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119 ord med Eva-Marie
Återkopplingen är klar!
Nu är KFH:s medlemsundersökning klar,
och vi har fått den återkoppling vi önskat.
Tack för att ni ställt upp och svarat på frågorna som NU-gruppen ställt via telefon.
Syftet med undersökningen är dels att
Eva-Marie Andersson få en bild av hur ni medlemmar upplever
ert medlemskap i föreningen och de aktiviteter som sker, dels att utreda vilka attityder man har till Karlskrona kommun och hur samverkan fungerar mellan näringslivet
och kommunen. Detta resulterade i en svarsfrekvens på 72 %,
vilket är ett statistiskt riktigt underlag. Ingen av er tillfrågade är
negativ till föreningens arbete för det lokala näringslivet. Den
stora majoriteten 79 % svarade bra eller mycket bra.
Även när det gäller föreningens samverkan med kommunen
är den stora majoriteten nöjd eller mycket nöjd. När det gäller
servicen upplever nästan tre fjärdedelar av medlemmarna den
som bra eller mycket bra. Förslag på förbättringar är bl.a. att
man bör informera bättre och att det ska finnas ännu mer fokus
på småföretagen.
70 % uppger att de deltagit i någon typ av aktivitet. Den aktivitet som nått flest medlemmar är nätverksluncher, tätt följd av
tematräffar, frukostmöten och utbildning. Denna undersökning
visar på ännu mer matnyttig information från er medlemmar och
jag vill återkomma om undersökningen i sin helhet längre fram.
Avslutningsvis vill jag berätta att 91 % läser detta nyhetsbrev.

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:
3/4 Tematräff om konsumentköplagen och ABS 05 och RO 05
kl. 16.00 i Företagarnas Hus. Se separat program.
5/4 Utbildning i styrelsearbete kl. 8.30-16.30 i Företagarnas Hus.
6/4 Kommuninfo kl. 8.00 i Företagarnas Hus.Detaljplaner och bygglovsfrågor.Vad är en detaljplan och vad tillåter den? Hans Juhlin,chef
samhällsbyggnadsförvaltningen och Leif Larsson,bygglovsarkitekt,
informerar. Pris 50 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax. 801 23.
24/4- Nyföretagarvecka i Företagarnas Hus. Se separat program.
26/4 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Företagare presenterar sin
verksamhet. Pris 70 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax. 801 23.
4/5 Kommuninfo kl. 8.00 i Företagarnas Hus. Miljöfrågor – vägledning om näringsidkares ansvar enligt miljöbalken. Miljöchef Kenneth Gyllensting och miljöinspektörerna Lotta Karlsson och Bo
Karlsson. Pris 50 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax. 801 23.
17/5 Stipendieutdelning kl. 8.00 i Företagarnas Hus.
Elever från gymnasieskolan visar upp sina UF-produkter.
31/5 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Företagare presenterar sin
verksamhet. Pris 70 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax. 801 23.
Nya medlemmar:
Beau International Ltd UK filial, Bikab AB, Carlson’s, Henneke’s Energi
& Balans, Jonsons Bikes, LESO, Mediealliansen AB, OPEN Company,
Sturkö Buffé, Your Day AB.

Nyutnämnda gesäller på KFH:s årsmöte den 1 mars, från vänster: Niclas Andersson,
Nicklas Johansson, Erika Schalin och Christian Hammar.

Årsmöte med traditionell

GESÄLLUTNÄMNING
I samband med föreningens årsmöte erhöll
fyra gesäller sina gesällbrev. Även blommor
och minnessköld överlämnades av KFH:s
hedersordförande Holger Carlsson.
Det gavs också möjlighet att studera
Niclas Anderssons gesällprov, ett verktygsskåp i ek. Detta vacka skåp står fortfarande
utställt på KFH:s kansli för den som är intresserad av att titta närmare på hantverket.
Ett 50-tal personer deltog vid utnämningen. Efter årsmötet bjöd föreningens Närstudie av Niclas Anderssons
gesällprov, ett verktygsskåp i ek.
medlemsutskott in till middag.

