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132 ord med Eva-Marie
Näringslivets
jubileum

Den 10–11 oktober skapas årets mötesplats
för hela näringslivet och i samverkan med det
omgivande samhället. Näringslivsdagen 2019!
Eva-Marie Andersson Säkra din plats och förbered dig för en jubileumsfest under fredagskvällen. Näringslivsdagen har genomförts
med mässa och skapat många möten, affärer och rekryteringar.
I år är det 15 års jubileum. Här möts företagare och alla möts
på lika villkor. Det skapar dynamik och ny kunskap. Vi lyfter hållbarhet och säkerhet och vi får besök av flera högintressanta talare.
Vi följer med spänning hur näringslivet arbetar med hållbarhet och
ser detta som en viktig del i framtida affärer. Vi visar upp vårt differentierade näringsliv och öppnar upp för framtidens medarbetare,
kunder, partners och allmänhet.

Foto: Ola Åkerborn

Ett utmärkt tillfälle att visa upp ditt företags varumärke. Vi
öppnar upp med invigning på torsdagseftermiddagen. Läs mer via
www.näringslivsdagen.se

Medlemsnytt
KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och företagare inom
Karlskrona kommun och dess närområde. Vi företräder det lokala näringslivet
gentemot bland annat Karlskrona kommun, Länsstyrelsen,
Region Blekinge och Arbetsförmedlingen.

MEDLEMSAKTIVITETER:
27/6		Grillkväll i KFH:s trädgård. Anmälan: kansli@kfh.se
28/8		Nätverkslunch i Företagarnas Hus, kl. 12.00-13.00. Före		tagspresentationer och företagsnytt. Pris: 112 kr exkl. moms.
		Anmälan: kansli@kfh.se
3/9		Frukostmöte med tema Exjobb i Företagarnas Hus
		kl. 07.30-09.15. Anmälan: kansli@kfh.se

NYA MEDLEMMAR:
XL Bygg Jämjö
Paula Gullbing AB
Michaela Ivarsdotters Konstsmide

Ledig kontorslokal
i Företagarnas Hus!
Trevligt och mysigt rum om 14 kvm centralt på Trossö
uthyres. Rummet rekommenderas för en arbetsplats.
Parkeringsplats i anslutning till fastigheten är inkluderat.
För information kontakta KFH:s kansli 0455-80140

Entreprenören Mikael Blomqvist vid Blekinge Tekniska Högskolas akademiska högtid.
Här har Mikael tagit emot doktorshatt, ring och diplom.

En hedersdoktor
värd sin hatt

I samband med den akademiska högtiden på Blekinge Tekniska Högskola
installerades rektor Mats Viberg. Entreprenören Mikael Blomqvist fick ta
emot en doktorshatt för sina stora insatser i samhället. ” När flera av mina
klasskamrater går i pension då tar jag examen”, sade Mikael Blomqvist som
annars är känd för att ligga i framkant och före sin tid i de flesta satsningar
han gör och gjort. Stort grattis!

BAGAs
engagemang ökar!

Nu är också BAGA Water Technology en av
medlemmarna i Industrigruppens nätverk!
– Vi ser det som ett naturligt steg som
mångårig medlem i Karlskrona Företagsoch Hantverksförening, säger Patrik Ellis,
affärsutvecklare och vice vd. Förutom att
få utbyta erfarenheter och regelbundet
träffas och ta del av aktuell information så
driver ju Industrigruppen tre områden; bra
infrastruktur, bra utbildning och attraktiv
livsmiljö som är viktiga för alla företag i
regionen.
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Tack!

Vi på Lindohfs Blomsterhandel vill
framföra ett stort och varmt tack. Vi
har levererat blommor till många av
er under en hel rad år. Tack för fina år,
stimulerande möten, råd och diskussioner. Vi ses säkert under andra former framöver i vår fantastiska stad.

Ulrika Bard Andersson
med personal.

Nya arenan i drift
Årets företagare 2019

Priset delas ut av Företagarna. Johan Christensson är årets företagare och City Network har ca 50 anställda. Bolaget startade
för 17 år sedan som ett litet och traditionellt webbhotell men
ägnar sig just nu åt att sälja molntjänster världen över.
Brinova Arena, Karlskrona. Den
centralt placerade byggnaden ligger i anslutning till skärgården där
den arkitektritade arenan genom sin
moderna form smakfullt kontrasterar
Karlskronas världsarvsskyddade
delar. Fasadens glaspartier är noga
utformade för att minimera värmeförluster och optimera värmevinster
samtidigt som man behåller känslan
av en öppen glasfasad mot havet.
Arenan är en multianläggning med
tre hallar där stadens skolor kan förlägga sina idrottslektioner men också
för racketsporter och lagidrotter

Vi firar
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exempelvis innebandy och handboll.
Med sina mått, håller arenan också
för internationella turneringar och
landskamper. Arenans 9 500 kvadratmeter i tre plan kommer att rymma
mellan 2 500 och 3 500 åskådare.
Arenan är byggd för att lätt och på
kort tid arrangera om ytorna från idrott
och sport till en konsert, mässa eller
konferens. Den kommer, vid sidan av
sin kapacitet för idrott och sportevenemang, också att vara en viktig del i
utvecklingen av stadens centrum och
dess attraktion för såväl professionella
möten som underhållning.

TORSDAG-FREDAG 10-11 OKTOBER

Näringslivsdagen 2019
NKT ARENA KARLSKRONA

Säkra din plats på mässan!

Nu är monterbokningen öppen inför årets Näringslivsdag den 10-11 oktober
på NKT Arena Karlskrona. En mötesplats för affärer och nya kontakter i
hela sydostregionen!
Ta del av två spännande dagar med fler än 100 utställare, seminarier,
näringslivskväll och inspirerande föreläsare. I år firar vi 15 år!
Mässans öppettider: torsdag kl. 13.00-17.00, fredag kl. 09.00-15.30.
För mer information: 0455-80140 eller www.näringslivsdagen.se

Motivationen
”I en värld full av ettor och nollor har årets företagare valt att
fokusera på säker hantering av data – inte bara i Karlskrona
utan över hela världen. De har genom Johan Christensson
verkligen stuckit ut hakan och ger globala jätteföretag som
Microsoft och Googles datahallar en tuff match genom att
kunna erbjuda en lokal lagring av data. Med mängder av
tjänster är det många svenska företag som har valt att lägga
hela sin IT-drift i City Networks händer.”

Karlskrona Företags & Hantverksförening
- KFH är en företagarförening som bildades
1847 och som bl.a. driver ett servicebolag.
Vi har närmare 400 medlemmar och
samverkar med det omgivande samhället.
KFH är en plattform för näringslivet i
Karlskrona.

Verksamhetsledare
Engagemang – Samverkan - Utveckling
Skicka in din ansökan till kansli@kfh.se
eller via post:
KFH, Bredgatan 12, 371 32 Karlskrona.
Läs mer om tjänsten på www.kfh.se

