antogs 
av Unesco 2003. 
Syftet är att verka 
för att föra vidare 
det immateriella 
kulturavet till 
kommande 
generationer, öka 
medvetenheten 
och arbeta för 
internationella 
samarbeten kring 
det immateriellt 
kulturarvet.
Sverige skrev under 
konventionen 2011. 
I maj 2018 hade 
178 länder skrivit 
under den. Ansvaret 
för konventionen 
i Sverige ligger 
på myndigheten 
Institutet för Språk 
och Folkminnen.

Fakta: Utmärkelser och priser Sagobygden

Sagobygden och dess medarbetare har under årens lopp fått många 
utmärkelser och priser, här presenterar vi några från de senaste åren:

• 2014 Ackrediterad 
rådgivare till Unesco 
(en av ca 190 st i hela 
världen), Unesco
• 2016 Svenska 
Unesco priset, 
Svenska Unescorådet
• 2018 Upptagna på 
Unescos register 
över goda metodiska 
exempel (20:e i 
världen)

• 2018 Pris från Gösta 
Bergs minnesfond, 
Kungliga Gustav 
Adolfs Akademin
• 2019 Cavallius 
medaljen, 
Kronobergs 
hembygdsförbund
• 2019 Årets 
Kulturprestation, 
Ljungby kommun
• 2019 Kungliga 

Gustav Adolfs 
Akademins 
pedagogiska pris, 
Kungliga Gustav 
Adolfs Akademin
• 2019 Årets 
utmanare, P4 
Kronoberg och 
Länsstyrelsen 
Kronoberg

Ljungby berättarfestival är Nordens äldsta.

Hela denna bilaga är en annons från Ljungby kommunANNONS

Entreprenad                          Husproduktion                           Byggservice
  www.ljbygg.se



14

Hela denna bilaga är en annons från Ljungby kommun ANNONSANNONS

I Småland brinner vi för att hitta kostnadseffektiva 
lösningar. I över 140 år har vi levererat varor till 
Ljungbyregionens industriföretag med en unik närhet att lösa 
problem för våra kunder.

Rejäl lokal lagerhållning är idag mer uppskattad än någonsin, 
vi vet vad produktionsstopp kostar. 
Vår kundanpassade Lagerservice har rekordmånga nöjda 
kunder med stora besparingar.

Leveranser i 
industrins tjänst!

Tillsammans fyller vi på Småland!

Jönköping

Våra lager är fyllda och vi hjälper gärna fl er
Med låga priser på både elnät och 
fjärrvärme har Ljungby kommun 
fantastiska förutsättningar för att 
etablera företag med energieffektiv 
verksamhet.

– Vi håller alltid koll på våra 
kostnader. Eftersom biobränslet 
utgör en stor kostnad i vår 
verksamhet har vi byggt en 
egen terminal så att vi kan köpa 
in de bränslen som är mest 
gynnsamma och sedan tillverka 
det själva. Det är så vi jobbar för 
att alltid kunna hålla låga priser mot kunden, 
säger Bo Schönbeck, vd Ljungby Energi. 

Ljungby Energi är en viktig aktör för 
utvecklingen i Ljungby kommun och har 
expanderat kraftigt genom, från 24 anställda 
runt millennieskiftet till 49 idag. Förra året växte 
man ur de gamla lokalerna och flyttade in i nya.   

– Där har vi byggt in en absorptionsmaskin 
där vi tillverkar komfortkyla med hjälp av 

LJUNGBY ENERGI PRESSAR PRISERNA 
PÅ ELNÄT OCH FJÄRRVÄRME

Ljungby Energis kontor

fjärrvärme. Det är något vi ska försöka ut 
på marknaden som ett hållbart alternativ till 
traditionella luftkonditioneringsanläggningar. 
Fjärrkyla kan bli ett framtida affärsområde, 
säger Bo Schönbeck. 

Fjärrkyla är bara ett av de områden där 
Ljungby Energi satsar stort. Ett annat är fibernätet. 
Redan idag är fibernätet utbyggt i nästan 
hela kommunen, till ytan den största söder om 

Dalälven, och Ljungby ligger i topp i länet. 
Man tittar också på möjligheterna att få 

till vätgasproduktion i anslutning till det nya 
industriområdet Ekalund, som håller på att 
utvecklas.

