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Innehåll

Näringslivsstruktur
I Ronneby kommun finns drygt 11 400 arbetstillfällen fördelade på 7 900 privata och
4 200 offentliga. Andelen sysselsatta i tillverkande företag är nästan dubbelt så hög
som rikssnittet, andra branscher med en högre andel sysselsatta än rikssnittet är
skogs-och jordbruk samt försvar och myndighet.
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Handel och företagsetablering

”Att samarbeta när man kan
och konkurrera när man måste.
Ronnebyandan genomsyrar hela
kommunens näringsliv!”

Kommunens företag med mer än femtio anställda.

Nyföretagande

Inom handels- och tjänstesektorn finns
det en väsentligt lägre andel sysselsatta
än i andra kommuner i Sverige. Ronneby
har klarat sig relativt väl under de senaste
årens lågkonjunktur vad gäller antal arbetstillfällen som legat på en stabil nivå. Dock
har vi en högre arbetslöshet bland ungdomar.

Ronneby är sedan 2016 en tillväxtkommun
med starkt ökande befolkning.
Enligt statistik från 2015 har Ronneby kommun en nettoutpendling på drygt 1100 personer. 20171231 uppgick befolkningen i Ronneby
till 29.508 enligt statistik från SCB. Det innebär
en ökning från 2013 med 1.780 personer.

Arbetstillfällen 2016

Ronneby
Riket

Fördelat i procent per bransch
Jord

Jord, skog, Skog
energi

Energi

6
3
21

Tillverkning

Tillverkning

11

Antal arbetstillfällen per
dagbefolkning 11 432 personer
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Handel
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Handel, hotell, restaurang
Restaurang
Transport
Transport

15

Utpendling 1 129 personer
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Utbildning
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Antal förvärvsarbetande per
nattbefolkning 12 559 personer
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Tjänster
Tjänster

Ronneby Airport

STATISTIK
ARBETSTILLFÄLLEN
Källa: SCB 2016

Totalt 2 618
17

5%

10%

15%

ANTAL FÖRETAG
ENLIGT NUVARANDE
Källa: UC 2018
Aktiebolag 838
Ekonomisk förening 30
Handels- och kommanditbolag 90
Enskild firma 1 476
Övriga 178

20%

25%
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Näringslivsprognos

DE STÖRSTA FÖRETAGEN I

Den dominerande branschen i Ronneby kommun är tillverkningsindustrin där
vi ser en stabil och försiktigt positiv utveckling.

Ronneby kommun
över 50 anställda
AB Hallabro Elektriska
AB Ronnebyhus
Allbox & Bhb AB
Call4u AB
Elias Syd AB
Fueltech Sweden AB
ISS Sverige AB, filial
Kockums Maskin AB
Nordic Vehicle Conversion AB
Markisol
Riflex
Ronneby Miljö- och teknik
Ronneby Hotell AB
Ronneby Stormarknad AB
TNS Sifo AB, filial
Berg & Berg AB

Handeln har i Ronneby kommun, precis
som i nationellt perspektiv, en svag utvecklingstrend. Vilket innebär att det är ett av
de områden vi bör fokusera våra insatser
mot. Vi kan se en stor framtida utvecklingspotential för besöksnäringen, främst
genom samverkan med Region Blekinge.

Övrig ekonomisk tillväxt som kan driva
en ökad efterfrågan på arbetskraft kan
finnas i nyföretagande/nyetablering, men
den största potentialen för tillväxt och
utveckling finns hos våra befintliga små
och medelstora företag.

Ronnebys styrkor och möjligheter
Styrkor
•

Bra infrastruktur

•

Sveriges största flygbas

•

Låga etableringskostnader

•

300 år av hälsoturism

•

Världsledande på

•

Attraktiva boendemiljöer

Över 100 anställda

•

Aktivt kommunalt näringslivsarbete

Alfa Laval, filial
Blekinge flygflottilj, F 17
Dynamic Robotic Solutions
Orbit One AB
Samhall AB, filial
Tarkett AB
Södra Interiör AB, filial

