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224 ord med Eva-Marie
Företagsamhet i skolan
Nyligen träffades ett antal personer från
Industrigruppen i Karlskrona samt undertecknad för att utse en vinnare i den
tävling som arrangerats för åttondeklassare. Tävlingen heter ”Framtidsdrömmar
Eva-Marie Andersson
2019” och där 14-åringarna får beskriva
sina framtidsdrömmar.
Det är med tillfredställelse vi kan konstatera att ﬂer och ﬂer
klasser deltar i tävlingen. Företagsledarna är väldigt intresserade av elevernas tankar och visioner. Det är mycket viktigt att
det pågår samverkan mellan näringslivet och skolan. Denna
fråga har varit aktuell sedan många år tillbaka och ﬂera försök
har gjorts med blandade resultat. Det pågår ständigt samarbete
som det inte alltid hörs så mycket om, och ofta är det eldsjälar
som avgör kvantiteten.
Något som under de senaste åren utvecklas i positiv riktning
är antalet gymnasieelever som driver UF-företag under ett år.
Här kan vi se en trend att ﬂera gymnasieprogram tar till sig
konceptet. Eleverna får under ett år driva ett företag på riktigt
och tävlar dessutom mot andra företagare lokalt, regionalt och
nationellt. Mätningar som Ung Företagsamhet Blekinge/Bromölla presenterat visar att allt ﬂer ungdomar kan tänka sig att
driva eget företag i framtiden och det intresserar naturligtvis
även våra politiker.
Alla är förlorare i ett samhälle där ungdomsarbetslösheten
ökar och där ungdomarna har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi måste alla hjälpas åt och vi behöver ﬂer företag
för en bra välfärd.

Med ﬂaggan i topp påbörjades renoveringen av Företagarnas Hus i september förra året.
Den tvåhundraåriga fasadens ansiktslyftning förmådde sen inte ens rykande snöstorm att dölja.

Hantverket ﬁck ny fasad

Tack vare stabil ekonomi och
stort intresse från KFH:s
medlemmar att bidra till
föreningens fastighetsfond,
kunde äntligen fasad och tak
rustas upp. Sedan november
2009 har föreningens fastighet på Bredgatan 12 fått
nytt tak och uppfräschad
fasad.
Sedan 1919 är föreningen ägare till fastigheten
Ruthensparre 2 som består
av fem lägenheter samt festoch konferensvåning.
Byggnaden härrör från
1700-talet men ödelades
till stora delar av den stora
branden 1790. År 1791 återuppfördes byggnaden till nuvarande utformning.
Du som är medlem i
KFH har rabatt på hyran av
lokalerna.

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:
24/2 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.
2/3 Årsmöte med gesällutnämning. Företagarnas Hus kl. 18.00.
Se separat annons.
4/3 Uppstartsmöte med frukost i samarbete med Försäkringskassan kl. 7.30 – 9.30, se sep. annons
10/3 Hur fungerar sjukförsäkringen?
Frukostmöte i samarbete med Försäkringskassan kl. 7.30 – 9.30.
24/3 Arbetsmiljö – Arbetgivarens möjligheter och ansvar.
Frukostmöte i samarbete med Försäkringskassan kl. 7.30 – 9.30.
25/3 Utbildning i styrelsearbete. Styrelseakademien Sydost tillhandahåller denna utbildning som omfattar fyra eftermiddagar
mellan kl.13.30 och17.30 med start den 4 mars samt avslutas
den 25 mars. Anmälan: sydost@styrelseakademien.se
31/3 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00.
Pris 100 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
NYA MEDLEMMAR:

HB JRBJ’s ekonomistyrning, Saltö Skuta AB, SEB,
SEB Trygga Liv, Tinnas Text & Illustration.

Båtbyggarlinjens diplomutdelning på Nätverkslunchen den 16 december.
Från vänster Nils Göransson och Ulf Söderström.