– Det här är något som kommer starkt i 
Europa och vi vill gärna vara med på det tåget. 
Vårt mål är att kunna ha både biogasmack och 
vätgasmack i nära anslutning till E4:an, avslutar 
Bo Schönbeck.

Bränslematerial

Vill du säkerställa kostnadseffektiv produktion, hög kvalitet 
och trygga leveranstider? Då är Malmstens Verkstad rätt sam-
arbetspartner för dig.
De processer vi erbjuder är manuellsvetsning, robotsvetsning, 
maskinbearbetning i arborrverk och fleroperationsmaskiner samt 
svarvning och montering.
Vi utgår från dina önskemål och din ritning men är även en teknisk 
partner i processen fram till den färdiga produkten.
Tack vare småländska rötter, en stark ägare och långa relationer 
med lojala samarbetspartners är vi ett tryggt val för dig.
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I Småland brinner vi för att hitta kostnadseffektiva 
lösningar. I över 140 år har vi levererat varor till 
Ljungbyregionens industriföretag med en unik närhet att lösa 
problem för våra kunder.

Rejäl lokal lagerhållning är idag mer uppskattad än någonsin, 
vi vet vad produktionsstopp kostar. 
Vår kundanpassade Lagerservice har rekordmånga nöjda 
kunder med stora besparingar.

Leveranser i 
industrins tjänst!

Tillsammans fyller vi på Småland!

Jönköping

Våra lager är fyllda och vi hjälper gärna fl er
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Spontanitet, enkelhet och naturen 
runt knuten. Att bo och leva 
i Ljungby har höjt familjens 
livskvalitet, säger Anny Osbäck, 31.
TEXT: BITTE ASSARMO  •  FOTO: KRISTOFER OSBÄCK

Född och uppvuxen strax utanför 
Ljungby lämnade hon hemkommu
nen efter gymnasiet. Hon pluggade 
på Chalmers i Göteborg, och var i 

Australien som utbytesstudent en tid, men efter 
att ha provat på storstadslivet ett tag kände 
hon att det var dags att återvända till Ljungby. 
Detsamma kände hennes man Kristofer, som 
också han kommer från Ljungby.

– Ljungby är en väldigt bra industristad, med 
många både större och medelstora företag, då vi 
båda är ingenjörer så kände vi att det borde gå 
jättebra att få arbete, säger Anny, som arbetar 
som System Manager på Utvecklingsavdelningen 
på Enertech (CTC Värmepumpar) i Ljungby. 
Enertech och andra företag i kommunen är i 
expansiva faser med omfattande nyrekrytering.

Idag bor de granne med Kristofers föräldrar i ett 
hus på landet. Hela familjen – Anny, Kristofer och 
de båda barnen Edvin, tre och ett halvt och Astrid, 
två och ett halvt – stortrivs med livet på landet. 

”Man kan vara mer spontan när 
man bor i en lite mindre stad”

Ett lugnare liv med en meningsfull 
fritid. Det fick Annali Van Dijk och 
Dominic Warchalowski när de 
flyttade till Sverige och Ljungby. 
TEXT: BITTE ASSARMO •  FOTO: PRIVAT

Annali Van Dijk och Dominik Warchalowski 
kommer från Nederländerna och bodde i stor
staden Rotterdam när de började se sig om efter 
arbete i Sverige. 

– Vi bestämde oss för att flytta till Sverige för 
att komma närmare naturen. Min sambo hade an
ställningsintervjuer på olika orter så till sist stod det 
mellan Växjö och Ljungby och vi gillade Ljungby 
bättre. Det kändes lite mindre, lite närmare naturen 
och det var just det vi var ute efter, säger Annali. 

Nu har de bott i Ljungby i två år och stor
trivs. Dominic arbetar som dataprogramme
rare på Consid och Annali är arbetsledare på 
Erikshjälpen och fritiden fyller de med menings
fulla sysselsättningar.

– Här känns allt lite mer lugnt, inte så stressigt, 
och när vi är lediga kan vi verkligen ha en fritid. 
Vi tränar, promenerar, antingen här i stan eller i 
Kronoskogen. Vi har känt oss enorm välkomna 
redan från början och träffat en massa fantastiska 
vänner, säger Annali. 

Just nu bor Annali och Dominic i en lägenhet 
i stan, men nu har de börjat fundera på att köpa 
hus.  

