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228 ord med Eva-Marie
Turbulent sensommar
Det råder stor aktivitet efter sommarsemestrarna och det sker många förändringar ute i vårt lokala näringsliv och
även inom den offentliga sektorn.
Det är många karismatiska och kompetenta personer som byter jobb t.ex.
Eva-Marie Andersson
Peter Patomella som lämnar Ericsson i
Karlskrona och därmed också sitt uppdrag i Industrigruppen.
En annan person som skiftar linje är Niclas Mårtensson som
lämnar Karlskrona-Gdynia och istället blir ansvarig för Stena
Lines färjelinje Göteborg-Kiel. Jag undrar vad som händer med
uppdraget som Polens honorär konsul i samband med detta?
Stena Line har utsett en efterträdare som börjar redan den 1
oktober, vilket känns bra.
Arbetet med att utse en ny ordförande i Industrigruppen är nu
i full gång inom KFH och Industrigruppen och när detta nummer
av KFHnytt trycks kan det redan vara klart. En annan väl bekant
förändring är ju att Blekinges landshövding Gunvor Engström
avslutar sitt uppdrag och ersätts den 1 oktober av Berit Andnor
Bylund. Jag vill stå i raden bland dem som önskar Niclas, Peter
och Gunvor lycka till i sina nya roller och samtidigt välkomna
nya spännande personer till Karlskrona och Blekinge.
Något som sker ofta men, som sällan uppmärksammas är
ägarbyten i våra mindre företag. Ofta är det ett medvetet val av
företagsledningen, men inom KFH är vi noga med att följa den
utvecklingen.
Det är ju ändå så att förändring ofta står för utveckling!

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:
21/9 Bli vass på mässor, kl. 08.00-12.00 (grundkurs)
kl. 13.00-17.00 (fortsättningskurs). Se annons!
21/9 ”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 21/9
och avslut den 12/10. Anmälan: sydost@styrelseakademien.se.
28/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
14/10 Näringslivsdag 2011 med mässa och seminarium på
Telenor Arena Karlskrona kl. 09.00-16.00. Info: kansli@kfh.se
14/10 Eftersits på First Hotel Statt kl. 19.00. Pris 395 kr/person.
Musik, mat och dryck. Pris till bästa monter.
Anmälan: kansli@kfh.se eller tel. 0455-801 40.
26/10 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 80123.
NYA MEDLEMMAR:
Catering & Co AB, Konst & Hälsa, Mats Svensson Bil AB, Rolf Hr
Invest AB, Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona (VHFK).

KFH samarbetar med

Moderator på huvudseminariet är programledaren Ebba Blitz, som
tidigare bland annat lett
SVT:s Draknästet.
Trendspanare Pär Lager,
är en av föredragshållarna.

Det planeras nu för fullt inför Näringslivsdagen 2011 som äger rum ute på
Telenor Arena Karlskrona fredagen den 14 oktober. För sjunde året i rad en
mötesplats för näringsliv, offentlig sektor, ideell verksamhet och allmänhet.
Mässan blir nu ännu större än tidigare eftersom intresset från utställare har
växt med åren. Även i år kommer Karlskrona kommuns åttondeklassare att
bjudas in för ett besök på mässan.
Nytt för i år är att vi även får besök av några företag från Kaliningrad som
vill visa upp sina produkter. En annan nyhet är att det blir en eftersits på kvällen för utställare och andra intresserade. Här ska också pris till bästa monter
delas ut. Självklart kommer lokala företagare att gästa vårt huvudseminarium
som leds av tv-profilen Ebba Blitz. Det blir också miniseminarier under hela
dagen. Fullständigt program presenteras senast under vecka 36.

följande utställare är just nu klara:
ABB, Adecco, Affärsverken, Albinsson & Sjöberg, Almi, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarringen &
Unik – en del av Industrikompetens, Arbetslivsresurs, Areff System, Areva NP Uddcomb,
Attraktionskraft Blekinge, Auralight, Baker Tilly Sydost, Battsam, BBI, Berendsen Textil, Bilexpo,
Blekingeflyg, Blekingetrafiken, BTH, Cajam, Canon Center, Commersen, Coompanion, Contribe,
Dalkia, Deloitte, Designkonsulatet, DFDS Seaways, Dynapac, EkoJur Inkasso, Elit i Blekinge,
Ericsson, Europcar, FaceOne, Ernst & Young, Flextronics, Folkuniversitetet, Företagarna,
Gertrud Solutions, Hagberg&Partners, Handelsbanken, Handelskammaren, Hjärtstartarna,
Hotell Conrad, HSB Sydost, Högström & Co, Jeppssons Bil, Jonassons Bil, Karlskrona kommun,
KFH, Kinnarps, Kockums, Koneo, KP Syd, KPMG, Landsbygd & Skärgård, Laser & Massage
terapeut, Litorina, LRF Sydost, Länsstyrelsen, Manpower, Mats Svensson Bil, Mentor eget
företag, Milmedtek, Mix Megapol, Mustasch Reklambyrå, NETCOMP, Noisy Cricket, Nordea,
NyföretagarCentrum, Previa, PwC, Region Blekinge, Riksbyggen, Roxtec, Ryttarliden, Samhall,
Sanda Konsult, SAS, SEB, Selecta, Semcon Caran, Sharp Center, Sigma, IT & Management,
Skatteverket, Skylt och Dekor, Sotningsdistrikt Karlskrona, Stena Recycling, StyrelseAkademien,
Swedavia Ronneby Airport, Swedbank, Sweden Water, TelecomCity, Telenor, UC, Unitus,
Visitroom Kaliningrad, Wahlqvist Måleri, ÅC Karlskrona, Ölands Försäkringsbolag.

