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213 ord med Eva-Marie
Ungdomarna
är vår framtid
Inom KFH och Industrigruppen arbetas
ständigt med frågan hur vi kan förbättra
samverkan mellan företagens behov och
Eva-Marie Andersson
utbildningen i skolan. Vi som har barn
och ungdomar vet att det är minst lika viktigt med trygghet och
självkänsla som grund för att klara vuxenlivet.
Ungdomar idag har lätt till information och kunskap via internet och de har också snabba svar till varandra när det gäller att umgås digitalt. Men mitt i detta ska de också få en bra
utbildning och helst en utbildning som leder till företagande
eller arbete.
Just nu skissar näringslivsrepresentanter på vilka kompetensbehov som ﬁnns hos de större arbetsgivarna i Karlskrona
idag och på fem till sju års sikt. Tanken är att detta ska förmedlas ut till våra skolor, för att se om behovet stämmer överens
med det skolan lär ut. En studiedag för både skola och näringsliv helt enkelt.
Vi har sett goda resultat i de lärlingsprogram som pågår. När
det gäller att starta företag och få inblick i vad det innebär så
sker framsteg, inte minst genom Ung Företagsamhets engagemang, vi har ju också sommarlovsentreprenörer sedan ett par år
tillbaka. Detta ämne är ständigt aktuellt och mycket viktigt.
Har du reﬂektioner eller tankar kring samverkan mellan näringsliv och skola? Hör gärna av dig till mig.

Från vänster ses handledare Karl-Erik Hansson som tog emot Robin Carléns diplom, rektor
Agrita Martinsone, diplommottagare Marita Svensson och handledare Nils Göransson.

Diplom för hantverkskunnande
I samband med nätverkslunch delades diplom ut till två båtbyggare som visat
prov på gott hantverkskunnande. Robin Carlén och Marita Svensson. Det var
KFH:s vice ordförande Krister Issal som tillsammans med Litorina Folkhögskolas rektor Agrita Martinsone överlämnade blommor och diplom.
Bakom diplomet står Litorina Folkhögskola, Karlskrona kommun, Blekinge Museum, föreningen Norden och KFH. Diplomet instiftades 2005 och
delades ut för sjätte gången i ordningen.

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:
2/2 Rätt fokus i styrelsearbetet. I samverkan med StyrelseAkademien Sydost arrangeras denna utbildning som omfattar
fyra eftermiddagar mellan kl.13.30 – 17.30 med start den 2/2
och avslut den 2/3. Anmälan: sydost@styrelseakademien.se
23/2 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 telefon 0455-801 40.
2/3 Årsmöte med gesällutnämning. Företagarnas Hus
kl. 18.00. Se separat annons.
30/3 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 telefon 0455-801 40.
30/3 UF mässan i Lokstallarna Karlshamn. Tid: 10.30 – 15.00.

Henrik Dagård gör en VO2 max (syreupptagningstest) som övervakas
av Nanne Olsson och Jonas Larsson.

Stort intresse för hälsa

Nyligen höll Blekinge Health Arena öppet hus för att presentera verksamheten ute på Rosenholmsområdet. KFH hjälpte till att sprida inbjudan till
medlemmarna och många företagare var nyﬁkna på att se verksamheten och
lyssna till intressanta presentationer.
Intresset för att öka kunskapen om bra hälsa hos sig själva och personalen
är en angelägen fråga för många företagare.

NYA MEDLEMMAR:
Advokatﬁrman Lawrens, Barnens Gård AB (nya ägare),
Nejbo International AB, Octago Media, Previa AB,
Rör-&Värmeservice i sydost AB, Stena Recycling AB.
KFH samarbetar med

Företagare, dagen till ära iklädda blå tossor, lyssnar till Micke Franssons presentation.
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Upplaga: 800 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Kommunens
styrelsedialog

Karlskrona Badtunna UF drivs av: Emil Olsson, Karn Duggal och Carl Thorsson.

