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254 ord med Eva-Marie
Utbyte över gränserna
Vi noterar den situation som råder kring
nyanlända och jag ser positivt på att vi ökar
i antal och att mer kompetens kommer till vår
region. Blekinge är det län som tagit emot
flest personer i förhållande till antalet invånare
2015, ca 1.650 personer.
Eva-Marie Andersson
Bland de nyanlända finns olika kulturer,
olika nivå på kompetens och helt olika behov.
Flera är klara att genast gå mot sysselsättning medan andra har utbildningsbehov. Det ser väldigt olika ut. Det är de som kommer hit som
har en jobbig situation, inte vi som tar emot. För vi kan välja att se
möjligheterna. Gör vi det? Samordnar vi våra resurser på bästa sätt? Att
inte agera och jobba effektivt kan leda till resultat som vi inte önskar.
Om jag kommer till ett nytt land mot min vilja och inte är behövd
eller blir sedd, vad händer då? Jag vet inte hur samhället fungerar och
jag vet inte vad som kommer hända framöver. I samtal med personer
som arbetar med nyanlända efterlyses en tydlig metod.
Det pågår bra saker med snabbspår till arbete för utbildade, yrkespraktik och det skapas Integrationscentrum. Frågan är om vi inte
egentligen har resurserna, men behöver en metod att jobba efter. Jag har
noterat folkbildningens betydelse och tror stenhårt på folkhögskolorna
roll i detta arbete.
Här finns metoder och kunskap och dessutom en upparbetad tradition
att arbeta på ett effektivt sätt och att se människan. Vi har inte råd att
vänta och vi måste agera nu! Jag håller med Blekinges landshövding –
vi ska bli bäst!

Medlemsnytt
KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och företagare inom
Karlskrona kommun och dess närområde. Vi företräder det lokala näringslivet
gentemot bland annat Karlskrona kommun, Landstinget, Länsstyrelsen,
Region Blekinge och Arbetsförmedlingen.

Patrik Hansson öppnar
årets huvudseminarium.

Roken Ciligin talar om
mångfald som affärskritiskt.

Andreas Berthou leder ABB:s
globala kabelverksamhet.

Fullspäckad Näringslivsdag
arrangeras i oktober
Förra årets Näringslivsdag blev välbesökt och i år startas mässan upp torsdagen den 13 oktober kl. 13.00. Invigning sker kl. 13.30 av landshövding
Berit Andnor Bylund och sedan fortsätter Näringslivskvällen med inspiration av vår lokala entreprenör Mikael Blomqvist. Stena Line Propeller Prize
kommer att delas ut till två företag under torsdagskvällen. Bolagen tar emot
100.000 kronor var.
Fredagen den 14 oktober bjuder på huvudseminarium med Doreen M
 ånsson
som moderator och i år lyfts särskilt trender och mångfald. Huvudseminariet
öppnas av kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson och bland talarna
syns bland andra Andreas Berthou, ABB och Roken Ciligin, Lernia.
Nytt för i år är att samarbetet med BTH och Rosenboms Nation kring exjobbsmässan äger rum på fredagseftermiddagen. Där medverkar bland andra
Volvo, Telenor och Cybercom.
Syftet är att företag/arbetsgivare ska ges möjlighet att träffa studenter som
är intresserade av ett examensarbete. Arrangörerna KFH och Karlskrona
kommun räknar med ett 100-tal utställare och över 3.600 besökare.
Vill du veta mer eller anmäla dig till Näringslivskvällen eller Huvud
seminariet? Ring 0455-801 40 eller besök www.näringslivsdagen.se

WORKSHOP – BLI VASS PÅ MÄSSOR!
Med workshoppen ”Från kvadratmeter till mötesplats” kommer du att tillhöra
vinnarna när du ställer ut.
Tid: Tisdagen den 13 september kl. 8.00-12.00. Plats: KFH, Bredgatan 12.
Pris: 950 kr per person exkl. moms.
Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum
och sker till KFH:s kansli senast den 3 september.
Tel 0455-801 40 eller e-post kansli@kfh.se
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13/9 Workshop Bli vass på mässor. Plats: KFH, Bredgatan 12.
Anmälan: kansli@kfh.se. Pris: 950:- exkl. moms.
28/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
		
13
-14/10 Näringslivsdagen 2016 Boka monterplats
via KFH:s kansli eller via hemsidan: www.näringslivsdagen.se
26/10 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
11/11 After Work på Scandic Möt en entreprenör kl. 16.00.
Anmälan: kansli@kfh.se. Pris: 150 kr exkl. moms.
NYA MEDLEMMAR:
Midvinterfilm, Karlskrona Hockeyklubb Idrott AB,
Enfo Sweden AB

