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268 ord med Eva-Marie
Positiv kraft genom
ungdomen
I ett läge där vår region drabbas av
varsel på varsel och då vi har en ungdomsarbetslöshet som är skrämmande hög är
det viktigt att samverkan fungerar och att
det finns tydliga och långsiktiga gemenEva-Marie Andersson
samma visioner.
I mitt arbete inom KFH träffar jag många olika beslutsfattare
både från näringsliv och offentlig sektor. Dessutom möter jag
många ungdomar och studenter och det slående är att ungdomarna oftast är kunniga, klarsynta och drivna. Inget är omöjligt
och de kommer gärna till KFH för att få återkoppling på sina
spännande idéer. När de inser att det finns hinder som de först
inte tänkt på vänder de detta genast till en utmaning.
Denna kraft och energi är viktig att ta vara på och därför är
det så viktigt med samverkan mellan utbildning och näringsliv.
Dialogen med både BTHs civilingenjörsprogram för maskinteknik samt med Student Business Group är viktig och kan
utvecklas ännu mer. KFH:s samarbete med Litorina Folkhögskola och möjligheterna som finns där måste uppmärksammas
ännu mer. Arbetet som pågår i skolorna med UF- företag är en
mycket bra start för att prova på företagande. På så sätt blir
studenterna medvetna om denna möjlighet som ett alternativ
till anställning.
I skrivande stund ska jag ila in till ett möte med två killar som
startat en webbsajt som ska hjälpa ungdomar och företagare att
hitta varandra. Vill du ha kontakt med en ung person till ditt företag? Hör av dig så hjälper KFH gärna till. Det ger positiv kraft
och energi in i företaget samtidigt som du ger ”vår framtid”
chans att prova på hur det är att komma ut i arbetslivet.

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:
8/2 Frukostmöte om appar i Företagarnas hus kl. 7.30-9.00.
		
Se separat annons.
27/2 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
5/3 Årsmöte med gesällutnämning. I Företagarnas Hus kl.18.00.
Se separat annons.		
8/3 Frukostmöte i Företagarnas Hus kl. 7.30-9.00.
Lyssna till företagare som gjort energibesparingar.
Pris:100 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se
27/3 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
Karlskrona Sjötaxi AB, Näsvägen AB, Toomec AB, PrisonCraft Studios,
Exchange Finans, FOREX Bank AB, Hälsohuset för alla AB

Sveriges andra Snilleblixtskola
2012 blev Nättrabyskolan Sveriges
andra Snilleblixtskola. Snilleblixtarna är en idéell förening som
arbetar för att väcka barns intresse för
teknik, naturvetenskap och uppfinningar på ett kreativt och lustfyllt
sätt.
Konceptet har spridits till olika
skolor över hela landet för att ge
låg- och mellanstadiets pedagoger
en inspirerande arbetsmodell som
stimulerar elevernas nyfikenhet, lust
att lära och förmågan att kritiskt
reflektera.
Det är med andra ord lärarna som

utbildas och certifieras – och sprider budskapet vidare till eleverna.
Nättrabyskolan introducerade Snilleblixtarna i mindre skala för fem
år sedan. I dag används modellen i
skolans samtliga stadier med stor
entusiasm.
– Att bli certifierad snilleblixtskola känns väldigt stimulerande
och positivt. Det kommer att bidra
till att ytterligare vidareutveckla
vårt förhållningsätt till entreprenörskap samt vara ett bevis för
”möjligheternas skola” säger rektor
Kurt-Inge Johnsson.

Energieffektivisering

Lyssna till företagare som gjort energibesparingar.
Plats: Företagarnas hus den 8 mars kl. 7.30-9.00. Anmälan: kansli@kfh.se

Konjunkturrapport
presenterades hos KFH
Svenskt näringsliv undersöker löpande hur företagen ser på konjunkturutvecklingen och i samband med
deras senaste rapport gästade
nationalekonom Johan Kreicbergs
och regionchef Carina Centrén KFH
för att delge rapporten.
Rapporten visade att höstens kraftiga inbromsning inom svensk industriproduktion bottnar under våren
och följs av en återhämtning nästa
höst. I Blekinge bedömer företagen
att produktion och försäljningsvolymerna blir lägre de kommande sex månaderna jämfört med
läget i november.

Blekingeföretagen har nu färre antal
anställda jämfört med för ett halvår
sedan och flera bedömer att antalet
anställda kommer minska även de
kommande sex månaderna. De ca 40
åhörarna ställde frågor och lämnade
synpunkter på rapporten.

Boka in KFH:s årsmöte den 5 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 sina bevis.
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Välbesökt frukostmöte
Ett 60-tal personer gästade KFH:s
frukostmöte som hade rubriken
”Blogga, twittra, dela”.
Samverkanspartner denna gång
var Mustasch Reklambyrå och
Sofia Persson presenterade statistik och gav tips och råd hur du
kan marknadsföra ditt företag
genom olika sociala medier. Det
gavs utrymme för de närvarande
Fr.v. Michael Okmark som byggt en 17 fots Blekingeeka i ek, Karl-Erik Hansson, handledare Båtbyggarlinjen, Agrita Martinsone, rektor Litorina Folkhögskola, Nils Göransson, handledare Båtbyggarlinjen
och Per W Andersson som byggt en 15 fots däckad motor-snipa i ek och fur.

