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244 ord med Eva-Marie
Polen – en granne i
tillväxt
Tänk att Polen med sina 38 miljoner
invånare fortsatt har en stadig tillväxt.
Det var väldigt inspirerande att höra vår
nytillträdda polska ambassadör i Sverige,
Eva-Marie Andersson
Wieslaw Tarka, tala om den fina utveckling
som sker. Han talade naturligtvis om de 600 svenska företag
som idag finns i Polen. Men också om alla utmaningar som
finns. En av dem är infrastrukturen inom landet och till år 2020
kommer flera vägsträckningar att bli klara och då även den
till Tjeckien. Detta förstärker Blekinges roll som porten ut i
Europa.
Ett område där Polen sticker ut, är utbildning. På nyheterna
kunde man häromveckan höra att Polen klättrar i Pisa-mätningen
just för att de har en uppskattad undervisning långt ner i åldrarna.
Att våra läkare, som inte går på Karolinska Institutet, som alternativ väljer Polen är ytterligare ett bevis på utbildningarnas
status. Språket är heller inget problem.
I Karlskrona har vi lång erfarenhet av att driva Östersjö
frågor på olika sätt. Något som är väldigt utvecklande, men som
inte finns kvar i samma utsträckning längre, är utbytet mellan
ländernas gymnasieskolor. Detta var något som togs upp som
en viktig framtidsfråga. Genom våra ungdomar och deras nätverkande får vi en öppnare attityd till varandra. Vid seminariet
”Business in Poland” ombord på Stena Vision förra fredagen,
berättade Mattias Andersson att det var genom gymnasiesamverkan hans intresse för Östersjöfrågor startade. Idag är han vd
för Markisolkoncernen som har mer än hälften av sin personalstyrka och omsättning i Polen.

Medlemsnytt
KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och företagare inom
Karlskrona kommun. Vi företräder det lokala näringslivet gentemot bland annat
kommunen, landstinget, länsstyrelsen, Region Blekinge och arbetsförmedlingen.

MEDLEMSAKTIVITETER:
3/6 Öppet Hus på restaurang Castello, Karlskrona
		kommun informerar om upphandlingsnyheter för företagare
		mellan kl.10.00-18.00. Drop-in, ingen föranmälan krävs.
16/6 Medlemslunch, i Företagarnas Hus kl. 12.00-15.30
		Aktuella tekniksatsningar i Blekinge. Anmälan: kansli@kfh.se.
26/8 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se.
30/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se.
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NYA MEDLEMMAR:
Visit Blekinge AB, Örlogsstaden AB och Cookie and I Hairteam

Swedbanks chefsekonom Anna Felländer presenterar det ekonomiska läget.

Det ekonomiska läget 2015

Fjärde upplagan av ”Det Ekonomiska Läget” i Blekinge blev välbesökt.
Regionala satsningar presenterades och Lars Bergström som är garnisonschef
på F 17 presenterade alla de infrastrukturella och tekniska satsningar som
görs på området.
Flera lokala entreprenörer är aktiva i utvecklingen på F 17. Detta bidrar
också till många arbetstillfällen i de aktiva företagen som vunnit upphandlingarna kring denna satsning. F 17 själva har idag fler än 600 anställda, och
trenden säger att fler kommer att anställas. Under 2014 anställdes fler än
60 personer och 2015 fler än 80 personer.
Lars Bergström presenterade också en samverkansplan för att i framtiden klara
kompetensförsörjningen. Regionråd Christina Mattisson informerade om det
arbete som pågår när det gäller våra infrastrukturella satsningar. Hon har ständigt med sig sin skolatlas för att påminna rikspolitiker om Blekinges attraktiva
geografiska läge. Det har skett en del förändringar sedan upplagan av denna
skolatlas gjordes. Island presenterades på den tiden ovanpå östliga grannländer!
Vidare presenterade regionrådet Region Blekinges arbete och att det 2013
gjordes 1,9 miljoner resor med
Blekinge Kustbana. I den s.k.
Sverigeförhandlingen pågår ett
lobbyarbete för att korta restiden
med framtidens höghastighetståg.
Restiden till Malmö blir om man
lyckas, två timmar, och till Stockholm, via Växjö, tre timmar.
Den stora utvecklingen som just nu
pågår på F 17 presenterades av
garnisonschef Lars Bergström.

Tack till Conny!

Efter 20 år i styrelsen för NyföretagarCentrum i
Karlskrona och 18 år som oerhört engagerad ordförande lämnar entreprenören Conny Midenhag sitt ideella uppdrag! Det kan konstateras att många företag
har startats under dessa år.
TORSDAG-FREDAG 8-9 OKTOBER

Näringslivsdagen 2015
MED FOKUS PÅ SAMVERKAN MELLAN FÖRETAG OCH KOMMUN

Säkra din plats
på mässan!

NU TVÅ
DAGAR!

