Årsmelding for året 2021 for Lunner næringsforening
Lunner næringsforening er et lokalt nettverk av bedrifter, et fellesskap som har som formål å sørge
for at forholdene ligger til rette for næringsutvikling i Lunner kommune. Gjennom samarbeid,
nettverk, kompetansedeling og synliggjøring kan vi sammen styrke hverandre. Med en stemme for
næringslivets interesser inn mot kommune og det offentlige, kan vi sammen styrke grunnlaget for
næringsutvikling i Lunner kommune.
Næringsforeningen skal jobbe innenfor fire kjerneområder:
•
•
•
•

Nettverksbygging, samarbeid og koordinering
Næringspolitikk
Kompetanse
Synliggjøring og markedsføring

Året 2021 ble i likhet med 2020 preget av korona, også for Lunner næringsforening(LNF). Det har ikke
vært tilrådelig å arrangere større møter eller samlinger, og det har gjort det vanskelig å få arrangert
samlingene vi trenger for nettopp å bygge nettverk og engasjere større deler av næringslivet i
kommunen. Det har heller ikke vært mulig å gjennomføre arrangementer for å heve bedriftenes
kompetanse.
Det ble arrangert et medlemsarrangement 28.oktober. Lunner Almenning presenterte planer for
Harestua og Sagparken. Det var enkel servering. Vi var ikke fornøyd med oppmøtet på dette
arrangementet, med kun et par deltakere i tillegg til noen styremedlemmer.
Ettersom det har vist seg vanskelig å arrangere sammenkomster, har styrets arbeid for det meste
handlet om å etablere næringsforeningen som en relevant representant for næringslivet. Styret har
hatt temaet opp ved flere møter, og styremedlemmene har selv jobbet med direkte verving. Det
fortsatt en utfordring å få bedrifter til å tegne seg som medlemmer. Årsaken er antakelig mer
praktisk enn prinsipiell – bedriftene uttrykker ønske om å være medlem, men gjør ikke den relativt
beskjedne jobben med å registrere seg i vår digitale skjemaløsning. I skrivende stund har foreningen
30 medlemsbedrifter. Potensialet er langt større.
På området synliggjøring og markedsføring, har ikke arbeidet kommet i gang, heller ikke i 2021.
Fokuset har som tidligere nevnt vært på å bygge opp foreningen. Disse to områdene utelukker ikke
hverandre – gjennom synliggjøring vil også foreningens legitimitet styrkes, noe som kan føre til flere
medlemmer.
På området næringspolitikk, har næringsforeningen involvert seg videre i arbeidet med områdeplan
for Roa. Det ble avholdt et møte med eiendomsbesittere i området Roa sør, og levert en omforent
skisse til ny løsning og ønske om mer næringsarealer i området. Ønsket ble ikke innvilget fra
kommunen sin side. Dette må vi jobbe videre med.
Det har i 2021 blitt gjennomført 8 styremøter.
Medlemslisten per 31.12 talte 30 medlemmer – 11 flere enn året før. Medlemmene er:
Lupro AS
Yello Media AS
Bupa AS
Bupa Eiendom AS
Lets Eiendom AS

Mail4you AS
Elektroinstallatør Granberg og Nordengen AS
PB Tre AS
Anleggsgartner Bjørnar Evje
HS Teknologi & Eiendom AS
Skjervum Media
Olivia Solhaugen
Skjemstad Fysioterapi
Nettservice Hadeland AS
RENIVA AS
Olerud Male- og snekkerverksted AS
Anleggssenteret Hadeland AS
Hadeland Utleie AS
Hadeland Anlegg AS
Byggeplank AS
Grua auto AS
Grua Invest AS
Hadeland bil AS
Harestua dyreklinikk AS
JISU Drift DA
L & N Eiendom
Per M Ulven Bygg og entreprenørtjenester
Roa Auto AS
Skjemstad Fysioterapi
Tunet advokat og eiendomsmegling