Båtbyggare uppmärksammas
I samband med en Nätverkslunch uppmärksammade KFH, Karlskrona
Kommun, Föreningen Norden, Blekinge Museum och Litorina Folkhögskola duktiga hantverkare som genomgått utbildning vid Litorina
Folkhögskolas Båtbyggarlinje.
Diplomen överlämnades av KFH:s vd Eva-Marie Andersson och
rektorn Agrita Martinsone. Det blev fina tacktal, efter applåder och hyllningar från de drygt 70 närvarande företagarna.

Tid för Medlemsutskick!

Det är dags för KFHs: populära medlemsutskick som går ut till samtliga 460
medlemsföretag. Lämna in ditt material till KFH:s kansli senast den 8 mars.
Vi packar och ska nå ut med utskicket under vecka 12. Materialet får inte
väga för mycket, gärna ett A4 eller en lätt fyrsidig A5-broschyr eller liknande.
Kan också vara en lätt Giwe Away.
Det enda du behöver göra är att komma in med 470 ex.
till KFH, Bredgatan 12 så tar vi hand om det, packar och skickar
ut med posten. Detta är en aktivitet som återkommer en gång per år.
Frågor eller synpunkter kan lämnas till kansli@kfh.se eller 0455-801 40

att nätverka och ställa frågor
under frukosten som förutom god
frukostmat också bjöd på mustaschformad pepparkaka.
Med anledning av det stora
intresset kommer ett uppföljande
frukostmöte om mobila applikationer att arrangeras den 8 februari
i samverkan med företaget PrisonCraft Studios. Se mer i annons.

Industrigruppens ordförande
I samband med att Magnus Forsbrand påbörjar
nytt uppdrag som vd för Malmöbaserade företaget
MulitQ, återträder Peter M Nilsson som ordförande för
Industrigruppen i Karlskrona fram till februari 2014.
Peter M Nilsson är Regional Manager South Est
för Semcon.

Dialog om P-strategin
Efter att den nya parkeringsstrategin kommit på plats har
flera medlemsföretag i KFH önskat
dialog med Karlskrona kommun.
Därför bjöd vd Eva-Marie
Andersson in Johan Stenér till
frukostmöte där företagen fick möjlighet att ställa frågor och komma
med synpunkter. Johan Stenér
gjorde en mycket noggrann presentation av strategin och dess tidplan. Framkomna synpunkter och
förslag samlades i en skrivelse till

Karlskrona kommun. KFH fick
omedelbart återkoppling och arbetet pågår just nu med att undersöka
möjligheterna att ta fram ett företagskort för företag som har många
bilar som ”snurrar” på Trossö.
Dessutom gör tekniska förvaltningen en uppföljning av skyltning
och P-automater vilket redan resulterat i att flera automater kommer
upp vid till exempel hamnplan.
Företagen betonade vikten av
ett bra värdskap.

Tack till alla som gjorde KFHnytts specialutgåva möjlig!
Advokatfirman Werner, Affärsverken, Albinsson & Sjöberg, Almi, Arbetsgivarringen, Areva NP Uddcomb, Auralight, Bilexpo, BLT Sydöstran Annons,
DFDS Seaways, Dynapac, Europcar, Flextronics, FOREX Bank, Företagshälsan, Handelsbanken, Hotell Conrad & Hotell Aston, HR Bolaget,
Högström & Co, Jeppssons Bil, Jonassons Bil, Karlskronahem, Karlskrona kommun, Kockums, Mats Svensson Bil, Nordea, NyföretagarCentrum,
Roxtec, Råbergs Bil, Selecta, Semcon, Stena Line, Stena Recycling, Svets & Smide, Swedbank, Wahlqvist Måleri.

”Rätt fokus i styrelsearbetet”

Mobila lösningar
– sänkta trösklar för människor och företag
Fredagen den 8 februari kl. 7.30-9.00
Företagarnas Hus, Bredgatan 12, plan 2

I samverkan med KFH, Företagarna, Svenskt Näringsliv och
kommunernas näringslivsenheter bjuder vi nu in dig
till utbildning i styrelsearbete.
Startdatum för utbildningen är 3 april.

Se mer på: www.styrelseakademien.se/sasydost

KFH – Karlskrona Företags- & Hantverksförening i samarbete med
PrisonCraft Studios inbjuder till frukostmöte om mobila lösningar.
Vi kommer att visa konkreta exempel hur ett mer mobilt arbetssätt är
lätt att ta till sig och att använda inom företaget.
Anmälningsavgift inklusive frukost: 100 kr exkl. moms. Anmälan är
bindande från och med sista anmälningsdatum, och sker till:
KFH:s kansli senast den 4 februari.
Telefon: 0455-801 40 eller e-post kansli@kfh.se
Välkomna!