•

Geografiskt läge, nära till kontinenten

•

CEFUR - Center för forskning och utveckling

•

Ökande befolkning

•

Företagslots & tillståndsguide på nätet

•

Ronnebyandan

•

Ronneby Business Center

•

Ronneby kunskapskälla

•

SEFI - Accelerator för nyanlända

•

Aktiva företagarföreningar

•

Bra natur- och kulturvärden

•

Prisbelönta företag

•

Stor nyproduktion av bostäder

•

Öka antalet högutbildade genom förbättrad

Dynamic Robotic Solutions

vattenskärningsteknik
•

Byggklar mark med
attraktivt läge

Möjligheter
Handelsindex

2011

2012

Dagligvaror

93

93

92

Sällanköp

76

73

67

Total detaljhandel

85

83

Nya Företag

Totalt
Aktiebolag
Ekonomisk förening

2013 2014

80

2015

2016

2017

90

87

89

89

61

58

57

58

76

2012

73
2013

74

74

2014

2015

2016

2017

125

143

151

131

134

134

46

37

40

45

42

34

1

1

2

1

0

2

Handelsbolag/Kommanditbolag

13

4

2

3

4

3

Enskild näringsverksamhet

61

95

107

79

87

93

Övriga

4

6

0

3

1

2
www.ronneby.se/naringsliv

•

Bättre näringslivsklimat

•

Ta tillvara besöksnäringens potential

•

Aktivt arbete med utveckling av

•

Arbetskraftsinvandringen

centrumhandeln

•

Främja tillväxt av kunskapsintensiva

pendling och attraktionskraft

•

Aktivt arbete med utveckling av landsbygd

•

Logistikcenter kopplat till flygstation

•

Gemensam etableringsstrategi för Blekinge

•

Utnyttja möjligheterna kring F17:s utökade

•

Större regional samverkan och samordning

tjänsteföretag

verksamhet
•

Porten mot sydost

•

Satsning på kommunikationer

•

Öka kommunens och regionens attraktionskraft

•

Många nysvenskar med stort intresse av att

kring utvecklings- och tillväxtfrågor
•

Involvera näringslivet i utvecklingsplanering
genom partnerskap och samfinansiering av
gemensamma projekt

•

starta eget

Lyfta fram vår historia med hjälp av t ex
nytt stadsmuseum, Gribshunden och Vång

•

Bättre på att stimulera nyetableringar

•

Blekinge arkipelagrutt/ARK 56

•

Tågstopp vid Ronneby Airport

•

Internationell flyglinje

www.ronneby.se/naringsliv
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Näringslivsstrategi

Verksamhetsplan

Vi skall aktivt verka för att förbättra vårt näringslivsklimat. Detta skall ske med
utgångspunkt i god service, bra samordning och i nära samverkan med näringslivet.

Ronneby Business Center – Ronnebys mötesplats för företagare och entreprenörer

Ett bra näringslivsklimat är grunden för vårt
befintliga näringslivs tillväxt och ett ökat
nyföretagande. Därigenom skapar vi förutsättningar för nya arbetstillfällen och tryggar
de befintliga vilket i sin tur ger underlag för
en befolkningsökning. Ett ökat skatteunderlag gör det möjligt för kommunen att utöka
servicen till våra medborgare.

Näringslivsstrategin grundar sig på
kommunens övergripande strategi och den
inriktning som beslutats i vision 2020.
Vi skall årligen upprätta en näringslivsplan
där vi lägger fast hur vi skall verka för att
uppnå målen i den långsiktiga strategi enligt
följande huvudpunkter:

•

•

•
•

Arbeta aktivt för nya företagsetableringar
Verka för en utveckling av
befintligt näringsliv
Aktivt verka för ett ökat
nyföretagande

•
•

Aktivt verka för ett
jämställdhetsintegrerat näringsliv
Utveckla och marknadsföra
kommunens profil
Medverka i regionalt
näringslivssamarbete

Ronneby kommun når en positiv näringslivsutveckling genom att:
• Erbjuda en god och väl utvecklad företagsservice med bemötande i fokus
• Verka för en årlig ökning av såväl antal företag som arbetstillfällen
• Arbeta i nära samspel med befintligt näringsliv

•

Företagsservice

•

Nyföretagande

•

Nya arbetstillfällen, etablering nya
företag/lokal tillväxt

•

Centrumutveckling, lokal BID-process

•
•
•

•
•

Starta eget plattform
Drop in för besökare
Labbmiljöer för nya innovationer inom
smart industri med bland annat
vattenskärningsteknik och 3D
Aktiviteter t ex workshops, seminarier
Affärsutveckling av besökare och
deras idèer
Accelerator för företag
Matcha besökare med näringsstöttande
verksamhet såsom t.ex ALMI,
NyföretagarCentrum, Coompanion,
investerare, bank, försäkringsbolag

•
•
•
•

Samarbete med Blekinge Business
Incubator
Omvärldsbevakning
CEFUR – Centrum för forskning och
utveckling i Ronneby.
Techtank Ronneby – projekt inom LIGHTer
med fokus på lättviktsdesign och smart
industri t ex hållbar produktion,
kunskapslyft, testbädd, industri 4.0 där vi
kan hjälpa till med projekt, produkt- och
prototyputveckling som skapar affärsnytta. Vi kan även vara länken mellan
näringsliv och forskning.