– Vi trivs så jättebra här och vill jättegärna 
stanna i Sverige, avslutar Annali Van Dijk. l

Annali och Dominic bytte storstaden mot Ljungby

– Livet känns så mycket enklare i en mindre 
stad. Nu bor vi på landet och kan ändå arbeta på 
internationella företag. Det tar oss bara en kvart 
till jobbet. Dessutom har ju barnen tillgång till 
sina mor och farföräldrar på ett helt annat sätt. 

Boendesituationen förändrades också när 
familjen valde att flytta hem till Ljungby.

– Här har man helt andra boendemöjlighe
ter. Vi har till exempel inrett en festlokal i en 
ladugård, den använder jag också som ateljé och 
verkstad för olika projekt. Här finns gott om 
utrymme och helt andra möjligheter att ägna sig 
åt det man vill, jämfört med om man bor i en 
mindre lägenhet i stan. Sen är ju också läget så 
bra här, vi har nära till Växjö, Halmstad, Malmö, 
Göteborg och Köpenhamn. 

Att ha naturen inpå knuten tycker hon är 
fantastiskt, inte minst för barnen. De kan ströva 
fritt på ett helt annat sätt än i en större stad. Hon 
uppskattar också att det är så mycket enklare att 

Annali Van Dijk och Dominic Warchalowski kände sig 
välkomna i Ljungby från första stund.

göra ärenden och träffa vänner. 
– Allt man behöver finns i Ljungby, mindre väl

sorterade butiker för kläder, inredning, delikatess
butik, restauranger och caféer i centrum och alla 
tänkbara större kedjor som säljer bygg, fritidspro
dukter och snabbmat uppe vid Ljungbyporten vid 
E4an, säger hon. 

Snart är den fina gamla teatern Grand renove
rad. Där brukar hållas konserter av hög kva
litet från både mer och mindre kända artister. 
Berättarfestivalen i Ljungby är en kulturhöjd
punkt under året där sagotradition förenas med 
musikevenemang.

I Ljungby har barnen ett brett utbud av 
aktiviteter att välja på när de växer upp. Både 
Kulturskolan och idrotter av alla tänkbara slag 
finns att välja på.

– Man kan vara lite mer spontan när man bor i 
en mindre stad, vi trivs helt enkelt, avslutar Anny 
Osbäck. l

”Nu bor vi på 
landet och kan 
ändå arbeta på 
internationella 
företag.”

Anny Osbäck

”Allt man behöver finns 
i Ljungby”, säger Anny 
Osbäck, här tillsammans 
med Edvin coh Astrid. 
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- Det kommer att vara en skön känsla att surfa 
på webbplatser i framtiden. Vi kommer att ha 
en mycket mindre splittrad upplevelse. Istället 
kommer det att kännas ungefär som att hänga på 
Facebook eller Instagram. Användarvänligt och 
intuitivt, säger Christian Lüddeckens, kontorschef 
för Consid i Ljungby och en av Sveriges främsta 
experter när det gäller webb.

 Ingenting är omöjligt för Christian Lüddeckens, 
alla bra idéer är värda att satsa på och han 
tror stenhårt på att den mentala inställningen är 
allt. Med stor sannolikhet är det detta som fört 
Christian ut på många spännande äventyr och då 
inte minst resan från Adera, till det egna företaget 
Sector5 och vidare till dagens roll som kontorschef 
och vd på Consid S5 i Ljungby. Christian 
Lüddeckens kan webb. På djupet.

 – Jag var ansvarig för webbdelen i ett större 
bolag som under sent 1990-tal började växa 
kraftigt. Det var mitt under pågående IT-bubbla 
och jag märkte hur vi satt stilla i båten när det 
stormade på havet. Då tog vi beslutet att köpa loss 
oss och den 1 maj 2002 startade vi igång Sector5. 
Det var en fantastiskt spännande tid.

Under följande år verkade Christian tillsammans 
med sina kollegor på Sector5 där de allt mer 
började känna att de var sårbara med deras blott 
13 anställda. Med smålandsrötter, nytänkande 
idéer, familjär kultur och spetskompetens som 
gemensamma faktorer blev sammanslagningen 
med Consid den perfect match Sector5 saknat 
i tidigare säljdialoger. Dessutom var deras 
expertkunskap inom webb, med fokus på B2B, 
större organisationer och myndigheter ett hål som 
Consid sökt att fylla – bättre kunde det inte bli.

