NYHETSBREV 5 • NOV – DEC 2006

223 ord med Eva-Marie
Förändringar i Karlskrona.
Sedan förra numret av KFHnytt har vi haft
riksdags-, landstings- och kommunalval.
Sistnämnda innebar en förändring i
Karlskronas kommunledning. Det är nu
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp),
Eva-Marie Andersson Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c),
som tillsammans med Sofia Botorp (mp)
"regerar" Karlskrona. Mats Lindbom, centerpartiet, har ansvar för
näringslivsfrågorna.
Vi har redan nu inlett planeringen av Näringslivsdagen 2007,
som kommer att äga rum i september nästa år.Vi har också haft
en inledande diskussion om samarbete kring målet att skapa fler
nya företag i Karlskrona.
Andra förändringar som diskuteras i länet är högskolans framtida
placering. Idag finns högskolan vid tre campus: Karlskrona, Ronneby
och Karlshamn. En enkätundersökning har genomförts bland
studenterna som visade på att de vill ha en samordning och
koncentration av studentlivet. Styrelsen för Blekinge Tekniska
Högskola ska därför inom kort besluta var högskolans campus
ska ligga i framtiden.
Naturligtvis ser företagen i Karlskrona det som oerhört viktigt
att högskolan finns i den egna staden, det gynnar arbetsmarknaden
och underlättar rekryteringar m.m. Dock finns det en risk att vi
åter hamnar i bypolitik, som känns främmande för näringslivet.
Blekinge är ett litet län och samarbeten mellan företagen i de olika
kommunerna är naturligt. Det pågår redan samverkan mellan länets
industrigrupper där kommungränserna inte känns av.
Vi följer med spänning beslutet när det väl kommer att fattas.

Lisen och Helen Havby, Färgbutiken Ton i ton, berättade om sitt företagande.

Karlskronas näringslivsdag!
Näringslivsdagen 2006 ägde rum den 6 oktober och arrangerades för andra
året i rad. Arrangörer är Företagarföreningen KFH och Karlskrona kommun.
– Det är min förhoppning att detta återkommande arrangemang ska bli en
prioriterad dag bland Karlskrona företagare och att de på sikt ännu mer ser
möjligheten att diskutera olika frågor med kommunens tjänstemän och våra
politiker, säger Eva-Marie Andersson, vd KFH.
Syftet med dagen är att förbättra dialogen mellan kommunens företagare
och tjänstemän. Därför arrangerades miniseminarier i olika ämnen.
Samtliga kommunala förvaltningar fanns på plats för att möta företagarna
och även organisationer och myndigheter som är av intresse för näringslivet
ställde ut under minimässan. Dagen avslutades med ett huvudseminarium där
bland andra Rune Andersson, Mellby Gård, Hans Ottosson, Radius, Färgbutiken
Ton i tons Helen och Lisen Havby m.fl. höll föredrag. Moderator för dagen
var Marianne Rundström, känd från SVT.

Språkpraktik
Företagarföreningen KFH och Flyktingintroduktionen inleder ett samarbete kring
språkpraktik. Detta innebär att företagen i Karlskrona hjälper till genom att ta emot
en person med utländsk härkomst under inledningsvis fyra veckor. Syftet är att
praktikanten ska få möjlighet att umgås med svensktalande och skaffa sig ett nätverk.
Kontaktperson för språkpraktiken är Fadil Dina, Karlskrona kommun.
Telefon: 0709-30 34 26. E-mail: fadil.dina@karlskrona.se

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:
17/11 Östersjögruppens frukostmöte, kl. 8.00 – 9.30, Företagarnas
Hus, Bredgatan 12. Vi tar upp aktuella ämnen kring Östersjöhandel. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
29/11 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl 12.00 –13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Ett samarbete
med Carlskrona NyföretagarCentrum. Pris 70 kronor
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
29/11 Julstök i Företagarnas Hus. Adventskänsla med start kl. 18.00.
Pris 180 kronor/familj. Anmälan till e-post kansli@kfh.se eller
fax 801 23. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.
10/12 Traditionellt luciafirande i Företagarnas Hus kl.15.00.
Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för
luciakaffet. Ingen föranmälan.
13/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 –13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Ett samarbete
Med Carlskrona NyföretagarCentrum. Pris 70 kronor.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 80123.
Nya medlemmar:
Arbetslivsresurs AB Syd, Bergåsa Ljud & Ljus AB, Blekingekroppkakan AB, FantaSea Cruises AB, Hasslö Båtvarv AB, JKås Alltjänst,
Leijon Event AB, Utklippan Affärsutveckling AB, Verkö Hamnkrog AB.

