
 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden – Sri Lanka 

Business Council (SSLBC) 

  



 

Sverige – Sri Lanka 

Sri Lankas fantastiska geografiska läge vid den södra spetsen av Indien är i 

korsningen av de viktiga handelsvägar som förbinder södra Asien, Fjärran 

Östern och Stilla havet med Europa och Amerika. 

Sri Lanka har blivit mer intressant för såväl utländska investerare som turister. 

Omkring tjugo svenska företag är idag verksamma i landet.  

 
Allt fler företag lägger också ut programmering, forskning och utveckling till Sri 
Lanka. Sri Lanka har tack vare en relativt väl utbyggd infrastruktur, en 
marknadsanpassad ekonomi, god utbildningsnivå och ett fördelaktigt geografiskt läge 
visat sig vara ett intressant alternativ som erbjuder kostnad- och kvalitetsmässiga 

konkurrensfördelar. En växande ekonomi medför att medelklassen, ur ett 

konsumentperspektiv, är intressant för svenska bolag.  

 

Sri Lanka välkomnar utländska investeringar och genom förbättrande relationer 

med EU kommer fler handelshinder att reduceras på sikt.  

 

Sri Lanka ligger nära till och ett flertal internationella flygbolag landar på 

dagligen på Colombos flygplats. 

 

Sammanfattningsvis ett spännande alternativ för affärer, vilket fler och fler 

svenska företag upptäcker. 

 

 

 

 
  



Sweden-Sri Lanka Business Council (SSLBC) 

 

SSLBC har till ändamål att främja handel, vänskap, förståelse och kunskap 

mellan Sverige och Sri Lanka genom personliga nätverk och kontakter. 

 

SSLBC skall driva en verksamhet som skapar kontakter med relevanta 

handelsorganisationer, affärsförmedlare och företag i båda länderna för att så 

främja affärsutbyte och handel mellan Sverige och Sri Lanka. 

 

SSLBC verkar aktivt för att stödja och informera politiker, myndigheter och 

media om vad som kan och bör utvecklas för att handel mellan de två länderna 

skall kunna öka 

 

SSLBC välkomnar enskilda och företag samt organisationer som medlemmar. 

Sweden-Sri Lanka Business Council erbjuder; 

 Nätverk 

 Nyhetsbrev 

 Rådgivning 

 Kunskap om växande sektorer och branscher 

 Seminarier  

 Möjlighet att deltaga i handelsdelegationer till Sri Lanka 

 Möten med besökande lankesiska företag 

 

Föreningen leds av en styrelse bestående av 10 ledamöter från olika delar av 

näringslivet och Sverige. 

 

Efternamn Förnamn Ort Postion 

Arvidsson Björn Stockholm Ordförande 

Axelsson Annika Göteborg  

Balasingam Nimalan Uppsala Kassör 

Campbell Jan Tyresö  

Mauris Gihan Stockholm  

Höjman Jan Helsingborg  

Karim Farzana Stockholm  

Malatunga Roshan Linköping  

Ohlson Leif Stockholm Generalsekreterare 

Rodrick Manel Stockholm  

Withana Sanjeewa Solna  

 

  



 

 

Medlemskap 

Ansök om medlemskap genom att fylla i formulär som finns 

på http://sslbc.se/members.html 

Medlemsavgift/Insats 

200 kr (engångsavgift) 

Årsavgift/serviceavgift 

2017  

Privatperson 200 kr 

Företag 1-99 anställda 500 kr 

Företag mer än 100 anställda 2000 kr 

Kontakt 

epost: info@sslbc.se 

hemsida: www.sslbc.se 

twitter: @SwedenSrilanka 

Facebook: Sweden-Sri Lanka Business Council 

Linkedin: Sweden-Sri Lanka Business Council 

 

Sweden-Sri Lanka Business Council 

Box 24055 

104 50 STOCKHOLM 

 

http://sslbc.se/members.html