 Christian Lüddeckens anlitas ofta som expert 
för att göra vägval framåt för webben. I sina 
kommentarer återkommer han ofta till att fokus i 
framtiden kommer att ligga på äkta innehåll och 
på en optimerad upplevelse.

 – PWA och Headless är något vi kommer att 
se mycket mer av i framtiden. Det är lösningar 
som optimerar användarupplevelsen och som gör 
surfandet snabbare och mer enhetligt. 

 PWA är ett tillvägagångssätt för att se till 

att en webbplats, ofta en e-handelsplats, 
inte bara beter sig som en webbplats, utan 
också som en mobilapp. PWA kombinerar 
helt enkelt fördelarna med en webbplats med 
egenskaperna från konventionella appar. PWA är 
plattformsoberoende och kan laddas ned direkt 
via browsern. Den byggs med vanlig webbteknik 
som HTML, CSS och JavaScript.

 
Traditionella webbplatser är uppbyggda kring 
en plattform som hanterar både backend och 
frontend, dvs funktionalitet och användargränssnitt. 
Men i en headless uppsättning är frontend en 
fristående applikation som kommunicerar med 
backend. Båda delarna fungerar separat från 
varandra och kan både drivas och utvecklas 
separat av parallella team.

 De främsta fördelarna med både PWA och 
headless är är prestandaoptimeringen och 
flexibiliteten. Allt fler företag väljer att använda sig 
av lösningarna.

 
En annan intressant spaning Christian 
Lüddeckens gör är att de stora drakarna inte 
kommer att behålla sitt oligopol för alltid.

 – Det kommer att komma fler superduktiga 
uppstickare som levererar minst lika bra alternativ 
som giganterna. Allt fler företag kommer att 
försöka ta sig ur inlåsningseffekterna som de 
upplever blir konsekvensen av att anlita de största. 
Det blir en oerhört spännande och kreativ tid, 
säger Christian Lüddeckens.

I framtiden kommer surfupplevelsen på en webbplats att vara en helt 
annan än idag. De många klicken kommer att vara ett minne blott, istället 
kommer vi att mötas av en optimerad plats som mer känns som en app. 
Det spår en av Sveriges främsta webbexperter, Christian Lüddeckens.

FRAMTIDENS WEBB BLIR 
EN SKÖN UPPLEVELSE

Fakta 
Consid är ett av Sveriges snabbast växande företag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management 
och digital marknadsföring. Företaget har kontor i Ljungby, Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, 
Norrköping, Linköping, Nyköping, Göteborg, Halmstad, Malmö, Helsingborg, Karlshamn, Karlskrona, 
Kalmar, Värnamo, Växjö, Jönköping, Borås, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Consid startades 2000 av Peter 
Hellgren och Henrik Sandell och har idag över 1 200 anställda och omsätter över en miljard kronor. 
Läs mer på www.consid.se

 
It- och kommunikationsbolaget Consid 
fortsätter att växa. Årets första kvartal 
är det starkaste någonsin, med en 
omsättning på över 380 miljoner kronor, 
en ökning med drygt 24 procent jämfört 
med året innan. Samtidigt anställdes 
drygt 130 nya medarbetare och Consid 
har därmed 1 200 anställda.

 – Det är ett enormt styrkebesked. Många av 
våra konkurrenter drar ned på verksamheten 
och backar. Consid går starka ur pandemin 
och vi satsar framåt. Vi kommer att expandera 
kraftigt 2021 och vi siktar mot en omsättning på 
två miljarder kronor inom en snar framtid, säger 
vd Peter Hellgren.

 
Den rekordstarka tillväxten beror till stor 
del på den snabba digitala transformationen 
som samhället genomgår. Consid tar 
marknadsandelar och vinner allt fler strategiska 
affärer i befintliga och nya partnerskap. 
Samtidigt är det många börsnoterade it-
bolag som visar på en lägre vinst och flera har 
tvingats att göra sig av med anställda.

Nio år i rad har Dagens Industri utnämnt 
Consid till Gasellföretag. Den prestigefulla 
utmärkelsen ges enbart till de snabbaste 
växande företagen i Sverige. Bland annat ska 
det ha ökat sin omsättning varje år de senaste 
tre åren, vuxit organiskt och inte genom förvärv, 
samt ha ett positivt samlat rörelseresultat för 
de fyra senaste räkenskapsåren. Dessutom 
gör Dagens Industri en helhetsbedömning av 
bolaget där ytterligare parametrar som visar på 
sund verksamhet vägs in. Mindre än en procent 
av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att 
få kallas Gasellföretag och enbart fyra företag i 
historien har lyckats att göra det nio år i rad.

