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334 ord med Eva-Marie
Ibland är det extra tungt

I en liten organisation som företagarföreningen
KFH är, med våra över 400 medlemmar och ett
stort partnerskap, är kontakterna många. Detta
känner vi då vi ofta får veta saker tidigt, både
det som är roligt och utvecklande, det som bara
är att konstatera, men också det som är sorgligt
och känslosamt.
Eva-Marie Andersson
Oavsett storlek på en verksamhet eller ett
företag så beskrivs den ofta som linjär och med resultat i jämna strömmar. I verkligheten är människors reaktioner och tankar cirkulära och
därför blir det kanske inte alltid så. Tänker på en streckgubbe som v isar
på en lutande kurva uppåt mot målet, den linjära utvecklingen. Men
ibland får man ro i en eka över öppet hav och klättra utan skyddsutrustning uppför ett berg. Slutpunkten är densamma – målet. Vårt mål även
när det känns tungt är fortsatt att sträva efter hantverkskunnande och nya
möten för utveckling och affärer.
Under midsommarveckan fick vi beskedet att vår mångåriga före detta kollega, frisörmästaren Lars Johansson lämnat oss. I föreningen KFH
och även på andra håll var han känd som ”Lasse frisör”. En pensionerad
frisörmästare med ett stort hjärta för hantverkskunnandet. Flera gånger
höll Lasse utbildning för frisörelever och lärde ut om hantverket och
dess historia. Detta var ett mycket uppskattat inslag på gymnasieskolans
frisörprogram. Inte bara att eleverna kom iväg till Företagarnas hus, utan
också att få höra om gesällbrevet och mästarbrevet och hur det förändras
och utvecklas. Dessutom hur redskapen och verktygen såg ut historiskt.
”Lasse frisör” bidrog inte bara till ökad kunskap om det egna yrket utan
också till en ökad yrkesstolthet in i framtiden.
KFH har tillsammans med Karlskrona kommun arrangerat Näringslivsdagen i 12 år, under de flesta åren i NKT Arena Karlskronas
lokaler på Rosenholm. Här utvecklas ett nära partnerskap med flera
idrottsföreningar och nyligen nåddes vi av det ofattbara budet att vår
samverkanspartner i KHK, Lasse Lönqvist, gått bort. En oerhört fin
föreningsmänniska och en sann partner att jobba ihop med ute på arenan.
Ja, ibland är det extra tungt.

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.

MEDLEMSAKTIVITETER:
7/9 Frukostmöte Tema Exjobb, Företagarnas Hus kl. 7.30-9.15.
		Pris: 100 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se
27/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
12-13/10 Näringslivsdagen 2017 Boka monterplats via KFH:s kansli
		0455-801 40, eller via hemsidan: www.näringslivsdagen.se
18/10 Uppstart styrelseutbildning: Rätt fokus. Plats: Karlskrona.
		Utbildningsdag två äger rum den 25 oktober i Karlshamn.
25/10 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
MP Hiss AB, Askunga Dovvilt, Restaurang Kastellet

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson öppnar huvudseminariet, entreprenören
Louise Lindén från Live Green inspirerar och produktionschef Anders Claesson,
Saab Kockums, är en av årets huvudtalare.

Näringslivsdagen närmar sig
I år talar vi extra mycket om hantverk och megatrender under torsdagen och
fredagen den 12-13 oktober 2017. Vi räknar med att NKT Arena ska bli lika väl
besökt som förra året. Nytt för i år är att vi förlängt öppettiden till kl. 18.30 på
torsdagen så att fler ska få möjlighet att besöka mässan. Industrin samlas och flera
satsningar är att vänta från lokala företag. Vi har sett ett ökat intresse från flera
delar i länet och i sydost att medverka och det är glädjande. Det är viktigt att vi
kraftsamlar så att fler affärer kan göras, säger Eva-Marie Andersson, vd KFH.
Invigningen sker på torsdagen den 12 oktober kl. 14.30.

Entreprenörsmingel
I samband med KFH:s medlemsträff
som ägde rum i juni blev det fullt
hus. Det bjöds på bland annat tipsrunda, nyheter från Mustasch Reklambyrå och PwC. Ett stort TACK riktas
till Paraply Produktion som delade med
sig av högsta vinsten till vinnare av
tipsrundan, nämligen pass till Hasslö-

festivalen. Catering Karlskrona HK stod
för trakteringen som bestod av nygrillat Carl-Axel Ottosson
i KFH:s trädgård. En höjdpunkt under kvällen var då Mikael Blomqvist, Camilla
Sjöberg och Eva-Marie Andersson på uppdrag av föreningens medlemmar och
partners tackade Carl-Axel Ottosson för hans insatser genom åren.
Carl-Axel har lämnat näringslivsavdelningen i kommunen men är fortsatt
engagerad i olika utvecklingsprojekt.