TORSDAG-FREDAG 13-14 OKTOBER

Näringslivsdagen 2016
MED FOKUS PÅ SAMVERKAN MELLAN FÖRETAG OCH KOMMUN

Följande utställare har hittills bokat plats på mässan:
ABB, Adecco, Affärsverken, Ahlberg Bil, Albinsson & Sjöberg, Almi, Arbetsförmedlingen,
Arbetslivsresurs, Areff Systems, AREVA, Arkipelag Hotel, Battsam, BBI, Bil AB Peter Rudvi,
Bilexpo, Blekingetrafiken, BLT/Sydöstran, Blue Science Park, BTH, Cajam, Docuware,
Dyslexiförbundet FMLS, Elgiganten, Ericsson, EY, Flygbolaget BRA, Fujitsu,
Företagshälsan FHC, Giweo Trading, Gullins Måleri & Golv, Holmgrens Bil,
Ikett Personalpartner, Infab, Jeppssons i Blekinge, Karlshamns Hamn, Karlskrona City,
Karlskrona Företags & Hantverksförening, Karlskronahem, Karlskrona Hockeyklubb,
Karlskrona kommun, Karlskrona Lampfabrik, Kinnarps Interior, KPMG, Kruthusen, Lernia,
Litorina Folkhögskola, Länsstyrelsen, NavigatorCentrum, Nordea, NyföretagarCentrum,
Palm & Partners, Previa, Printfabriken, PROMT, PwC, Quant Service Sweden,
Ricoh IT Partner, Rosenboms Nation, Roxtec, Råbergs Bil, Saab Kockums, Samhall,
SEB, Semcon, Sigma, Skylt & Dekor/Tryckcentrum, Softhouse Consulting, Stena Recycling,
Svea Exchange, Swedbank, Telenor, Top Score Profil, Torsås kommun, ÅF Industry.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Styrelseutbildning med rätt fokus Ny medlemsKursen omfattar två heldagar i Sölvesborg den 19 oktober. Start
Blekinge. Upplägget kretsar kring kl. 8.30 och slut kl. 17. Kurs
avgift i KFH
styrning av bolaget, bemanning av avgift 11.800 kr för medlemmar i
styrelsen, inriktning av styrelse
arbetet liksom dess arbetssätt. Efter
genomförd utbildning erbjuds du
möjlighet att skriva en ditigtal
tentamen och därmed bli certifierad styrelseledamot.
Utbildningen
genomförs
i
Karlskrona den 12 oktober och i

tyrelseAkademien Sydost, KFH
S
eller Sydsvenska handelskammaren
och 13.600 kr för icke medlemmar. Moms tillkommer. Anmälan:
sydost@styrelseakademien.se,
telefon 0470-794633.

Karlskronas
kopparslagaremästare
KFH välkomnar kopparslagaremästare och metallkonstnär Michaela Ivarsdotter till Karlskrona.
I Michaelas familj har hantverks
traditionen varit levande sedan 1837,
och hon är mån om att hålla traditionen vid liv.
Dessutom är hon Sveriges enda
kvinnliga kopparslagaremästare
och hon ser en utmaning i att med
gamla tekniker bearbeta metaller
och utmana materialens möjlig
heter i sin egen formgivning.
Michaela har sina rötter i Vislanda, Småland och tog sitt gesällbrev 1982 och blev klar mästare

Medlemsmöte i avslappnad miljö.

Det var den mycket rutinerade
advokaten Lars Werner som
ledde mötesförhandlingarna och
medlemsträffen lockade ett 60tal personer.

Efterlyser praoplatser
Det saknas praoplatser hos arbetsgivare och vi vet att många små
företag öppnar upp men det räcker inte till. Det behövs redan till
hösten många fler platser till våra ungdomar på högstadiet.
Läs mer och anmäl ditt intresse till oss på KFH, 0455-801 40,
www.karlskronakommun.se/prao om du kan ta emot.

Michaela Ivarsdotter, ny i Karlskorna.

1993. Hennes verkstad, ateljé och
koppar
slagarmuseum finns i centrala Karlskrona, Södööksa gården.
www.ivarsdotter.se

Blekinge i samarbete med Kina
I april 2016 startade projektet
”Nya affärer med Kina” som drivs
av Netport Science Park med stöd
av Länsstyrelsen och Region Blekinge. Projektet innehåller utbyte
mellan företag i Blekinge och kine-

I samband med att KFH arran
gerade medlemsmöte beslutades att höja medlemsavgiften
med 100 kr fr.o.m. den 1 januari
2017.
Junikvällen bjöd på grillning
i KFH:s trädgård och dessutom
intressant och högaktuell information från vd Micke Löfqvist,
Hem1 och marknadschef Anna
Wallin, Affärsverken.

siska provinsen Yunnan och ska underlätta handel mellan regionerna.
Företag som har intresse av att veta
mer om projektet ombeds kontakta
projektledare: Cissi Lingerud, cissi.
lingerud@netport.se 070-874 57 31

I samband med uppstarten av projektet hölls en mottagning på Blekinges residens och
här ses Blekinges landshövding tillsammans med representanter från Yunnan, Länsstyrelsen, BTH, Karlskrona Kommun och NetPort Science Park.

