Visste du att…
…det finns nästan 2400 företag i Ronneby kommun!
Jomenvisst, och den senaste tiden har det också pratats
om flertalet nya etableringar. Etableringar som kommer
att skapa arbetstillfällen och dra upp vårt index och ytterligare öka på intresset för Ronneby som etableringsort.
Inte för att Ronneby varit ointressant för etableringar alls.
Nej, men däremot är det kanske inte i störst utsträckning
de mest kommersiella etableringarna som hittat hit, utan
företag som haft behov av samarbeten med andra företag
som kan leverera nyskapande och kreativa tekniska
lösningar. Och Ronneby har många företag som är
fantastiska på lösningar!
Vi kan stoltsera med företag som är världsledande på att
mäta hållfasthet med hjälp av speciell ultraljudsteknik. Vi
är outstanding på vattenskärning, och dessutom väldigt
duktiga på vattenskärning ihop med 3D-teknik. Vi är
världsledande på hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle,
där Ronneby lyfts fram som spetsexempel inom miljöforum världen över. Vi har företag som är framstående
leverantörer av allt från golv, inredning, RFID (beröringsfri
ID-teknik), hantverk och design till mathantverk och andra
tekniska lösningar. Nej, ”skrytmaterial” saknas det inte!
Men vi vill gärna se det där kommersiella framför oss och
i flera städer i närområdet har det satsats och expanderats på den kommersiella sidan under ett antal år. Allt går
dock i cykler och jag gläder mig åt att de långa processer
som även rullat i Ronneby under flera år nu äntligen har
nått en mer publik punkt. Det är jätteroligt att få välkomna nya företag, bevittna nya möjliga etableringsområden
ta form, se hur satsningarna på nyföretagarhjälp sluter
sina cirklar i samarbeten mellan företagarföreningar och
kommun.
Det är hoppfullt att se den stora potentialen inom de
innovationsverksamheter som gror här, och det är
fantastiskt att kunna erbjuda det växande näringslivet
goda ytor för mötesplatser här genom ett
stort professionellt konferenscenter, en
prisbelönt park och en fantastisk skara
nytänkare! Och det är verkligen helt ok
att skryta lite om oss själva nu!
Det innebär inte att man inte
jobbar vidare…
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