Julstök i Företagarnas Hus
Nu samlas företagarnas familjer åter igen för att göra julkonfekt och
marsipanfigurer. Över 100 personer har anmält sitt intresse för att göra
julpyssel i samverkan med Gylles konditori och Lindofhs blomsterhandel,
onsdagen den 29 november.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

Östersjöhandel ger jobb!
Nyligen presenterade KFH en undersökning som visar på effekterna
hos de företag som är aktiva inom
Östersjögruppen när det gäller att
säkerställa och skapa arbete.
Resultatet blev positivt överraskande: 300 arbeten har skapats och
ca 220 av dessa i Karlskrona. Det
har också säkerställts arbetstillfällen som uppgår till 1.370 st.
Detta visar på den internationella
handeln inte enbart är ett hot, utan
också en möjlighet till nya affärer och
därmed flera svenska arbetstillfällen.

Det andra intressanta från undersökningen är, att det land som flest
har affärsförbindelse med, är Polen.
Hälften av företagen som svarat
uppger att de gör affärer med Polen. Här kan konstateras att Karlskronas geografiska läge spelar en
viktig roll.
Resultatet av undersökningen visar att arbetet som bedrivs inom
Östersjögruppen fyller en viktig
funktion. Förhoppningen är att detta
stimulerar fler företagare att börja
handla över Östersjön.

Snart årsskifte – är du uppdaterad?
Vi står inför ett årsskifte och som vanligt inträder lagändringar och andra
förändringar som påverkar både dig som företagare och privatperson. Denna
höst har vi svenskar även fått en ny alliansregering som faktiskt infriat
många av sina vallöften redan efter någon vecka (d v s i budgetpropositionen). Många av dessa förändringar träder i kraft redan 1 jan 2007.
Skattedeklarationen – helt nytt utseende avseende momsredovisning
Om ert företag inte sett eller läst om den nya skattedeklarationen 2007 bör
ni tillse att den som sköter administrationen i ert företag informerar sig om
detta omgående. Skatteverket vill nämligen fr o m årsskiftet ha in mer information rörande företagets momspliktiga verksamhet. Ernst & Young har
nyligen arrangerat lokala momsseminarier som rönt stort intresse och även
om avsikten är förenklingar så innebär själva förändringarna i sig att många
upplever den nya skattedeklarationen som svårtillgänglig. DÄRFÖR vill
jag uppmana alla att tillse att ert ekonomisystem/redovisningsprogram är
uppdaterat och anpassat för den nya momsredovisningen.
Jag vet att alla som använder Visma/SPCS (och som har
serviceavtal) under december får en uppdatering.
Axplock av övriga nyheter 1 jan 2007
• De sk 3:12-reglerna, skattereglerna för vinstutdelning
och reavinst i FÅAB, förbättras och främst för de minsta
aktiebolagen innebär detta klara och tydliga förbättringar.
Större lönesummor får beaktas och schablonbeloppet
höjs, innebärande att 89 tkr kan varje år tas ut i s.k.
skattegynnad utdelning (20 %).
• Inkomstskatten avskaffas för äkta bostadsrättsföreningar.
• Hemdatorer förmånsbeskattas med 2.400 kr/år

KFH:s lucia 2006
I år är det Rebecca Lindkvist som är företagarföreningens lucia.
Varmt välkommen till Företagarnas Hus,
Bredgatan 12, söndagen den 10 december kl. 15.
Som vanligt går det bra att bjuda med anhöriga
till vårt traditionella luciafirande.
Luciakaffe serveras till ett pris av minst 50 kr
och behållningen går oavkortat till välgörande
ändamål. Ingen föranmälan krävs.
Vill ditt barn eller barnbarn delta i luciatåget,
ber vi dig snarast att anmäla detta till KFH:s KFH:s egen lucia, Rebecca
Lindkvist, 11 år.
kansli, telefon 801 40.

Patric Nilsson,
Ernst & Young.
Revisor, rådgivare
och bollplank åt
entreprenörer.

God Jul
Gott Nytt År
och

Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartners
en riktigt god jul och ett gott nytt år.

