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207 ord med Eva-Marie
Mediernas roll berör
”Det enda som är säkert när det gäller
framtiden är att vi inte vet något om den,
och att forska om något som ännu inte ägt
rum, det är omöjligt.”
Så inledde framtidsforskare Thomas
Fürth sitt anförande inför 620 personer
Eva-Marie Andersson
från gymnasieskolan, högskolan, länsstyrelsen, näringslivet, kommuner och övriga organisationer när
Framtidskvällen arrangerades i Karlskrona.
Alla som var där ﬁck veta att vi kan se trender och följa
dessa och också förbereda oss på det oväntade. Detta skapar ett
tidsmonopol som gynnar vår framtida utveckling.
Den stora publiken ﬁck höra om förändringar i ﬂera olika
branscher inom näringslivet och inte minst mediernas roll och
dess framtid omnämndes under kvällen.
En och annan besökare blev kanske lite förvånad över att
arrangörernas förväntan, att ämnet som sådant skulle väcka uppmärksamhet även utanför Konserthusets väggar, inte infriades.
Men det måste man acceptera. Vad som är värt att bevaka avgör
alltid medierna själva.
Ett alternativ att nå ut är måhända att lyssna mer på våra
studenter och deras tips om hur budskapet kan förmedlas via
andra kanaler.
Under Näringslivsdagen 2008 var för övrigt just mediernas
roll huvudämnet. Vad man kan konstatera är att ämnet kommer
att fortsätta vara aktuellt långt in i framtiden.
Medier berör alla, vare sig vi vill eller inte.

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.

Bertil Åhnberg (till vänster) och Björn Åhlander, Industrikommittén (IK), visar upp TC-ﬂaggan.

Teknikcollege till länet

Karlskrona ﬁck sin efterlängtade certiﬁering av Teknikcollege den 29 april
och engagemanget från industrin har varit viktigt och är det fortsatt.
– Här har vi en fantastisk möjlighet att utveckla utbildningens innehåll och det
är upp till oss inom teknik och industriföretagen, säger Christer Ågren, Dynapac.
Karlskrona kommuns representanter var mycket nöjda och det kom många
lycka-till-hälsningar i vårsolen. Om du har intresse av att veta mer om Teknikcollege eller ingå i det fortsatta arbetet, går det bra att kontakta KFH:s
kansli för mer information.

Ambassadråd besökte KFH
Fredagen den 8 maj besökte ambassadrådet Christian Berg Östersjögruppens frukostmöte och berättade om möjligheterna som ﬁnns med Tyskland.
Idag ﬁnns ca 700 svenska bolag i Tyskland.
Landet har 82 miljoner invånare och är ett rikt land
med 16 delstater som till stor del styr sig själva.
Stora förändringar har hänt sedan muren föll för 20
år sedan. Vi ﬁck också veta att tyskarna ser mycket
positivt på Sverige och det går en tv-serie med Inga
Lindström som har ca 10 miljoner tittare.
Efter frukostmötet fortsatte programmet för
Ambassadrådet Christian Berg ambassadrådet till Karlskrona kommun, Kockums
berättade omTyskland.
och Dynapac.

MEDLEMSAKTIVITETER:
26/8 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt.
Ett samarbete med NyföretagarCentrum i Karlskrona.
Pris 100 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
30/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt.
Ett samarbete med NyföretagarCentrum i Karlskrona.
Pris 100 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
16/10 Näringslivsdagen. Du kan redan nu boka monterplats
via KFHs kansli!

Träff om Säkra affärer

NYA MEDLEMMAR:
A Lindahls Möbler AB / Mio Karlskrona, BAGA Water Technology AB,
Bjelkes Blommor, Blekingeﬂyg AB, Bröderna Månssons Bilverkstad AB, IT-Hantverkarna, J5 Gruppen, Mabi Hyrbilar Karlskrona,
Masstral Personalutveckling AB, Pictures by Bonnevier,
Sotningsdistrikt Karlskrona AB, Svensk Webbutveckling HB,
Trossö Buss AB, TRR Trygghetsrådet.

Allt ﬂer väljer KFH!