Tror på stämningshöjare
KFH ﬁck besök av tre unga killar
från af Chapman-gymnasiet som
berättade om sitt UF företag Karlskrona Badtunna UF.
– Vi ville jobba med något praktiskt och valde därför att leverera
en tjänst som höjer stämningen på
både fester och i vardagen, berättade Emil Olsson. Affärsidén bygger på att till ett bra pris hyra och
köra ut en badtunna.

– Vi är först i Karlskrona med
denna idé och tror därför att det
kommer ﬁnnas en stor marknad
med många intresserade kunder,
fortsätter Carl Thorsson.
Vi i KFH önskar lycka till! Vill
du möta ﬂer unga företagare från
länets gymnasieskolor? Besök då
UF mässan som är den 30 mars i
Karlshamn. Mer information ﬁnns
på: www.ungforetagsamhet.se

Som många känner till arrangerar
Karlskrona kommun dialogträffar
med företagare runt om i kommunen. Dialogen arrangeras av näringslivsenheten och är riktad till
styrelserna i företagarföreningarna
inom kommunen.
Den 26 januari hölls ytterligare
en styrelsedialog, den tredje i ordningen. Denna gång var det kommunledningen som presenterade
sig och information lämnades av
kommunalråd Camilla Brunsberg,
kommundirektör Ingrid Augustinsson-Swennergren, chef för utbild-

Turismting

På ny post

Region Blekinge arrangerar
turismting torsdagen den 3/3.
Plats: RON-salen i Ronneby.
För mer info, kontakta
Tommy Gustavsson:

Sedan den 1/12
är Johan Rennemark vd/centrumutvecklare
i Karlskrona
Handel
&
Service. KFH
Johan Rennemark, önskar lycka
till med uppvd Karlskrona
Handel & Service. draget.

tommy.gustavsson@regionblekinge.se

Våren 2011
Onsdagar
26/1
23/2
30/3
27/4
25/5

Nätverkslunch
SISTA ONSDAGEN I VARJE MÅNAD KL. 12.00 – 13.00
EN NATURLIG MÖTESPLATS!

NyföretagarCentrum Karlskrona och Karlskrona Företags- och Hantverksförening – KFH
önskar nyföretagare, befintliga företagare och andra intresserade välkomna till våra
nätverksluncher där du får möjlighet att träffa gamla och knyta nya kontakter.
Varje månad presenterar vi etablerade eller nystartade företag samt företagsnytt!
Boka därför in sista onsdagen varje månad i din almanacka.

Välkommen till en naturlig mötesplats i Företagarnas Hus på Bredgatan 12!

ningsförvaltningen Göran Palmér
och stadsarkitekt Hans Juhlin.
Dessutom lämnades möjlighet till
frågestund och diskussion kring de
aktuella projekt som pågår.
Om ditt företag önskar ökad dialog med kommunens företrädare ber
vi dig kontakta oss på KFH, 801 40,
eller Karlskrona kommuns näringslivsenhet, 30 30 41, så hjälper vi till
med detta.

Kunskap
Litauen
Förra året genomfördes ett
lyckat projekt om Kunskap Polen
i samarbete med Länsstyrelsen.
Nu tittar vi närmare på de
baltiska staterna och planerar
en studieresa till Litauen
den 8-11 maj.
Resan föregås av ett seminarium
på länsresidenset den 4 april.
Projektet sker i en samverkan mellan
Länsstyrelsen, KFH, DFDS Seaways,
Baltic Business Center
och Swedbank.

För mer information:
Kontakta KFHs kansli,
0455-801 40

Ny hyresgäst i
Företagarnas Hus
Den 1 februari ﬂyttar Ann-Marie Nordström in i Företagarnas
Hus. Hon är projektledare i LRF
Sydosts projekt
”Grön kompetens i Blekinge”
– ett 2-årigt ESFprojekt. Projektet
syftar till att stärka landsbygdens
företag med foAnn-Marie Nordkus på företagen
ström, projekledare inom de gröna
LRF Sydost.
näringarna, samt
medverka till att stimulera dess entreprenörskap och företagande.

Lunchen kostar 100 kr. Anmälan är obligatorisk och sker via e-post eller telefon.
kansli@kfh.se • 0455-801 40

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