Näringslivsdagen torsdag-fredag 8-9 oktober på Arena Karlskrona
innehåller nu mässa i två dagar. Dessutom seminarier och möjlig
heter till mingel med kommunledning, företagare och andra
organisationer. En unik mötesplats för att knyta nya kontakter.
För information och priser: 0455-801 40 eller boka via: www.näringslivsdagen.se

B

PO RTO
B E TA LT

Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

På ny post
Carl-Martin Lanér är ny kommundirektör i
Karskrona kommun. Han tillträder sin tjänst i
mitten av juni månad 2015. Han har tidigare
erfarenhet från offentlig verksamhet, men också
från både mindre och större
bolag inom näringslivet.
Jonas Bommeskär tillträder som ny verksamhets
ansvarig och rådgivare för NyföretagarCentrum
i Karlskrona. Jonas har bakgrund som egen företagare och managementkonsult.
Foto: Andreas Blomlöf.

Repslagare och konstinramare

Aktuella
tekniksatsningar
i Blekinge

För första gången i modern tid överlämnades ett diplom till en repslagare.
Det är KFH, Varvshistoriska Föreningen och Litorina Folkhögskola som
står bakom diplomet. Jesper Svedberg har genomgått utbildning och kan
numera titulera sig diplomerad repslagare.
Maja Hallén mottog sitt gesällbrev i konstinramaryrket hos KFH den
29 april.

Vi hälsar dig varmt välkommen till en eftermiddag med
aktuell information om Blekinges nya tekniksatsningar
Vi inleder med en gemensam lunch. Under eftermiddagen
har KFH besök av företrädare från Techtank, Tech Network,
BTH och Karlskrona kommun. Vi bjuder på omvärlds
bevakning i vårt närområde och vad aktuella satsningar
kommer att betyda för Blekinge och vårt näringsliv.
När: Tisdagen den 16 juni, kl. 12.00-15.30
Var: KFH/Industrigruppen, Företagarnas Hus,
RIKTAR
SIG TILL DIG SOM
SMÅFÖRETAGARE:
Bredgatan
12,ÄRKarlskrona
Anmälan: Via e-post: kansli@kfh.se eller
telefon: 0455-801 40, senast den 10 juni

Stena Line 20-årsjubilerar

KFH:s medlemsföretag Stena Line summerar två decennier på Östersjön med färjelinjen Karlskrona-Gdynia! Stena Line har kommit att bli en
viktig aktör för Karlskronas utveckling.
I Karlskrona AB, Svensk-Polska Handelskammaren och Karlskrona
kommun i samverkan med KFH och Stena Line arrangerade ett seminarium ”Business in Poland”. Detta ägde rum ombord på Stena Vision den
22 maj. Bland talarna syntes, kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona,
Polens ambassadör, vd:n för Markisolkoncernen och Blekinges lands
hövding.

BLI VASS PÅ MÄSSOR!
Med utbildningen ”Från kvadratmeter till mötesplats” kommer du att tillhöra
vinnarna när du ställer ut.
Tid: Onsdagen den 16 september kl. 8.00-12.00. Plats: KFH, Bredgatan 12
Pris: 950 kr per person exkl. moms. Kaffe ingår.

INBJUDAN

ANGELÄGEN INFORMATION SOM FRAMFÖR ALLT

Välkommen till en
KUNSKAPSDAG
med lunch!
Välkommen!

Program
12.00 Inregistrering och lunch
13.00 Välkommen och info om Karlskronas
Onsdagen den
3 december–klEva-Marie
12.15 – 15.30
Näringslivsdag
Andersson, vd KFH
Företagarnas
Hus, Bredgatan
12,Park-satsningen
plan 2
13.15 Rapport
om Science
- Henric Johnson,
BTH
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
i samverkan
med KFH –
Karlskrona Företags& Hantverksförening
till en kommun
- Pia
Holgersson, inbjuder
Karlskrona
Kunskapsdag som startar med lunch. Vi informerar bl a om
13.45 Vad är Techtank?
• Intressanta skattenyheter
för företagare
- Anders
Borgehed, klusterledare
med skattejuristerna Anders Månsson och Angelica Ewö
- Ingela
projektledare
• Slopad revisionsplikt
– Vad Håkansson,
innebär det för företaget
och 14.15
dess intressenter?
Paus
• K2 – Bokföringsnämndens förenklade regelverk
- Kaffe serveras
för mindre aktiebolag
• Förenkla
din ekonomiadministration
14.40
Klustermöjligheter för miljarder
• Tips inför årsskiftet
- Billy Gustafsson,Tech Network
• Frågestund
15.10 Frågestund Medverkan av Hans-Olof
Kunskapsdagen är
kostnadsfri, lunch
ingår. Offshore
Svensson,
Blekinge
Anmälan sker senast den 27 november
15.25
Avslutning
till KFH:s
kansli på
tel 0455-801 40– Eva-Marie Andersson, vd KFH
eller e-post kansli@kfh.se
Varmt
välkommen!
Arrangör:
I samarbete med:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers och KFH

Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum
och sker till KFH:s kansli senast den 10 september.
Tel 0455-801 40 eller e-post kansli@kfh.se