Ronneby Business Center ligger på Soft Center som är ett företagshotell med ca
100 företag/verksamheter. I miljön finns kommunala verksamheter som SEFI samt
näringslivsstödjande organisationer som verkar lokalt och regionalt för att stimulera
näringslivsutveckling t ex NyföretagarCentrum, ALMI Invest m fl.

Näringslivsrådets fokusområden
2018-2020 är:
Näringslivsklimat

Arbetet inkluderar våra kommunala verksamheter som idag är knutna kring platsen
såväl som övriga verksamheter som verkar
lokalt och regionalt för att stimulera näringslivsutveckling.

Exempel på aktiviteter:

•
•

Övergripande vision

•

Ronneby Business Center är en miljö för
utveckling av affärsidéer och företag. Det är
den naturliga träffpunkten för företagare
i Ronneby. Syftet är att uppnå en ökad
samverkan och så långt som möjligt en
samlokalisering knuten till Soft Center.

Biogasmack i Ronneby

www.ronneby.se/naringsliv

www.ronneby.se/naringsliv
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Befintligt näringsliv

Företagsservice

Nätverk & information

Arbetet med att förbättra vår service och vårt bemötande i kontakterna med näringslivet står i fokus. Frågorna behandlas i lotsgrupp samt i speciellt forum i samband med
Svenskt Näringslivs årliga rankingrapport av näringslivsklimatet och Insikts mätningar av
kommunal tillståndshantering. Därutöver finns förbättringsprocessen med som ständig
punkt vid möten i förvaltningschefsgrupp och årligen vid förvaltningsinterna möten.
Mål 2018: Svenskt Näringslivs ranking, placering på topp 100 av Sveriges 290
kommuner, Insikt index 73 (69).

Näringslivskontoret skapar mötesplatser. Företagsbesök genomförs tillsammans med
kommunalråd, nätverksmöten hålls och nyhetsbrev skickas regelbundet. Information
på hemsida och Facebook publiceras kontinuerligt.
Exempel på aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Femtio företagsbesök tillsammans
med politiker
Tio frukostmöten/år
Tio nyhetsbrev/år
Tio temaseminarier/år
Synliggöra aktiviteter för näringslivet
i Ronneby, Blekinge, Sverige, världen
Aktiv samverkanspart t ex på möten
och aktiviteter som hålls av företagarföreningar

•
•

•
•

Löpande info på hemsida och Facebook
Marknadsföring i samråd med andra
näringslivsfrämjande enheter på
kommunen
Omvärldsbevakning
Deltagande i näringslivsfrämjande
mässor

Exempel på aktiviteter:
•
•
•

•

Tillståndsguide E-tjänsten ROnline
Företagslots
Dialogmöten om upphandlingar.
Aktuella upphandlingar publiceras
löpande på hemsida, i nyhetsbrev och
i kommunrutan i länets dagstidningar
Delge företagen statistik och prognoser
över arbetsmarknadsläget

•

•
•

Bevaka näringslivets intressen i chefsgrupperna på kommunen samt vid
planberedning
Tips och innehåll om näringslivet till
kommunens invånartidning
Tips på institutioner som kan hjälpa till
med bidrag och finansiering

Kompetensutveckling
Näringslivskontoret tillsammans med Ronneby Kunskapskälla och Vuxenutbildningen
verkar aktivt för att erbjuda och genomföra de kompetensutvecklingsinsatser som
efterfrågas av det lokala näringslivet. Utbildningsinsatser skall erbjudas de större
företagen såväl som de mindre.
Exempel på aktiviteter:
•
•
•
•
Näringslivsmässan Ronneby NU

www.ronneby.se/naringsliv

Behovsinventering i samarbete med
Ronneby Kunskapskälla
Seminarium hålls om upphandlingar
SEFI (Accelerator för nyanlända)
Kompetensutvecklingsprojekt för
handelsbranchen i samarbete med
övriga kommuner i länet samt handelsföreningarna

www.ronneby.se/naringsliv

•
•

•

Kompetensutvecklingsbehovsanalys
Blekinge
Kompetensutvecklingsinsatser
på Ronneby Business Center t ex
seminarium och workshops
Kompetensutvecklingsprojekt
Competence Academy Tourism
i samarbete med Region Blekinge
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Handel

Nyföretagande

Näringslivskontoret skall aktivt samverka med Ronneby Handelsförening och de lokala
fastighetsägarna i syfte att förbättra förutsättningarna för befintlig handel samt öka
intresset för nyetablering.