 – Att vi lyckats bli Gasellföretag nio år på 
raken, samtidigt som vi lyckas bibehålla en låg 
personalomsättning, visar att vi lyckats skapa 
en arbetsplats med rätt kultur och filosofi, där 
varje anställd trivs och blir uppmuntrad till 
engagemang och entreprenörskap, säger Peter 
Hellgren, vd för Consid.

Bara under första kvartalet 2021 anställde 
Consid alltså drygt 130 nya medarbetare. 
Omsättningen landade på 380 miljoner kronor. 
En tillväxt på hela 24 procent jämfört med första 
kvartalet 2020.

Christian Lüddeckens, 
kontorschef

REKORDSTARKT 
CONSID GÅR MOT 
STRÖMMEN

Peter Hellgren, vd
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Vi har en modern maskinpark och kompetent och erfaren personal. Våra 
resurser är anpassade för bearbetning i mindre till större seriestorlekar. I vår 
verktygsavdelning kan vi erbjuda kapacitet för prototyper, fixturer och verktyg och 
i vår legoavdelning har vi en hög automationsgrad för att erbjuda bearbetning 
av större seriestorlekar. Vår strävan är att alltid ligga på framkant när det gäller 
den senaste utvecklingen och tillsammans med våra kunder skapa långsiktiga 
relationer som mynnar ut i effektiva lösningar åt våra kunder. 

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN:
• CNC Bearbetning (Svarvning och fräsning)
• Vattenskärning
• Verktygstillverkning

LBY TECH AB, Kungsgatan 48, 341 31 Ljungby
E-post: mattias@Lbytech.se  •  Tel: 070-368 28 38 / 0372-828 38WWW.LBYTECH.SE
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atten är vårt viktigaste livsmedel och kontrolleras 
noggrant. En grundförutsättning för bra vatten 
är att naturen mår tillräckligt bra. Vatten från 
Ljungby kommun levereras inte bara i kommu
nen utan även till stora delar av Skåne samt delar 
av Alvesta och Växjö kommuner, säger Magnus 
Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande.

I Sverige finns tre typer av vattentäkter; Ytvatten, 
Infiltration av ytvatten och Grundvatten från bland 
annat rullstensåsar. Samtliga typer finns i Ljungby 
Kommun vilket gör att 1015 procent av Sveriges 
befolkning försörjs från dessa. Det gör Ljungby 
unikt i Sverige som livsmedel och som naturresurs.

– Vi utvinner mer och mer vatten från vårt 
område i västra Kronoberg. Det vi på Campus 
Ljungby i samarbete med kommunen vill göra 
är att utforska vatten som livsmedel, ett område 
som är tvärvetenskapligt, säger Maria Holmén, vd 
Campus Ljungby. 

Vattnet gör 
Ljungby unikt 
Västra delen av Kronoberg kallas ofta för Smålands 
sjörike och i Ljungby kommun är det gott om vatten. Det 
finns 178 stycken sjöar och vattendrag. En av dessa sjöar 
är Sveriges tionde största sjö, Bolmen. Bolmen ingår i 
fyra kommuner: Ljungby, Värnamo, Gislaved och Hylte. 
TEXT: BITTE ASSARMO  •  FOTO: ALEXANDER HALL OCH ANDERS ANDERSSON

V
”Vi måste 
verkligen agera 
hållbart för att 
framtidssäkra 
morgondagens 
samhälle.”

Jennie Vidal, 
kommundirektör

Och vattnet är något som hela kommunen 
brinner för.

– Vi måste verkligen agera hållbart för att 
framtidssäkra morgondagens samhälle, säger 
Jennie Vidal, kommundirektör. För kommunerna 
innebär det att det är nödvändigt att strategiskt 
planera och samverka för att framtidssäkra 
landets dricksvattenförsörjning. Vi behöver värna 
dricksvattnet och i detta arbete har politikerna ett 
mycket stort ansvar. 

Kommunen har därför en ständig dialog med 
akademin om hur vattnet ska utvecklas och bibe
hållas och många av Campus Ljungbys projekt är 
också kopplade till vatten. 

