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Tomter för företag
  –  200 000 m2 företagsmark ledig
  för din verksamhet

S T R A T E G I S K T  L Ä G E

*  Enligt en undersökning av Sifo Kantor 2017 kände 99 procent av de tillfrågade 

till orten Vimmerby.

Krönsmon ett stenkast norr om Vimmerby är ett företags-
område på 200 000 m2. Området lämpar sig för  
exempelvis tillverkningsindustri och logistikföretag.  
Ännu finns möjlighet att välja plats och storlek för din 
verksamhet här. 

Vimmerby är ett starkt och välkänt varumärke* och en 
uppskattad besöksort som ger draghjälp. Dina kunder och 
leverantörer placerar dig högre upp i sitt medvetande när 
de genast kan sätta ditt företag på kartan.  

Flera logistik- och transportföretag är etablerade på 
orten, vilket ger god tillgång till olika transporttjänster.



200.000 m2 
industrimark

Krönsmon
200  000 m2 företagsmark

Detta är en skiss på hur området kan komma att se ut.  
Tomterna går att anpassa efter verksamhetens behov. Området 
är mycket flexibelt. Ledningar för vatten och avlopp är lagda. 

Upp till 19 nya industri
tomter á 10.000 m2.

Lokalgata mot Åbro 
och Vimmerby (2 km).

Ny gång och cykelväg.

Illustration: Leif Åbjörnsson



Exponerings möjligheterna utmed riksväg 23/34,  
där det passerar 4 550* fordon/dygn är mycket goda.

Det strategiska läget är utmärkt. Götaland har cirka  
4,5 miljoner invånare och Vimmerby ligger nästan mitt i.  
Du når Jön köping, Linköping, Kalmar och Växjö på mindre  
än två timmars bilresa.

Linköping
Stockholm 

VimmerbyKalmar 
VäxjöMalmö

Högt exponeringsvärde 
intill riksväg 23/34.

Anslutning till 
riksväg 23/34

Anpassa tomten 
efter er verksamhet.
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Astrid 
Lindgrens 

Värld

* Årsmedelvärde för riksväg 23/34. 



Astrid Lindgren föddes och växte upp i 
Vimmerby. Här sitter hon vid sin arbets
plats i hemmet på Dalagatan i Stockholm. 
2002 avled Astrid Lindgren 94 år gammal 
och hon vilar nu på Vimmerby kyrkogård.
Foto: Carola Karlsson



Ansvar, mod och fantasi är Vimmerby kommuns värdegrund.  
Den bottnar i  Astrid Lindgrens gärning och liv men präglar också 
det kreativa entreprenörskap och småföretagande som känne- 
tecknar Småland och Vimmerby.

Här finns initiativförmåga och mod att våga tänka annorlunda 
både inom näringslivet och föreningslivet. Det har lett till ett vitalt 
samhälle med en stark framtidstro och ett gott samarbete mellan 
näringsliv, föreningsliv och kommun.

Ansvar, 
mod och 
fantasi

V Ä R D E G R U N D



Som ett nav med flera riksvägar 
som korsar varandra är Vimmerbys 
geografiska läge ett naturligt val för 

placering av logistik.

GDL Transport AB ser det som självklart att 
finnas med i en kommun som har ambitioner 
och ger förutsättningar för en framgångsrik 
företagsverksamhet. Medan flera städer och 
kommuner satsar på olika handelsområden 
satsar Vimmerby främst på att kunna säker-
ställa utvecklingen av befintliga företag och 
på att etablera nya. Det tillsammans med att 
bostadsbyggandet har tagit fart ger Vimmerby 
många fördelar när man tillsammans med 
näringslivet skall växa.

Min bedömning är att Industriområdet 
Krönsmon med största säkerhet kommer  
att få en positiv utveckling med flera ny- 
etableringar, som jag hoppas kommer att  
ge många ringar på vattnet.”

Håkan Nyström, platschef GDL Transport AB

www.gdl.se

Vimmerbys familjära och väl-
komnande känsla ger staden ett 
välmående företagsklimat. Vi har 

många företag inom olika grenar i näringslivet 
och en kommun med stort företagsintresse. 
Detta öppnar upp för samarbete där vi kan ta 
del av varandras erfarenheter och potential. 
Det är tacksamt som en mellanstor aktör i 
tillverkningsindustrin att man både kan köpa 
in material och tjänster och sedan leverera 
lokalt. Ett sådant samarbete och gemensamt 
ansvar borgar för hög kvalitet och flexibilitet.

Min vision är att kommun, företagare och 
invånare tillsammans kan fortsätta skapa och 
utveckla en attraktiv region centralt i södra 
Sverige. Läget med samma avstånd till 
Malmö, Göteborg som Stockholm, samt  
mitt emellan Kalmar, Växjö, Jönköping och 
Linköping gör regionen attraktiv att verka i. ”

Joakim Ivarsson, vd AB VimmerbyHus,  
en komplett leverantör av småhus och bygg- 
komponenter.

www.vimmerbyhus.se



Vimmerbys 
mervärden
Genom nätverken för företagare samt övriga före ningar 
kommer du snabbt in i det sociala livet.