Teknikföretag se hit
KFH planerar att starta ett projekt där företag med max 99 anställda kan
medverka. Syftet är att synliggöra den kompetens som finns i företagen.
Ett företag som har anställda som skaffat sig kunskap men som inte har det
dokumenterat får här en möjlighet att göra detta. Det blir fem företag som
får möjligheten under första perioden som är 2018 och vi ser fram emot att
intresserade företag hör av sig till kansli@kfh.se eller 0455-801 40.
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Hittills bokade utställare
Adecco, Affärsverken, Ahlberg Bil, Albinsson & Sjöberg, Almi, Appcorn, Areff Systems, Arbetsförmedlingen, Arbetslivsresurs, Battsam, Bilexpo, Blekinge Business Incubator, Blekinge
Museum, Blekingetrafiken, BLT/Sydöstran, Blue Science Park, BTH, Cajam, DocuWare, Ericsson, Företagshälsan FHC, Handelsbanken, Holmgrens Bil, Ikett Personalpartner, Infab,
Jeppssons, Karlshamns Hamn, Karlskrona kommun, Karlskronahem, KFH, Kruthusen, Lernia, Litorina Folkhögskola, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Länsstyrelsen, Montico,
Mustasch Reklambyrå, Mässervice, NKT, Nyföretagarcentrum, PwC, Region Blekinge, Roxtec, Råbergs Bil, Saab Kockums, Samhall, Semcon, S-GROUP Solutions, Sigma, Skylt & Dekor/Tryckcentrum, Softhouse Consulting, Stena Line, Stena Recycling, Svensk Direktreklam,
Swedavia, Swedbank, Sydost, Techtank, Telenor, Textilia,Torsås kommun, Wellness Studio.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Styrelseutbildning med rätt fokus

Kaliningrad gästade Karlskrona
svenska företagare och Karlskrona
kommun upp med information och
nya möten.

Största lokala mötesplatsen
öppnad för nya affärer
Nätverksluncherna rivstartade med flera intressanta företagspresentationer. Ordförande i KFH Camilla Sjöberg tillsammans med Siv
Ståleberg och Julia Wahlqvist säkerställde uppstarten. Leverantör av
förtäringen i höst är Cateringverkstan och det i en nymålad festvåning.

Nätverkslunch
SiSta onSdagen i varje månad kl. 12.00 – 13.00

Samverkan i länet
Ett frukostmöte arrangeras den 1 september hos NKT med Techtank
och KFH. Syftet är att uppmärksamma personal och utbildnings
ansvariga på vilken samverkan som kan ske inom olika utbildnings
insatser lokalt. Vill du veta mer? Kontakta kansli@kfh.se

Exjobbsfrukost
Outpost 24, Volvo, EBP och Telenor
är några regionala bolag som
säkerställt sin plats vid årets Exjobbsmässa den 13 oktober 2017.
Malina Borg-Sigg från Rosenboms
Nation planerar för fullt inför årets
event som äger rum i centercourt
kl. 13.15-15.45. Förra året gästades
företagen av närmare 200 studenter. Bakom satsningen står Rosenboms Nation, KFH och BTH.

den 25 oktober. Start kl. 8.30 och slut
kl. 17. Kursavgift 12.200 kr för medlemmar i StyrelseAkademien Sydost,
KFH eller Sydsvenska handelskammaren och 13.600 kr för icke medlemmar. Moms tillkommer. Anmälan:
sydost@styrelseakademien.se,
telefon 0470-79 46 40.

EN NATURLIG
MÖTESPLATS!
Karlskrona Företags- och Hantverksförening
– KFH och NyföretagarCentrum Karlskrona
önskar befintliga företagare, nyföretagare
och andra intresserade välkomna till våra
nätverksluncher där du får möjlighet att träffa
gamla och knyta nya kontakter.
Möjlighet till mingel finns från kl. 11.30.
Varje månad presenterar vi etablerade
och nystartade företag samt företagsnytt!

– Jag känner mig nöjd med utvecklingen mellan näringslivet och
studenterna. Jag vill också passa
på att framföra ett stort tack för det
stöd och den samverkan vi i år fått
av Swedbank/Sparbanksstiftelsen
Kronan. Alla som är intresserade
av vad samverkan innebär och vill
veta mer är välkomna till Exjobbsfrukost den 7 september kl. 7.30
hos KFH. Anmälan: kansli@kfh.se

Förstärkning på KFH:s kansli
Julia Wahlqvist har anlitats som en extraresurs på KFH:s kansli. S
 edan
början av augusti har hon varit på plats och om du kontaktar kansliet
kan det vara Julia du träffar på en tid framöver. Hon avslutade sina
gymnasiestudier före sommaren och har erfarenhet från familjens eget
företagande inom fastighetsförvaltning.

Boka därför in sista onsdagen
varje månad i din kalender.

Välkommen till en
naturlig mötesplats
i Företagarnas Hus
på Bredgatan 12!
Lunchen kostar 120 kr.
Anmälan är obligatorisk
och sker via vår e-post
kansli@kfh.se eller
via telefon 0455-801 40.

Hö

Under pingsthelgen besöktes Karlskrona av närmare 60 personer från
Baltic Business Club i Kaliningrad.
Branscher som turism, fordon, hälsa,
bemanning, logistik, förlag med
mera var representerade. Karlskrona visade sig från sin bästa sida med
möjligheter för gästerna att cykla
på Aspö, besöka Bil- och porslins
museet, Marinmuseum, Artillerimuseum och ett unikt besök hos Askunga Dovvilt. Rundtur och guidning
med rysk-svensk tolk genomfördes
och flera affärskontakter skapades.
Vid ett särskilt lunchmöte med några av de gästande företagarna mötte

Kursen omfattar två heldagar i
Blekinge. Upplägget kretsar kring
styrning av bolaget, bemanning av
styrelsen, inriktning av styrelse
arbetet liksom dess arbetssätt. Efter
genomförd utbildning erbjuds du
möjlighet att skriva en digital tentamen och därmed bli 
certifierad
styrelseledamot.
Utbildningen genomförs i Karlskrona den 18 oktober och Karlshamn
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