Tisdagen den 19 maj arrangerade KFH och Karlskrona kommun en träff i
ämnet Säkra affärer och hur du skyddar ditt företag och kunder. Allt större del
av affärskommunikation och transaktioner sker idag via internet när företag
gör affärer med varandra och med privatpersoner.
Föreläsare Thomas Karlsson från Microsoft gav tips och råd till de 30
företagare som deltog. Thomas arbetar som säkerhetsspecialist på Microsoft
och har mångårig erfarenhet inom it-säkerhet. Även Soﬁa Liljerup från Surfa
lugnt och Säkra affärer deltog vid frukostmötet.

Medlemsantalet fortsätter att växa och engagemanget i föreningen är stort.
Det märks inte minst på våra välbesökta aktiviteter. Vid de nätverksluncher
som vi arrangerade tillsammans med NyföretagarCentrum i mars månad var
det närmare 100 personer på plats och i april över 80 personer.
Antalet medlemmar i föreningen uppgick den 11 maj till 428 st.

Boka Näringslivsdagen!
Börja att planera för Näringslivsdagen. Vill du boka monterplats under minimässan
redan nu, går det bra att göra detta till KFH:s kansli på tel. 0455-801 40.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

Emil Olsson ska sommarjobba på KFH.

Sommarjobb
viktigt för unga

Framtidskvällen drog storpublik!

KFH har inventerat antalet lediga
sommarjobb bland medlemsföretagen och kan konstatera en nedgång
sedan förra sommaren. Det ﬁnns
färre platser och vi vet att många
företag inte kan ta emot ungdomar
under 18 p.g.a rådande lagstiftning.
KFH har lyckats bereda en plats
och den 22 juni börjar Emil Olsson,
17 år, hos oss. Välkommen!

Industrigruppens
ungdomssatsning
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Vid Industrigruppens sammanträde
den 7 maj beslutades att fortsatt arbeta för ett ökat intresse bland våra
ungdomar mot teknik och industri.
Därför går gruppen ihop om en gemensam monter under Näringslivsdagen den 16 oktober.

Anna-Lena Brundin (ovan) stal scenen från
föreläsarna Therese Albrechtsson (t.v.) och
Thomas Fürth. Nedan syns landshövding
Gunvor Engström och Lena Vogelius, BTH.

Arrangörerna var mycket nöjda
efter Framtidskvällen i Karlskrona
konserthus den 23 april, ett evenemang som lockade 620 personer.
Många har också besökt sajten
www.framtidskvall.se och där gjort
inlägg om framtiden.
Det var KFH, länsstyrelsen, Karlskrona och Ronneby kommuner som
stod för arrangemanget i samarbete
med NyföretagarCentrum, Industrigruppen i Karlskrona, Koneo, Mediealliansen, Hyper Island, BTH, Ernst
& Young och Handelsbanken.
Blekinges landshövding Gunvor
Engström inledde med framtidsvisioner och vikten av att tänka framåt

även under svåra tider. Therese Albrechtsson berättade om sin ”resa”
då hon ﬁck en idé till sitt första bolag
och vilka svårigheter, men framförallt möjligheter detta hade med sig.
Framtidsforskaren Thomas Fürth
försäkrade att framtiden kommer att
bli annorlunda och att den inte kom-

mer att se lika ut för unga personer
idag när de blir gamla som det gör
för dagens äldre. Fast ibland har vi
en tendens att tro det. Thomas tänkte
att han nog skulle lära sig spela dragspel när han blev äldre för det gjorde
äldre personer då han var ung. Men
sanningen var ju att de personerna
spelat dragspel sedan ungdomsår.
Stig L. Sjöberg, ordförande KFH,
intervjuade avslutningsvis ungdomar som startat UF-företag under
gymnasietiden, men ”avbröts” av
Anna-Lena Brundin som var på väg
till eftermingel på Statt. Hon tog
med sig alla på scenen och ytterligare 320 personer från publiken.

Miljöfrågor
för företagare
Det ﬁnns ett förslag att bilda ett
energiutskott i företagarföreningen
KFH. Syftet är att bilda en grupp
som kan hjälpa till att sprida kunskap i ämnet till andra företagare
och ta in ny kunskap.
Om du är intresserad av att veta
mer, kontakta oss på KFH:s kansli.
KFH samarbetar med

KANSLIETS
SOMMARTIDER
1 juni – 21 augusti
Tisdag, onsdag, torsdag kl. 8-16
(lunchstängt 12-13)
Övriga dagar tidsbokning
SEMESTERSTÄNGT v. 29 - 30
Skön sommar!