Näringslivskontoret skall aktivt stödja och samverka med NyföretagarCentrum i syfte
att öka och underlätta för nyföretagandet i kommunen.
Exempel på aktiviteter:

Exempel på aktiviteter:
•
•
•

Aktiv samarbetspartner med Ronneby
Handel & fastighetsägarna
Strategiarbete för handel, attraktiv stadskärna,
torgmiljö och tillgänglighet
Kompetensutvecklingsprojekt för handeln med
övriga näringslivskontor och handelsföreningar i Blekinge

•

Bild från Annika
•

•
Torget i Ronneby

Alla nya företag i kommunen får ett välkomstbrev med information från näringslivschefen
samt folder från NyföretagarCentrum
De nya företagen läggs upp på vår hemsida och
får löpande nyhetsbrev och inbjudningar från
näringslivskontoret till diverse aktiviteter
Näringslivskontoret ger ekonomiskt stöd samt
sitter med i styrelsen för NyföretagarCentrum

Företagsetablering

Nyföretagande och integration

Kommunkoncernen skall tillsammans i organiserad och systematisk form arbeta för
en ökad nyetablering i kommunen. Viggenområdet är en fortsatt prioriterad del av
arbetet. Övriga forum där frågan skall vara i fokus är vid möten med företagarföreningar, VD-gruppen och fastighetsägargruppen. Etableringsgruppen i Ronneby
Kommun består av representanter från näringslivskontoret, tekniska kontoret, miljö
och bygg, kommunledning samt ABRI (AB Ronneby Industrifastigheter). Under 2018
öppnas ett nytt etableringsområde vid östra infarten.

Skapa förutsättningar för individer att starta sitt företag och kunna leva på det.

Exempel på aktiviteter:
•

•
•
•
•
•

Marknadsföring av lämpliga områden och
lokaler med informativt
etableringsmaterial
Aktivt kartlägga, kontakta och skapa
relationer med företag för etablering
Information om företagslots och
tillståndsguiden ROnline
Lokaler & mark på Objektvision.se
Gemensam etableringsstrategi
för Blekinge
Samverkan med Arbetsförmedlingen för
rekrytering i samband med
nyetablering.

Burger King

SEFI är en accelerator för entreprenörer
som ger varje deltagare en unik möjlighet
att starta ett företag som kan bli långsiktigt
hållbart.
Under programmet, som startar med en
kartläggning genom intervjuer och tester,
arbetar deltagaren hårt tillsammans med
coacher och rådgivare för att starta och
utveckla sitt företag.

SEFI:s företagarcafé

www.ronneby.se/naringsliv

www.ronneby.se/naringsliv

Programmet är ett mycket nära samarbete med Arbetsförmedlingen och sedan
starten 2016 har över 20 företag startats
genom SEFI.
Sedan hösten 2017 kan SEFI även
erbjuda ett särskilt Affärscafé för kvinnor,
samt ett spännande och utvecklande
Företagsspel för ungdomar.
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Ung företagsamhet

Näringslivsfrämjande projekt 2018/2019

Näringslivkontoret skall aktivt stödja och samverka med Ung Företagsamhet för att
säkerställa entreprenörsanda & företagande som en naturlig del i skolarbetet.

Exempel på större projekt som näringslivskontoret är involverade i:
• BID Ronneby - utveckling av Ronnebys stadskärna och handelsområden i samarbete med Ronneby Handel och Fastighetsägarna Ronneby. BID står för Business
Improvement District. Tillsammans gör vi en nulägesanalys och arbetar med
5 fokusområden: Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet. Vi använder oss
av branschorganisationen Svenska Stadskärnors svenska BID-modell.