Gesällbrev har utdelats till följande:
Nicklas Johansson, Karlskrona
som har genomgått sin utbildning i målaryrket hos Wahlqvist Måleri AB, Lyckeby.
Niclas Andersson, Karlskrona
som har genomgått sin utbildning i möbelsnickaryrket hos Trossö Snickeri,
Stumholmen, Marinmuseum, Karlskrona och Specialsnickeriet AMA, Eskilstuna.
Christian Hammar Karlskrona
som har genomgått sin utbildning i kock & kallskänksyrket
vid Östersjöskolan, Karlskrona, Restaurang Skeppet, Karlskrona,
Hamnkrogen, Karlskrona och Café Tre G, Karlskrona.
Erika Schalin, Karlskrona
som har genomgått sin utbildning i frisöryrket hos Modefrisören, Karlskrona.

Östros positiv till
lärlingsutbildning
KFH har som bekant under många år lobbat för
ett modernt lärlingssystem som komplement till
högskoleutbildningen. Allt fler ungdomar kommer
av olika skäl inte in på arbetsmarknaden och om
det blir varsel på en arbetsplats är det de yngre,
NäringsministerThomas Östros främst outbildade som tvingas gå.
och KFH:s ordf. Stig L. Sjöberg.
Ungdomar med talang, men utan studiemotivation, får sällan chansen att komma någonstans i livet. Arbetslöshet, ja till och
med pension innan 30, blir allt vanligare bland allt fler.
– Ett sätt att förändra denna oacceptabla situation skulle kunna vara att bygga
ut lärlingssystemet, säger KFH:s ordförande Stig L Sjöberg. Vårt företag,
Förlags AB Albinsson & Sjöberg, har under flera årtionden praktiserat lärlingsutbildning med mycket gott resultat.
Vid en småföretagarkonferens i Stockholm, arrangerad av regeringspartiet i
början av mars, diskuterade KFH-ordföranden bland annat lärlingsutbildning
med näringsminister Thomas Östros.
– Jag uppfattande intresset från Östros som något av ett genombrott för
KFH:s arbete med lärlingssystemet, säger Stig L Sjöberg.
Senare i vår kommer diskussionen att fortsätta mellan KFH och näringsdepartementet.
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Båtbyggardiplom
I samband med nätverkslunch i
Företagarnas Hus i december förra
året, erhöll tre elever diplom för speciellt visad yrkesskicklighet i båtbyggaryrket.
Litorina Folkhögskola, Blekinge

Fr.v. KFH:s ordf. Stig L. Sjöberg, Richard
Håkansson, Susanne Petersson, läraren
Bertil Andersson, Linn Aasen och Litorina
Folkhögskolas t.f. rektor Karin Söderberg.

Museum, Karlskrona kommun,
KFH och Föreningen Norden stod
bakom diplomet, som formgivits i
samarbete med Torkel Möllerström.

Lavall-fallet och
Lettland i fokus

Intresse för mat
Intresset för den första träffen av tre
när det gäller Kommuninfo i Företagarnas Hus var långt över förväntan. Nära 70 personer från livsmedelsnäringen kom för att få information kring nya livsmedelslagstiftningen och om serveringstillstånd.
Carl-Axel Ottosson, näringslivsenheten, presenterade kommunens
föredragshållare och vägledde företagarna igenom informationen.
Det ställdes många frågor och det
kunde konstateras att en uppföljningsträff kring den nya livsmedelslagstiftningen bör ske när erfarenheter och tillämpning av lagen skett.

Ta hjälp av studenter
som gör ett exjobb!
Nationella exjobb-poolen
är en mötesplats på Internet
för företag, organisationer
och högskolestudenter.

www.exjobb.sunet.se

Projektledare Ulf Samvik, Östersjögruppen och Agritta Martinsone,
Litorina Folkhögskola, lotsade ett
40-tal besökare igenom en frukostträff den 17 mars i Företagarnas
Hus. Deltagarna fick bl.a. information om Lavall-fallet ur ett lettiskt
perspektiv och många förvånades
över den snabba tillväxt som sker i
Lettland (BNP har växt med 10 %).
Karlskronasonen Anders Alexandersson som numera är bosatt i Riga,
berättade om sina yrkeserfarenheter
i Lettland. Därefter deltog han och
Austra Kreslina, Latvian Investment
and Development Agency, i en radiointervju som sändes direkt i anslutning till träffen.

