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221 ord med Eva-Marie
En mötesplats för frågor
Så är det dags för ett nytt nummer av
KFHnytt och vi lämnar sommaren 2010
bakom oss. Nu stundar val och frågan är
vilken riktning Sverige och vår kommun
tar framöver?
Vi som arbetar inom KFH både proEva-Marie Andersson
fessionellt och ideellt är noga med att
framhäva att KFH är partipolitiskt obundet. Ibland kan det uppfattas som att vi inte tar debatten och att vi är tysta. Men jag
skulle vilja uttrycka det som så att vi värnar om de frågor som
våra medlemmar och vår styrelse tycker är viktiga. Vilket parti
som sedan driver dessa kan variera. Det är styrkan med att vara
obundna, vi behöver inte kompromissa om våra viktiga frågor.
Vi har genom åren haft besök av olika politiker från riksdag
och regering. Och vi har alltid dörren öppen när en politiker vill
komma och träffa företagare. Senast hade vi besök av socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesman Thomas Östros och
representanter för ett trettiotal företag kom för att lyssna och
påverka. Vilka är då KFH:s viktigaste frågor? Låt mig avsluta
med några av dem.
• Värna om lokalt ägda företag där besluten tas i regionen.
• Ett modernt och rättvist lärlingssystem.
• Ökad kunskap om företagares villkor och olikheterna mellan
små och större bolag samt företagare och företagsledare.
Till nästa KFHnytt, vet vi hur Sverige och Karlskrona valt.

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:
22/9 Bli vass på mässor! Välkommen till utbildningen
Från kvadratmeter till mötesplats. Onsdagen den 22 september
kl. 8.00 – 12.00 i Företagarnas Hus. Se annons!
29/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
15/10 Näringslivsdag 2010 med minimässa och seminarium
på Telenor Arena Karlskrona kl. 9.00 – 16.00.
27/10 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
16/11 ”Vad gör jag om Janne Josefsson plötsligt knackar
på dörren?” Välkommen till en spännande mediautbildning.
Plats: KFH, Bredg. 12, Karlskrona. Anmälan: Senast den 9/11
till kansli@kfh.se eller tel. 0455-801 40.
17/11 ”Vad gör jag om Janne Josefsson plötsligt knackar
på dörren?” Anmälan: Senast den 10/11 (i övrigt som 16/11).
24/11 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
30/11 ”Vad gör jag om Janne Josefsson plötsligt knackar
på dörren?” Anmälan: Senast den 23/11 (i övrigt som 16/11).
NYA MEDLEMMAR:
Chocolatte i Karlskrona AB, Elias i Blekinge AB, IM Consultants,
LR-installation AB, Rent a Tent, Sigma Kudos Sweden AB.

Linda Nyberg, känd journalist
från SVT.

Sven Hagströmer, känd ﬁnansman
och en av drakarna i Draknästet.

Näringslivsdagen i Karlskrona närmar sig
och i skrivande stund är 96 utställare inbokade. Även i år äger Näringslivsdagen rum i
tennishallen på Telenor Arena Karlskrona.
Huvudseminariet tar upp framtidens kompetenser under ledning av Linda Nyberg,
känd journalist från SVT. Vi får kunskap om
vilken kompetens som efterfrågas lokalt och
i vår omvärld. Vi ställer oss frågor om hur
vi bättre kan möta framtidens behov? Vilka
trender ser vi som kan leda oss till framtidens tillväxtområden?
Deltar gör bland andra Göran Adlén, civilekonom och trendanalytiker, samt en av
drakarna i SVT-produktionen Draknästet,
Sven Hagströmer, etablerad ﬁnansman och
företagsledare.
Självklart kommer också lokala företagare att ge sin bild av att vara och verka
i denna region. Som vanligt ﬁnns även en
växande mässa med intressanta utställare
och fyra aktuella miniseminarier att besöka.
Liksom korandet av Årets Nyföretagare
med traditionell prisutdelning.
Nytt för i år är att Landsbygds- & Skärgårdsforum arrangeras under näringslivsdagen.
Boka redan nu in Näringslivsdagen den
15 oktober 2010 och kontakta KFH:s kansli
om du vill anmäla dig till huvudseminariet
kl. 9.00 – 12.30 (OBS! begränsat antal platser!) eller för att få mer information.