Båtbyggare ﬁck diplom
För femte året i rad och i samband med årets sista nätverkslunch ﬁck två
kompetenta båtbyggare från Litorina Folkhögskolas Båtbyggarlinje ta emot
diplom och blommor. Diplomen överlämnades av ordförande i KFH Stig L.
Sjöberg och rektor Agrita Martinsone från Litorina Folkhögskola.
Bland de närvarande fanns under utdelningen även representanter från
Karlskrona kommun, Blekinge museum och föreningen Norden som också
de står bakom diplomen.

A

P O RTO
B E TA LT

Upplaga: 800 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

T E M A S E R I E F Ö R F Ö R E TAG A R E

Verktyg för bättre hälsa
på arbetsplatsen
Under våren arrangeras en temaserie om vägen
till bättre hälsa på din arbetsplats. Den riktar sig till
företagare och arbetsgivare. Det blir totalt fem sammankomster, alla från kl 07.30 till 09.30 och under
gemytliga former med frukost. Välkomna!
Program: 4/3 UPPSTARTSMÖTE • 10/3 Hur fungerar sjukförsäkringen? • 24/3 Arbetsmiljö – Arbetsgivarens möjligheter
och ansvar • 14/4 Riskbruk på arbetsplatsen • 28/4 Möjligheter för arbetsgivare
Anmälan senast en vecka innan aktuellt möte.
Pris för att delta på allt är 495 kr/person exkl. moms.
Då ingår alla fem träffarna inkl. introduktionen. Pris för
att delta i enstaka träffar är 100 kr exkl. moms per gång.

Mer information ﬁnns på www.kfh.se
Arrangör: KFH och Försäkringskassan
I samarbete med Arbetsförmedlingen, Landstinget, Gärde & Partners
Företagshälsan FHC och Förlags AB Albinsson & Sjöberg.
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Uppskattad utbildning
Karlskrona kommuns näringslivsenhet, med upphandlingschef Per Mortensen i spetsen, har tillsammans med KFH genomfört en utbildning i
offentlig upphandling. Totalt deltog omkring 45 personer från olika branscher och storlek på bolag. Utbildningen syftade till att stimulera försäljning av produkter och tjänster till offentliga aktörer. Ett del av utbildningen stod OPIC:s Clifford Landin för.

Studieresa
till Polen

Att ett av KFHs större medlemsföretag, Stena Line, traﬁkerar Karlskrona – Gdynia har nog inte någon
missat. Inte heller att KFH i samarbete med Karlskrona kommun i
ﬂera år arbetat för att stimulera till
mer handel och affärer länderna
emellan.
Vi har under många år vid Östersjögruppens frukostmöten informerat om möjligheterna och ﬂera
duktiga entreprenörer har berättat
om sin väg till ökade affärer mellan länderna.
Nu är det ﬂera år sedan vi gjorde en studieresa och därför skissar
vi just nu på en sådan under försommaren i samarbete med Länsstyrelsen.
Finns det intresse av att medverka vill vi tipsa er om att kontakta oss på KFHs kansli så sätter
vi upp er på en intresselista. Mer
information hoppas vi kunna återkomma med under mars månad.

På nya poster

Hans Holmström,
platschef ABB.

ABB har sedan i
höstas ny platschef som vi välkomnar till Blekinge. Han heter
Hans Holmström
och har nu ﬂyttat
till
Karlskrona
tillsammans med
sin familj.

Metrima ändrar
namn till SVM
Metering. Bolagets omstrukturering innebär att
Karlskrona blir
huvudkontor och
vd är sedan den
Magnus Forsbrand, 18 januari Magvd SVM Metering. nus Forsbrand.
KFH samarbetar med

Boka in KFH:s årsmöte den 2 mars kl. 18.00!
Alla medlemmar i KFH hälsas välkomna till årsmöte. Du får då veta
vad som hänt under året och den nya verksamhetsplanen presenteras.
Vi kommer också att hålla högtidlig gesällutnämning och
fyra gesäller väntar med spänning på att få sina bevis.