NYFÖRETAGARVECKA
NyföretagarCentrum vecka 17
Företagarnas Hus, Bredgatan 12
25/4 Öppet hus för starta eget rådgivning
26/4 Nätverkslunch i nyföretagarens tecken,
kl 12.00 – 13.00
27/4 Nyföretagardagen med starta eget kurs
Del 1 • kl. 08.30 – 11.50
ekonomi, bolagsform, skatt, m.m.
Del 2 • kl. 13.30 – 17.15
försäkringar, juridik, två företagare
berättar, m.m.

För ytterligare info: www.cnckarlskrona.org

INBJUDAN

Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

Tematräff om
Konsumenttjänstlagen
och ABS 05 och RO 05
Välkommen till en angelägen informationsträff
med följande programpunkter:
• Vad innebär den nya konsumenttjänstlagen?
• Vad bör företagare inom bygg- och
hantverkssektorn tänka på?
• Kort information av Östersjögruppen.
Tid: Måndagen den 3 april 2006, kl. 16.00
Plats: KFH, Bredgatan 12, Karlskrona
Anmälningsavgift: 50 kr inkl. moms. Anmälan är bindande från
och med sista anmälningsdatum. Vi bjuder på lättare förtäring.
Anmälan sker till KFH:s kansli senast den 30/3.
Telefon 0455-801 40, fax 0455-801 23 eller e-post kansli@kfh.se

Hotellnäringen träffade Bicky

Bicky Chakraborty flankeras av Ola Johansson,
Statt och Angela Mattisson Park Inn, samt av
Sofia och Susanne Berglund, Hotel Conrad och
Aston, jämte Sven-Erik Löfgren, Aspö Lotstorn.

Den 13 mars arrangerade KFH ett
möte mellan representanter för
stadens hotellidkare och Bicky

Chakraborty, ägare till Elite Hotels
som ska bygga det nya hotellet på
gasverkstomten.
Syftet med träffen var dels att
skapa en dialog, dels att på Bickys
förslag bilda en samverkansgrupp
med ambitionen att gemensamt
verka för ett ökat inflöde av hotellgäster till Karlskrona.
– Hotellbeläggningen idag är
enligt uppgift 43%, sa Bicky, och jag
förstår att planerna på ett nytt hotell
skapar oro. Men om inte jag bygger
kommer det snart någon annan som
gör det.
Sammankallande i den arbetsgrupp som ska bildas blir KFH:s vd
Eva-Marie Andersson.

KFH: s styrelse 2006-2007
Ordförande: Stig L. Sjöberg, Förlags AB Albinsson & Sjöberg. Vice ordf: Krister Issal.
Ledamöter: Mats Arnlund, Svanen AB, Malin Bornerheim, MBM Konfektion AB,
Ginatricot, Kenneth Ericson, Tryck & Reklam AB, Lars Jerlmark, AB Erik Svenssons Elbyrå, Thord Johansson, Thord Johansson Fastighets AB, Camilla Sjöberg,
FabasGruppen AB, Magdalena Kurczewska Svensson, Polkinge AB, Jörgen
Wahlqvist, Wahlqvist Måleri AB. Supleanter: Lars Andersson, InOut Sweden AB,
Iréne Fridh, Dryson AB.Revisorer, ordinarie: Rolf Noresson, Öhrlings PWHC och
PG Lindencrona.Revisorsuppleant: Bo Dahlroth.
Valberedning: Anna Wallin, Affärsverken AB (sammankallande), Lars-Bertil Persson, Byggkonsulten i Karlskrona AB, Conny Midenhag, Koneo AB.

KANSLIETS ÖPPETTIDER: Tisdag till torsdag kl. 8–17,
lunchstängt kl. 12-13. Övriga dagar: tidsbokning