Vill du bli vass på mässor?

Välkommen till utbildningen ”Från kvadratmeter till mötesplats”
Nu även med möjlighet till fördjupning för dig som redan gått
grundkursen! Onsdagen den 21/9 på KFH, Bredgatan 12.
Mikael Jansson håller en inspirerande utbildning där du får träna en metodik
som gör att du kommer att tillhöra vinnarna när du ställer ut.

Grundkurs kl 8.00 –12.00 • Fördjupning kl 13.30 – 17.00
Pris: 950 kr exklusive moms per person och utbildning. Kaffe ingår.
Anmälan sker till KFH:s kansli senast den 14 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

Anslagstavlan
Ungdomarna är vår framtid!
Praktikplatser
På uppdrag av TeknikCollege tar KFH nu fram 30 praktikplatser
för gymnasieelever ute på ett teknik- och/eller industriföretag.
Praktiken är endast en vecka och ska äga rum i november månad.
Handledare på företaget får gratis handledarutbildning
av utbildningsanordnaren.  
Om du har intresse av att veta mer, kontakta oss
på KFH – vi vill gärna ha fram fler praktikplatser!
Detta kanske blir din framtida arbetskraft?

NyföretagarCentrum
informerar
Eget företag-mässan
den 4 – 5 oktober i Stockholm

Riktat stöd att söka
Medel till kvinnors företagande
Region Blekinge har målsättningen att öka andelen företag som drivs
av kvinnor med 200 före år 2014. Som en del av denna satsning
finns nu 3,3 mkr att söka i riktat stöd till kvinnors företagande.
Den första utlysningen pågår till den 11 september.
Vid intresse: kontakta oss på KFHs kansli.

Aktuella upphandlingar
på gång för hantverkare!
Näringslivsenheten informerar om aktuella upphandlingar för hantverkare!
Passa på att besöka Karlskrona kommuns hemsida för att få information
om vad som är på gång. Här finns även tidplan för upphandlingen.
Gå in på följande länk:
http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Upphandlingar/Upphandlingar/

Yrkeshögskoleutbildning
i Företagarnas Hus

Emma Dennisdotter
leder utbildningen.

Under hösten 2011 och våren 2012 kommer YHutbildningen Key Account Manager, som drivs av
Hermods att genomföras i Företagarnas Hus. Det
innebär att ca 25 studenter kommer att starta upp
och gästas av representanter från näringslivet och
även att praktik ska genomföras ute på företagen.
Tidigare har utbildningen varit i BTH:s lokaler
men från och med september kommer studenterna
att utgå från Bredgatan 12. Det finns några platser
kvar ifall du känner till någon som är intresserad.

Foto:  Anna Börje.

Vill du åka med till mässan Eget företag i Stockholm den 4 – 5 oktober?
Då arrangerar NyföretagarCentrum en resa från Karlskrona
med avresa den 4/10 kl. 07.00 och återkomst den 5/10 kl. 21.00.
För mer information, ring 0455-298 50.

Landshövding Gunvor Engström invigningstalade på världspremiären av ”Försvunnen”
i Karlskrona den 24 augusti.Till vänster Mattias Olsson, regissör och manusförfattare,
till höger Henrik JP Åkesson, regissör och producent.

Världspremiär
i Karlskrona!

Tack vare de mycket duktiga killarna Mattias Olsson och Henrik JP
Åkessons satsning på att göra film,
har Karlskrona och Blekinge haft en
världspremiär. Det är väl första gången vi haft röd matta utrullad på Ronnebygatan för galapublik och väletablerade skådespelare? Stora delar av
hela Blekinges näringsliv var också
på plats bland flera hundra personer.
KFH och Industrigruppen har lyft
upp satsningen och hjälpt till att spri- De unga filmskaparna i samtal med
da budskapet om gemensam finan KFH:s ordförande Stig L. Sjöberg.
siering. Fantastiskt att de lyckats så bra! Nu håller vi tummarna för att
thrillern Försvunnen ses av så många som möjligt runt om i vårt avlånga
land och internationellt. Vilken marknadsföring!
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.