Föreningslivet är brett både inom idrott och kultur, utbudet 
av aktiviteter är stort för såväl barn som vuxna.

De geografiska avstånden är korta. Du kan cykla eller 
promenera till det mesta i stan. Naturen är idylliskt vacker 
med ängar, skogar, sjöar tillgängligt inpå knuten och skär-
gården bara en halvtimma bort.

Du kan erbjuda företagets kunder, leverantörer och med-
arbetare mervärden som är kopplade till Vimmerby som 
besöksmål.

M E R V Ä R D E N



Vimmerby har varit befolkad sedan  yngre stenåldern. Redan under 
medeltiden var Vimmerby en knutpunkt där handelsvägar möttes. 
Vimmerby fick stadssigill 1350, som Gustav Vasa fräckt nog drog in 
1523. Men Vimmerby borna är envisa och kämpade för att få tillbaka 
stadsrättigheterna och Kung Karl IX gick dem till mötes 1604. 

Än idag präglas Vimmerby av en stark handel. Turismen har blivit en 
allt viktigare motor för kommunens näringsliv med Astrid Lindgrens 
Värld som nav. Nya etableringar som leklandet Kalles Lek och Lattjo 
och motocrossmuseet MX World  Collection samt Trädgårdarna  
vid Astrid Lindgrens Näs i täten visar på en stark framtidstro i 
branschen.

Andra framgångsrika branscher i Vimmerby kommun är livsmedels-
industri, sågverksindustri, mediaföretag och gjuteri industri.

Vimmerby kommun har ca 15 000  invånare, varav ca 8 000 bor 
i staden.

Handel 
byggde staden

S T A R K  H A N D E L



 

Det går alldeles utmärkt att driva 
ett stort företag i Vimmerby 
kommun. Vi har en väldigt bra 

dialog med kommunens företrädare.  
Jag upplever att de är lyhörda för våra behov 
och intresserade av hur de kan hjälpa till att 
utveckla vårt företag. Kontaktvägarna är korta 
och vi får snabbt svar. Krönsmons industri-
område har bra läge som borde vara attrak-
tivt. Det är nära fjärrvärme och med cykel-
avstånd till stadskärnan.” 

Hans Linnér, vd 2008 – 2019 för Metallfabriken 
Ljunghäll AB, som är kommunens största privata 
arbetsgivare med ca 600 sysselsatta i Södra Vi. 
Ljunghäll har även fabriker i Kanada, Kina och 
Tjeckien. Företaget gjuter komplexa komponenter  
i aluminium till bl.a. fordons industrin.

www.ljunghall.com

Orten har en god samman- 
hållning och ett bra samarbete 
med kommunen.  

Det är lite Gnosjö-anda över Vimmerby, 
där många väljer lokala aktörer oavsett 
om de ska bygga ett hus eller köpa 
ostkaka. Vi hjälps åt, vilket ger en bra 
grogrund för småföretagen.”

Anders Törngren, produktionschef Frödinge 
Mejeri med cirka 120 anställda som tillverkar 
ostkakor, tårtor och pajer.  
Frödinge ingår i Orkla Foods.

www.frodinge.se

Att det finns ett differentierat 
näringsliv med handel, livsmedels-
industri, turism, gjuterier, skogs- 

och trä industrier, för att nämna några, gör att 
orten inte är så känslig för konjunktursväng-
ningarna. Det är alltid något företag som går 
bra och expanderar. Det gynnar bland annat 
vårt bygg  företag. Även kommunen och lands-
tinget är stora kunder som satsar. Det är 
också ett bra samarbete och lojalitet mellan 
företagen och vi anlitar varandra i mån av 
tillgång. Vi har ett mycket gott samarbete med 
kommunens före trädare. Jag gillar småstaden. 
Här är enkelt att bo och verka.” 

Pär Holmstrand, vd Byggklason AB som är ett av 
kommunens största byggföretag med cirka 30 
anställda. Företaget har även verksamhet i Västervik.

www.byggklason.se



VIMMERBY

Linköping

Norrköping

Nyköping

Örebro

Karlstad

Helsingborg
Karlskrona

Kalmar

Visby
Växjö

Jönköping

STOCKHOLM
297 KM

GÖTEBORG
265 KM

MALMÖ
322 KM

Etablera ditt företag 
mitt i södra Sverige

Vimmerby
kommun

Stadshuset
598 81 Vimmerby
www.vimmerby.se
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Vi tar väl hand om dig. Kontakta gärna näringslivsenheten för mer 
information, råd och stöd angående din etablering i Vimmerby. 

Tel. 0492-76 90 00, kommun@vimmerby.se