– Det finns flera faktorer som påverkar försörj
ningen av dricksvatten och det kräver också lång
siktig planering och investering, vilket kräver en 
stor samverkan över kommungränserna, avslutar 
Magnus Gunnarsson. l

Hela denna bilaga är en annons från Ljungby kommun ANNONSANNONS

Magnus Gunnarsson, Anne Karlsson, 
Jennie Vidal och Lars-Ove Johansson.
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Heta YH-utbildningar i Ljungby - startar i augusti 2021 - anmäl dig senast den 30 maj

Servicetekniker 2 år - bred utbildning med inriktning maskiner  
på industri som passar många branscher.  www.ircyh.se

Fältservicetekniker 2 år - utbildning med inriktning mot mobila  
arbetsmaskiner som ex skogsmaskiner.  www.servicetekniker.se

Tillsammans  
utvecklar vi  
Ljungby
Vill du vara en del av vårt nätverk? 
www.fastighetsagarna.se/ljungby

Fastighetsägarnas distriktsstyrelse i Ljungby

CTC har som målsättning att 
med sina produkter vara med  
i övergången till fossilfri upp-
värmning som nu väntar i andra 
länder.

– Tyskland  och England är de 
marknader som just nu växer 
snabbast. I dessa länder ska 
våra värmepumpar finnas 
tillgängliga via våra partners och 
säljkanaler. För att lyckas med 
detta förstärker vi vår export-

CTC - Svensk kvalitet sedan 1923
Värmepumpsföretaget CTC 
i Ljungby växer och har  
under våren sökt ett fem-
tontal nya medarbetare på 
tjänstemannasidan för att 
möta tillströmningen av 
nya kunder både i Sverige 
och utomlands.

CTC har funnits sen 1923 och 
om två år blir det stort 100-års-
kalas. Från början var det gröna 
pannor (ved- och oljepannor) 
som gällde, idag är det ute-
slutande värmepumpar (berg-, 
jord- och sjövärmepumpar samt 
luft/vattenvärmepumpar). All 
utveckling och tillverkning sker 
på huvudkontoret i Ljungby.

”Det är en stor 
fördel och styrka 
i att ha allt under 
ett och samma 
tak,”
– Helene Richmond, VD

”EnergyFlex ger 
dig full valfrihet i 
framtiden” 
–  Mats Lindgren, Marknadsdirektör

 

EnergyFlex följer med som 
standard i alla våra värmepum-
par. För att enkelt kunna ansluta 
produkterna till önskad värme-
källa finns ett stort antal smarta 
tillbehör.
Läs mer på ctc.se/energy-flex

verksamhet och ser till att vi har 
rätt produkter säger VD Helene 
Richmond.

– Målsättningen är att växa lång-
siktigt med egna varumärken 
och att fortsätta ha en stark egen  
produktutveckling och produk-
tion. 

Enertech är ett trivsamt företag 
att arbeta på, de som jobbar här 
stannar gärna kvar i många år, 
säger Helene.

EnergyFlex
På CTC har vi alltid hyllat prin-
cipen om flexibla system. Det 
är därför du alltid får EnergyFlex 
på köpet när du investerar i en 
värmepump från oss.  

Det gör att du alltid har friheten 
att enkelt koppla på andra vär-
mekällor, pool och tankar på ett 
kostnadseffektivt sätt i ett och 
samma system. 

Grunden i ett miljövänligt, ekono-
miskt och flexibelt värmesystem  
består av en CTC värmepump. 
Kopplar du sedan till vår allt-i-
ett-tank CTC EcoZenith i555 
Pro är du i stort sett förberedd 
för allt.

Börja med en värmepump och 
därefter kan du komplettera med 
i stort sett allt som finns i värme-
väg: solvärme, extra tankar,  
kamin, pool m.m.

För mer information: ctc.se

Ägare: NIBE Industrier AB
Omsättning 2020: 655 MSEK
Antal anställda: 225

Fakta: Enertech AB är en av 
Europas ledande tillverkare av vär-
meprodukter. I Enertech AB ingår 
ett antal olika varumärken: CTC, 

Bentone, Turboflame och Osby  
Parca. Med närmare 100 års erfa-
renhet arbetar Enertech aktivt för 
ett hållbart och fossilfritt samhälle.
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Lyhördhet och långsiktighet präglar 
allt vi gör – och det gäller både 
produkter och arbetssätt. 