Exempel på aktiviteter:
• Aktivt stödja och samverka med Ung Företagsamhet och ungdomsföretagen
• Delta på Ung Företagsamhets årliga mässa
• Informera om kommunens näringslivsarbete på skolorna i kommunen
• Möjlighet att aktivt ta del av Ronneby Business Centers erbjudande

•

Business Blekinge – Business Blekinge är ett samarbete mellan Blekinges fem
kommuner, Länsstyrelsen och Region Blekinge. Uppgiften är att höja Blekinges attraktionskraft för nationella och internationella investeringar, främst inom Blekinges tre
styrkeområden marin teknik, ICT (informations- och kommunikationsteknik) och shaping.
Samarbetsavtal har tecknats med Business Sweden och Objektvision.
Business Blekinge har ett nära samarbete med projektet Talangattraktion Blekinge.

•

Social inkludering och tillväxt Blekinge – Projektet ska underlätta förutsättningarna för
nya strukturer och samverkansformer för att fler arbetsintegrerade sociala
företag bildas i regionen.

•

Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag – Ska öka digitaliseringskapaciteten i länets små och medelstora tillverkande och bearbetande företag samt ge
ökad kunskap och insikt om Industri 4.0.

•

Stärkt kompetens i handeln – Ska kompetensförstärka handelsföretag i Blekinge som
i huvudsak säljer fysiska produkter till slutkonsument i butik.

•

Flyglinje till hubb i Europa – Aktivt arbeta för en flyglinje till en hubb i Europa
i samarbete med Region Blekinge och övriga kommuner i länet.

•

LIGHTer-nod – Undersöka förutsättningarna till att etablera en nod i Ronneby.

•

Competence Academy Tourism – Kompetensutveckling för besöksnäringen.

•

Östra Piren – områdesutveckling.

Landsbygdsutveckling
Näringslivskontoret skall tillsammans med Ronneby Kommuns Landsbygdsutvecklare,
inom ramarna för det landsbygdspolitiska programmet, verka för utveckling av
näringsliv på landsbygden.
Exempel på aktiviteter:
• Arbeta för att företag ska trivas, utvecklas och eventuellt expandera
• Synliggöra landsbygdens företag i samarbete med företagarföreningar, t ex mässor
• Diverse utvecklingsprojekt
• Nätverksfrämjande aktiviteter såsom frukostmöten och kompetensutveckling

Besöksnäring
Besöksnäringen är en av Sveriges framtida basnäringar med god tillväxt.
Exempel på aktiviteter:
• Näringslivskontoret ger ekonomiskt stöd till Visit Blekinge och medverkar aktivt
till utvecklingen av besöksnäringen
• Competence Academy Tourism – Kompetensutveckling för besöksnäringen
i samarbete med Region Blekinge

Infrastruktur
God infrastruktur och effektiv kommunikation är livsviktig för stora delar av näringslivet, inte minst internationellt verksamma och exporterande företag. Kontinuerliga
satsningar på infrastrukturen är därför av stor vikt.
Exempel på aktiviteter:
• Arbeta tillsammans med övriga kommuner och andra aktörer för en utbyggd
E22 samt tågstopp på Ronneby Airport
• Arbeta för en flyglinje till en hubb i Europa från Ronneby Airport

Indikatorer för näringslivsarbetet
•
•
•
•

Antal nya etableringar
Antal nya företag
Antal nya arbetstillfällen
Nöjd kund index

•
•

Svenskt näringslivs mätningar
om företagsklimat
Handelsindex

Regionalt näringslivsarbete
Tillväxtforum
Ronneby kommun ska tillsammans med övriga kommuner i Blekinge samarbeta för att
genom långsiktiga satsningar skapa bra förutsättningar för regional tillväxt.

www.ronneby.se/naringsliv
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Näringslivsgruppen Blekinge

Näringslivsrådet

Ronneby kommun ska tillsammans med övriga kommuner aktivt verka för en gemensam
utveckling av näringslivsarbetet och tillvarata de samordningsvinster som finns.
En gemensam etableringsstrategi ska tas fram för Blekinge. Samverkan sker kring
besöksnäring, infrastruktur, etableringar och kompetensförsörjning.

Näringslivsrådet har som syfte att vara rådgivande till kommunledningen i frågor kring
näringslivsutveckling. Ordförande för mötet är Roger Fredriksson och sammankallande
Torbjörn Lind.