FÖLJANDE UTSTÄLLARE ÄR JUST NU KLARA:
4Sign, ABB, Adecco, Advokatﬁrma Helen Magnusson, Affärsverken, Albinsson & Sjöberg, Almi, Anticimex, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarringen, Arbetslivsresurs, Areff System, Areva NP Uddcomb,
Auralight, Battsam, BBI, BDO Sydost, Bilexpo, Blekingeﬂyg, Blekinge Museum, Blekingetraﬁken, BTH,
Café Bar, Clarion Collection Hotell, Commersen, Coompanion, Dalkia, Deloitte, Dynapac, Ericsson,
Ernst & Young, Evomaxx, First Hotels, Flextronics, Folkuniversitetet, Forever Oberoende återförsäljare, Företagarna, Försäkringskassan, Gertrud Solutions, Hagberg & Partners, Handelsbanken,
Handelskammaren, Hem1, Hotell Conrad, Högström & Co, Jeppssons Bil, Jonassons Bil, Karlskrona
Handel & Service, Karlskrona kommun, KFH, Kinnarps, Kockums, Koneo, KP, KPMG, Landsbygd
& Skärgård Karlskrona kommun, Leijon Event, Litorina, Länsstyrelsen, Manpower, Mediealliansen,
Mil Med Tek, Mix Megapol, Mustasch Reklambyrå, Nordea, NVS, Nya RC-Gruppen, NyföretagarCentrum, OP Markis & Persienn, Pelmatic, Printfabriken, RH Gruppen, Riksbyggen, Ronneby Brunn,
Roxtec, Ryttarliden, Råbergs Bil, Samhall, Sanda Konsult, Scandic Hotell, SEB, Selecta, Semcon
Caran, Sharp Center, SISU Idrottsutbildarna, Skatteverket, Sotningsdistrikt, Karlskrona, Stena Line,
Swedavia Ronneby Airport, Swedbank, Sweden Water, Unitus, Xlnt Design, Zon Taxi, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Ölands Försäkringsbolag.

Vill du bli vass på mässor?

Välkommen till utbildningen ”Från kvadratmeter till mötesplats”
Onsdagen den 22/9 kl. 8.00 – 12.00 på KFH, Bredgatan 12
Under fyra timmar bjuds du på en inspirerande föreläsning om hur du
som utställare kan få ut mesta möjliga av ett mässdeltagande genom
att förvandla dina kvadratmeter till en levande mötesplats. Du bjuds på både
lyckade och misslyckade exempel och dessutom får du träna en metodik
som gör att du kommer att tillhöra vinnarna när du ställer ut.
Pris: 950 kr/person exklusive moms. Förmiddagskaffe ingår.
Anmälan sker till KFH:s kansli senast den 15 september.
Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum.
Telefon 0455-801 40, fax 0455-801 23 eller e-post kansli@kfh.se
KFH i samarbete med:
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Thomas Östros svarade på
frågor om företagande

Thomas Östros (S), gästade KFH i augusti.

Tisdagen den 17 augusti 2010 gästade Thomas Östros KFH. Han är
socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesman och just nu ute
på en turné i landet inför det stundande valet. Deltagare från ett trettiotal företag passade på att lyssna
till Östros och ställde kritiska frågor om framtiden, skatter och satsningar kring företagande.
KFH har under åren haft en
mängd besök av olika politiker
som nu ﬁnner KFH som en naturlig
mötesplats då de vill ha dialog med
företagare och företagsledare.