Swepac är ett helsvenskt företag 
med starkt fokus på innovation inom 
jord- och asfaltpackning samt betong-
bearbetning. 

Välkommen till Swepac – made in 
Ljungby! Mer om oss på swepac.com

INNOVATION OCH KVALITET I ALLA LED
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 trandmöllen, ett danskt företag som är etablerat i 
Ljungby och som redan idag producerar och säljer 
gaser till de flesta branscher, planerar att bygga en 
fabrik för att producera vätgas för fordonsbränsle. 
För Strandmöllen är den gröna omställningen 
oerhört viktig och med den kunskap och kom
petens som finns i företaget vill man nu bidra till 
att uppnå de klimatmål som fastställts av EU och 
Sverige.

– Vi ser oss som den lokala gasproducenten och 
leverantören i Ljungby och södra Sverige. Det är 
en helt naturlig utveckling av vår verksamhet att 
vi också använder vår kompetens för vätgasfram
ställning, säger Finn KofoedDam, vd. 

Genom samarbetet med Ljungby Energi 
kommer vätgasen att produceras med grön el från 
solceller, vindkraft och Organic Rankine Cycle 
(ORC), som är en process där överskottsvärme 
ifrån ett närliggande företag konverteras till 
elektricitet. 

– Det här är någonting som vi har funderat på 
en lång tid, säger Bo Schönbeck, vd för Ljungby 
Energi. Vätgas kommer ju på bred front i Europa 
och vi har hela tiden haft som mål att försöka 
få till en vätgasanläggning. Ljungby har de allra 
bästa förutsättningar eftersom vi redan har ett 
etablerat gasbolag på orten. På ena sidan E4:an 
har vi redan biogasanläggningar med tanksta
tioner, en vätgasanläggning med tankstation på 
andra gör att vi kan förse både lokal och förbipas
serande trafik med förnybart bränsle. Det blir en 
enorm fördel för Ljungby.

Ljungby satsar på 
grön vätgasproduktion

S

Framtidens drivmedel heter vätgas, och med det 
strategiska läget utmed E4:an och väg 25 har Ljungby 
perfekta förutsättningar för vätgasproduktion. 
Tillsammans med Strandmöllen AB och Ljungby 
Energi inleder Ljungby kommun nu ett gemensamt, 
gränsöverskridande projekt för grönare framtid.
TEXT: BITTE ASSARMO  •  FOTO: ANDERS ANDERSSON

Vid produktionen av vätgas bildas restvärme som 
Ljungby Energi tar tillvara på för att sedan förse 
ett av Ljungbybostäders nya byggnadsprojekt med 
fjärrvärme. 

– Det handlar om att koppla ihop klimatsmarta 
eloch värmelösningar i fastigheterna med nya 
komponenter såsom solceller, batterier, elbilar, 
fastighetsenergi, hushållsel, spillvärme från indu
strin och produktionen av vätgas placerad utmed 

E4: an. Vi tar värmen via växlare från elektroly
sören ut på ett lågtemperatur fjärrvärmenätet runt 
hela tomten för att hitta den mest effektiva och 
klimatsmarta energianvändningen och använda 
elenergin internt innan den säljs externt, säger 
Joakim Karlsson, vd Ljungbybostäder.

Även Ljungby kommun och Region Kronoberg 
har del i samarbetet, bland annat genom planer på att 
införa stadsbussar och sopbilar drivna av vätgas. l

Fakta Vätgas
Vätgas används för 
att lagra, transportera 
och tillhandahålla 
energi, vilket 
gör att den kan 
användas både 
som råvara, bränsle 
och energibärare. 
Viktigast av allt är att 
vätgas ej bidrar till 
utsläpp av CO2. Det 
enda som släpps ut 
är vattenånga. Vätgas 
som framställts 
med grön energi 
är alltså ett mycket 
klimatvänligt 
drivmedel 
som minskar 
transportsektorns 
utsläpp av CO2.

Joakim Karlsson vd Ljungbybostäder, 
Finn Kofoed-Dam vd Strandmöllen AB 
och Bo Schönbäck vd Ljungby Energi AB 
med blicken på Grön Vätgas.
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Erico Packaging Supplies AB   •  Bergvägen 15, 341 32 Ljungby  •  020 – 12 16 18  •  kundservice@ericopackaging.se  •  ericopackaging.se

Effektiv  
pallemballering

ZeroTape
Ergonomiskt och ekonomiskt 

packtejpsystem

Med ökad prestanda och minskad  
belastning för användaren.

