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174 ord med Eva-Marie
Intresset från våra
grannar är stort
Vid Näringslivsdagen gästade ett antal
polska företagare Karlskrona. Under flera
år har relationer skapats mellan Blekinge
och norra Polen och det märks tydligt
att polska företagare och organisationer
Eva-Marie Andersson
vill mötas för att göra affärer och utbyta
erfarenheter. Intresset från svenska sidan är inte lika stort och
en förklaring är att vi är en liten region jämfört med trestads
området.
Vi har företag som är på hugget och som har verksam
het och relationer med bland annat Polen, men de är inte så
många. Stena Line och DFDS är viktiga aktörer och vi vet att
handeln med öst är att jämföra med handeln i väst. Detta skapar
möjligheter som vi bör ta vara på och utveckla.
Om vi talar om exporten för vägfordon är denna enligt
Kommerskollegium den varugrupp där östersjöexporten ökade
mest under 2011. Då kan vi konstatera att varuexporten 2011
ökade markant, främst till Litauen, Estland och Ryssland. Den
svenska östersjöexporten ökade med 77 % för lastbilar och med
44 % för personbilar.
Vi ser fram emot spännande möten och möjligheter som
utvecklar vår region!

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:
Ekonomiutbildning hos KFH, kl. 8.00-11.30. Fullsatt!
Julstök i Företagarnas Hus kl. 18.00
Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 0455-801 23.
30/11 Frukostmöte i Företagarnas Hus kl. 7.30-9.00.
Blogga twittra, dela, bjud in och få resultat. Se separat annons.
Pris:100 kr exkl. moms.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
4/12 Frukostmöte i Företagarnas Hus kl. 7.30-9.00. Ställ frågor
om parkeringsstrategin. Se separat annons.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
Pris:100 kr exkl. moms.
9/12 Traditionellt luciafirande i Företagarnas Hus kl. 15.00.
Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för
Luciakaffet. Ingen föranmälan.
12/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		
Julmat och diplomutdelning. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
30/1 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
16/11
27/11
28/11
		

NYA MEDLEMMAR:
Hjalmenar HB, iGlide Sverige AB och Blekinge Posten.

Fr. v. Krister Issal, vice ordf. KFH, Katarina Ketzenius suppleant KFH, Anna Wallin, ledamot i
KFH och marknadschef för Affärsverken och Åke Svensson Affärsområdeschef, Affärsverken.

Nya kraftvärmeverket invigt
I samband med KFH:s styrelsesam
manträde i september besöktes det nya
Kraftvärmeverket under ledning av
Åke Svensson och Anna Wallin från

Affärsverken. Byggstarten påbörjades
2009 och invigning ägde rum den 12
september och genomfördes av it- och
energiminister Anna-Karin Hatt.

Fira Lucia med KFH

Årets luciafirande äger rum den 9
december kl. 15.00 i Företagarnas
Hus. Det bjuds på Luciatåg och
sång av föreningens barn.
Gylles står för kaffe med dopp.
Intäkten för detta går som vanligt
oavkortat till välgörande ändamål.
Årets lucia heterJoy Midenhag,
11 år, bor på Skillingenäs och går
i femte klass på JB Galären. Joy
älskar djur och har katter, hund
och sin egen häst Saga.

Lyckad styrelsedag!
Starka kvinnor med hög kompetens
borde vara givna tillgångar i varenda
bolagsstyrelse. Den insikten förstärk
tes ytterligare under Stora Styrelse
dagen på Guldfågeln Arena i Kalmar
fredagen den 26 oktober.
Efter att ha lyssnat på Alice Bah
Kuhnke, hållbarhetschef på Ång
panneföreningen, Stina Bergkvist,
miljöchef på Södra Skog och Sara
Olsson från Winnet i Kalmar län kan
man bara hålla med om vikten av att
få en ökad kvinnorepresentation i
företagens styrelser.

Fr.v. Stina Bergkvist, Södra Skog, Sara Olsson,
Winnet och Alice Bah Kuhnke, ÅF.

Vi önskar alla våra
medlemmar och
samarbetspartners
en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Näringslivsdagen lockade till affärer
KFH och Karlskrona kommun har i samarbete genomfört Näringslivs
dagen för åttonde året i rad. 3.675 personer besökte evenemanget och det
är nytt rekord.
– Det som gläder mig mest är att utställarna satsar så på sina montrar
och att det görs affärer företagen emellan, säger Eva-Marie Andersson,
KFH:s Vd.
I år var det fler utställare än någonsin både inne på mässan, som
genomfördes i Tennishallen på Telenor Arena Karlskona, och utanför.
Intresset för dagen ökar och redan nu är det över 50 utställare som bokat
sig till nästa år.

Pris för bästa monter

För andra året i rad korades bästa monter och priset togs i år emot av Affärsverken.
Prisutdelningen ägde rum under eftersitsen på First Hotel Statt.

Från v. Anna Wallin, Affärsverken, tar emot priset av juryns Ingrid Augustinsson Swennergren,
kommundirektör och Camilla Sjöberg, juryns ordförande.

Blogga, twittra, dela, bjud in...
och få resultat!
Fredagen den 30 november kl. 7.30-9.00
Företagarnas Hus, Bredgatan 12, plan 2

Ställ frågor om
parkeringsstrategin i Karlskrona!
Tisdagen den 4 december kl. 7.30-9.00
Företagarnas Hus, Bredgatan 12, plan 2
Anmälningsavgift inklusive frukost: 100 kr exkl. moms. Anmälan är
bindande från och med sista anmälningsdatum, och sker till:
KFH:s kansli senast den 23 november.
Telefon: 0455-801 40 ellere-post kansli@kfh.se
Välkomna!