Samling framför rådhuset, fr.v: Helge Nystedt, Lovisa, Hans Södertröm, KFH, Arne Brevik,
Horten, Gunnar Gundersen, Horten, Margaretha Sjöberg, Fabas, Eva Nielsen, Hilleröd,
Stig L Sjöberg, KFH, Henry Alm, Lovisa och John Nielsen.

Vänortsbesök på KFH
I samband med Sail Karlskrona bjöd
Karlskrona kommun, Föreningen
Norden, KFH med ﬂera in gäster
från våra vänorter. KFH hade besök från företags- och hantverksföreningar i Hilleröd, Lovisa och
Horten.
Gästerna ﬁck uppleva Karlskrona när det är som bäst. Fredagen startades med en tur på havet
i Nostalgias redaktionsbåt där de
ﬁck se en del av Karlskronas skär-

arrangerat besök i den berömda
mastkranen. Sedan var det middag
och fest tillsammans med samtliga
gäster under värdskap av Karlskrona

Sommarlovsentreprenörer

Värdarnas afton i Företagarnas Hus.

KFH:s gäster bjöds på skärgårdstur.

gård. Tal på Stortorget och gemensam marsch genomfördes. Det blev
stor fest under kvällen tillsammans
med Föreningen Nordens gäster
och det bjöds på mat och underhållning i form av svenska visor
framförda av Lisa Necksten (sång)
och Jimmy Garting (piano).
Under lördagen ﬁck gästerna en
rundtur i vårt världsarv och special-

Projektledare Emelie Raaegaard (t.v.) med två av Karlskronas unga, driftiga
sommarlovsentreprenörer, Pontus Necksten och Emmie Östling.

kommun, mitt i själva Sailområdet.
Som pricken över i, avrundades
dagen med ett besök i Albinsson &
Sjöbergs Bil- och Porslinsmuseer.
Besöket avslutades på söndagen
med klassisk rågskorpa under värdskap av Karlskrona kommun.
Stort tack till alla inom KFH för
ert engagemang och ett särskilt tack
till Berendsen i Jämjö och Albinsson & Sjöberg som på ett mycket
generöst sätt sponsrade besöket så
att föreningen kunde bjuda in till
det bästa.
Om två år är det dags för besök i
Lovisa i Finland. Om du som medlem är intresserad av att delta ber vi
dig kontakta KFH:s kansli.

För andra året i rad har Blekinge
genomfört ett projekt för sommarlovsentreprenörer. Det blev i år 13
ungdomar som under sommarlovet
ﬁck 2.000 kr i startkapital från sin
kommun för att driva ett företag
under sommaren. Detta inleds alltid med utbildning i starta eget,
bokföring och marknadsföring.
Företagare samt organisationer
i länet har ställt upp med sin kompetens för att hjälpa ungdomarna
igång. Även i år valde man att hålla
avslutning i KFH:s lokaler. Projektledare är Emelie Raaegaard.

Karlskrona hade tre företag i år.
Pontus Necksten har tillsammans
med Pontus Bogren drivit företaget
Rock’n roll Camp. Det är tänkt att
verksamheten, som varit mycket
uppskattad, även ska fortsätta under
höstlovet eftersom det varit stor efterfrågan. Etones sångerska Emmie
Östling har haft som affärsidé att
underhålla på sammankomster. Det
tredeje bolaget heter Fagerfoto och
drivs av Amalia Fagerberg.
Mer info om alla bolagen ﬁnner du på www. ungforetagsamhet.
se/blekinge

KFH samarbetar med

Vad gör jag om Janne Josefsson
plötsligt knackar på dörren?
Mediautbildning den 16/11, 17/11 eller 30/11.

KANSLIETS ÖPPETTIDER

Tisdag, onsdag, torsdag kl. 8-17 (lunchstängt 12-13)
Övriga dagar tidsbokning
I Företagarnas Hus ﬁnns gemensamt kansli för: KFH, NyföretagarCentrum,
Ekriket, Industrigruppen, Östersjögruppen och Öriket.