Marknadsföring och kommunikation
Näringslivskontoret skall aktivt medverka för att sprida och förankra kommunens
varumärke kring platsvarumärket, Ronneby den moderna kurorten.
Den moderna kurorten grundas i välbefinnande, för människa, samhälle och natur.
Man ska helt enkelt må bra i Ronneby! Det handlar om långsiktig hälsa, hållbar
utveckling och om återhämtning.
Ronneby - den moderna kurorten är mer
än en slogan, det är ett varumärke som vi
bygger tillsammans. Näringslivet välkomnas
att använda Ronneby den moderna kurorten
logotypen i kombination med sin egen
logotyp.

Kommunkoncernen och de politiska företrädarna skall aktivt uttala sig i media kring
betydelsen av ett positivt näringslivsklimat
och initiera att all information av allmänt
intresse som stärker bilden av Ronneby får
en medial spridning.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roger Fredriksson, ordf. KS (M)
Per Lindell, (RP)
Kenneth Mikaelsson, 1:e vice ordf. KS (C)
Tommy Andersson, (S)
Malin Norfall, 2:e vice ordf. KS (S)
Nicolas Westrup, (SD)
Amani El-Ali, (S)
Torbjörn Lind, Näringslivschef
Magnus Widén, Kommundirektör
Mikael Espenkrona, Ronneby Företagsgrupp
Willy Persson, Företagarna
Bo Nilsson, Bräknebygden AB
Sofia Loell, Ronneby Handel
Tommy Kalmteg, Kommunbygderådet
Sven Strandberg, Blomstrande Bygden
Anna-Katrine Linder, Arbetsförmedlingen
Ronny Johannesson, VD-gruppen Ronneby

Exempel på aktiviteter:
•
•
•
•
•

Vara delaktiga i arbetet med gemensam profil/varumärke/kampanj
för kommunen med övriga enheter.
Arbeta med ambassadörskap, attityder och skapa stolthet genom att lyfta
fram goda exempel i kommunikationen med näringslivet och media.
Hjälpa näringslivet att få ut positiva nyheter i media. Skapa minst 20 positiva
pressreleaser om Ronnebys näringsliv.
Aktivt länka till positiv media i näringslivskontorets kanaler.
Presentationer om vårt pågående näringslivsarbete i kommunen på t ex
företagarföreningarnas möten.

Arbetsmarknadsrådet
Arbetsmarknadsrådet har som syfte att arbeta med information och samordning kring
arbetsmarknadsfrågor. Ordförande och sammankallande för mötet är Markus Karlström.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.ronneby.se/naringsliv

Markus Karlström, AF
Roger Fredriksson, ordf. KS (M)
Malin Norfall, 2:e vice ordf. KS
Kenneth Mikaelsson, 1:e vice ordf. KS (C)
Torbjörn Lind, Näringslivschef
Kristina Wramsby, Personalchef,
Roland Edvinsson, Enhetschef Arbetsmarknad
Ronny Mattsson, Skolområdeschef
Erica Hallberg, Enhetschef Kunskapskällan
Fredrik Stark, Personalofficer F17
Birgitta Ratcovich, Förvaltningschef Socialförvaltningen
Catherine Persson, Förvaltningschef Äldreförvaltningen

www.ronneby.se/naringsliv
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Här får du mer information
Torbjörn Lind

Roger Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande

Näringslivschef
Telefon: 0457-61 82 64
torbjörn.lind@ronneby.se

Magnus Widén, Kommundirektör

Telefon: 0457-61 82 30, roger.fredriksson@ronneby.se

Telefon: 0457-61 81 13, magnus widen@ronneby.se

Erica Hallberg, Enhetschef Ronneby Kunskapskälla
Angelica Coleman

Telefon: 0457-61 82 30, erica.hallberg@ronneby.se

Näringslivsutvecklare
Telefon: 0457-61 82 66
angelica.coleman@ronneby.se

Katarina Dennerhed, Rektor Vuxenutbildningen

Telefon: 0457-61 84 03, katarina.dennerhed@ronneby.se

Dennis Roberteus, VD Ronneby Industrifastigheter AB
Telefon:457-61 87 97, dennis.roberteus@abri.se
Mikael Espenkrona
Projektledare SEFI
Telefon: 0457-61 82 41
mikael.espenkrona@ronneby.se

Ebon Kaisajuntti, Landsbygdsutvecklare

Telefon: 0457-61 83 52, ebon.kaisajuntti@ronneby.se

Jörgen Adolfsson
Verksamhetsledare, Techtank Ronneby
Telefon: 0709-91 80 03
jorgen.adolfsson@techtank.se
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