Spinny
Sträckfilmsmaskiner

Mycket effektiva och lättplacerade  
sträckfilmsmaskiner – finns i ett flertal 

modeller och specialanpassningar. 

GRIP Systems
Sträckfilmsdispensers

Kostnadseffektiva med många  
hälso-, säkerhets- och miljöfördelar.  

För ett effektivt och säkert lagerarbete.

Erico Packaging Supplies erbjuder ett renodlat 
sortiment av emballageprodukter och förpacknings-

maskiner för professionella användare som ställer 
höga krav på effektivitet och hållbarhet.

Spara pengar och miljö genom  
minskad plastförbrukning 

3 års
GARANTI
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Byggd med stolthet och tradition i Småland

Elektriska gaffeltruckar med 
lyftkapacitet på 6-9 ton.

Merlinum Forklift ritar och konstruerar 
allt själva.

Vår målsättning är att anlita och 
samarbeta med lokala leverantörer i 
så hög utsträckning som möjligt då all 
montering och kvalitetssäkring sker i 
Ljungby

Våra gaffeltruckar är byggda med 
fokus på förarkomfort, ergonomi och 
prestanda..

MERLINUMFORKLIFT.SE

Du hittar oss på 

DET HÖGA HUSET – MED DEN BREDA KUNSKAPEN 
VI FINNS I GARVAREN:
Acoustic Agree AB
Arbetslivsresurs AR AB
ARCC Utbildning AB
Atea Sverige AB
Bioteria Technologies AB
Bodysoulcenter
Café Garvet
Campus Ljungby
CK-Kiropraktik
ComHit
Condesign Infocom AB
Consid 
EBL Elprojekt AB
Ekolys
Empleo - Bemanning & Rekrytering
Euler Hermes Sverige
Everysport Media Group AB
FAMJA Ingenjörsbyrå
FAMJA Turism
Fritidsgården
Garvaren Bio
GML Sport AB
Gräsvårdsmaskiner AB
Gulddeal
Hotell Garvaren
Hälsokollen 
Idrottsskademottagningen i Ljungby AB
IRC Yrkeshögskola
Industripatent
Infrakraft Sverige AB
Insytec AB
Iscar Sverige AB
KBC 

KPMG AB
Lamda Ingenjörsbyrå AB
Linjemontage AB
Ljungby Bredband
Ljungby Business Arena
Ljungby Kommun 
Näringslivsavdelningen 
Logosport Massage & Behandling
LUDVIG & CO
Manpower
Monroe R.P Sweden AB
Newmountain
Nordea
Nya Fotkliniken
PA Consulting AB
PipeChain
Saab Dynamics AB
Securitas Sverige AB
Skandia
Skandinavisk Kommunalteknik AB
Skogsutveckling Syd AB
SMS Energi & Installationskonsult AB
Spiket Ekonomiska förening
Södra Skog
TAMIC
TAMTRON AB
Telecenter
Tenneco Sverige AB
Trafikverket Förarprov
Uniflex Sverige AB
Utvecklingscentrum för Servicetekniker
Willy:s
Zoo Magasinet

VILL DU BLI EN DEL AV OSS?  
Kontakta oss på 0372-15200 
eller info@garvaren.se
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Din expert på termoplast
Vakuumformning ger mycket stora möjligheter för design och geometriska lösningar.   
Vår metod är utvecklad för större produkter i små och medelstora serier.

Akryl är ett starkt material med hög väder- och UV-beständighet. Vi bearbetar akryl  
med bland annat laserskärning, fräsning och limning samt varm- och vakuumformning. 

Vi erbjuder mervärden som design, funktion, miljö och ekonomi genom att utveckla,  
prototyptillverka, forma och förädla plastdetaljer för dem som vill leda utvecklingen  
i sin bransch!

Opido Plast AB   Industrigatan 7, SE-341 50 Lagan   Tel. +  46 (0)372-668 50   www.opido.se

Member of SP Group
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Lagans Byggnads är ett småländskt familjeföretag som levererat kvalitét sedan 1964. 
Inget projekt är för litet, inget projekt är för stort. Vi är ett byggföretag för dig som ställer 

höga krav på kvalitét, kompetens och goda relationer. 

Hållbar kvalité sedan 1964
Lagan   •   Värnamo   •   Karlskrona   •   Växjö


