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174 ord med Eva-Marie
Historiskt val!
Valet är avgjort och här i Karlskrona har
vi fått klart vilka som styr. Det är Socialdemokraterna med Centern och Folkpartiet, vilket är historiskt för Karlskrona.
Vi som arbetar i och med Näringslivet
Eva-Marie Andersson
tycker naturligtvis att det är bra med en
majoritet. Även om den är knapp. Så här ser fördelningen ut:
Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2014-2018.
Socialdemokraterna: 29 mandat, Centerpartiet: 5 mandat,
Folkpartiet: 4 mandat, Moderaterna: 15 mandat,
Sverigedemokraterna: 11 mandat, Miljöpartiet: 4 mandat,
Vänsterpartiet: 4 mandat, Kristdemokraterna: 3 mandat.
KFH är en partipolitiskt obunden förening och vi har ett tätt
samarbete med Karlskrona kommun då vi tillsammans vill skapa ett bra företagsklimat. Det är viktigt att våra företag stora
som små kan komma till tals och få en bra dialog för utveckling.
Om du som medlem har synpunkter som du vill få framförda
får du gärna höra av dig till oss på KFH. Vi hjälper gärna till
och nu tar vi sats med nya mål för ett positivt företagsklimat i
Karlskrona.
2015 ställer vi frågan till våra medlemsföretag. Varför är det
bra att vara företagare i Karlskrona/regionen? Vilken är den
viktigaste frågan för dig för ett bra företagsklimat på lokal nivå?

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:
21/11 After Work, kl.16 på Scandic. Föranmälan.
25/11
26/11
		
		
28/11
3/12
14/12
		
		
17/12
		
		
28/1
		
		

Julstök i Företagarnas Hus kl. 18.00. Föranmälan.
Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
Lunchmöte i samarbete med PwC kl. 11.30.
Frukostmöte: Tema Alkoholens effekter. Kl. 7.30-9.00.
Traditionellt luciafirande i Företagarnas Hus kl. 15.00.
Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för Lucia
kaffet. Ingen föranmälan.
Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Julinspirerad lunch. Pris 120 kr.
			
Anmälan: kansli@kfh.se
Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:

Tillano AB, Montico AB, Lernia Utbildning,
Good Enterprises 99 AB, Live Green Production,
TrailerPoint Blekinge AB, Terapi@Haasum,
Yrkesförarcentrum i Karlskrona

Stående från vänster: Berit Andnor Bylund, Landshövding Blekinge Län,Torsten Nilsson,
Nelson Seed Development AB, Mats Lindgren, Kairos Future och Guohua Bai, Professor BTH.

Kina en marknad med möjligheter

Tisdagen den 11 november arrangerade Länsstyrelsen ett Kinaseminarium.
Det finns ett upparbetat samarbete via Yuannan till hela Kina och en port till länder söderut. Under seminariet fick de närvarande information om det samarbete
som pågår. Rapport lämnades från delegationsresan till Yannan som ägde rum i
juni månad. Mats Lindgren från Kairos Future informerade om den kinesiska
marknaden och vilka möjligheter som finns för Blekinge. Företagaren Torsten
Nilsson berättade om de kontakter han fick i samband med resan. Vill du veta mer
kontakta Lennart Olsson, Länsstyrelsen, telefon 010-224 01 89.

KFHs fastighetsfond
Nu är det dag för en ny treårs period för KFHs fastighetsfond. Fonden bildades 1996 och syftet är att
använda medlen till upprustning av
fastigheten Ruthensparre 2 som ägs
av medlemmarna. Du väljer själv
vilket belopp du vill betala in under
tre år och förslaget är minst 500 kr
per år.
Information skickas ut till samtliga
medlemmar inom kort. Senaste insatsen där medlen använts var vid upprustning av festvåningens kök. Köket
används flitigt av medlemmarna och
vid uthyrning av festvåningen.

Föreningen har just avslutat en köksupprustning för medel ur fastighetsfonden.
Hantverkare har varit: Fribergs Golv,
Wahlqvists Måleri, Elit och Jonassons Bygg.
Vill du veta mer?
Kontakta KFHs kansli tel. 801 40.

Fira Lucia med KFH

Ellen Sjöberg är 11 år och går i klass 5
på Hästöskolan, hon är KFHs lucia 2014.
Ellen är en aktiv tjej som håller på med
dans, gymnastik och fotboll på fritiden.
Hon älskar också att bada, helst då att göra
konster under vattnet, t ex stå på händer
och slå kullerbyttor. Rekordet är 11 st i
rad. Hennes familj består av mamma Camilla, pappa Fredrik och storasyster Anna.
Hennes bästa idol är Eric Saade.
Ellen kommer att leda luciatåget vid
KFHs traditionella luciafirande söndagen den 14 december kl. 15. Välkommen att lyssna till föreningens barn, se
kröningen av lucia och njuta av fika från
Gylles konditori. Ingen föranmälan.

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

Här tar Lina Nilsson och Lotta Klasson emot pris för årets nyförtagare 2014.
Vinnande företag: Smådjurskliniken Fyra ben som ägs och drivs av Zinaida Turkic.

Lavendelns Mini Spa öppnar inom kort i
nya lokaler vid Stortorget i Karlskrona.

Maria Möller med band stod för underhållningen.

Mustasch Reklambyrå bjöd på bollhav.

Blekinge Gourmet visade sina produkter.

Karlskrona kommun tog emot besökarna direkt vid ankomst. Här visades framtidsplaner.

Gästerna till kvällens firande välkomnades
av hemvärnets musikkår.

Gylles och Cafe 3G stod för trakteringen.

ABRI presenterade många olika områden.

Stor kreativitet hos Konst & Hälsa.

170 gäster deltog i firandet i Sparresalen.

Boda Borg har ett stort utbud även för
den unga befolkningen i Regionen.

X-labs visade på framtida teknik i gott
samarbete med industrin.

Rekord vid 10-årsjubileet
Det firades ordentligt den 10/10 när Näringslivsdagen arrangerades för
tionde gången! Huvudseminariet gästades av 210 personer och leddes med
stadig hand av Rickard Olsson, känd programledare från SVT. Antalet utställare var 142 stycken och även det var nytt rekord.
Det fanns utställare både inomhus och utomhus och dagen bjöd på vackert
höstväder. – Vi är mycket nöjda med arrangemanget, konstaterar Thomas
Peters från iKarlskrona AB. Dagen innehöll många nyheter som företag
från en mängd branscher presenterade.
Dagen besöktes av närmare 3550 besökare och även kommunens åttondeklassare var aktiva under dagen. I Industrigruppens monter fanns en
förberedd tipsrunda om industrin i Karlskrona och den var välbesökt av
skolorna. Det fanns också rekordmånga miniseminarier med olika ämnen
som t.ex. Medias framtida roll i Blekinge, Volvo Personvagnar och E.O.N
tillsammans med Kreativum, Biogas produktion i Karlskrona och Affärsmöjligheter i Lettland.
10-åringen firades på Sparre med artisten Maria Möller med band och
prisutdelning till bästa monter. - Målet har varit att göra dagen och mötena
mellan företagare och kommun bättre och med mer kvalitet varje år, och
det känns som vi klarat det målet, säger Eva-Marie Andersson vd KFH.

Pris för bästa monter

Här tar Sofia Persson och Anna Stenström emot pris för bästa monter:
Mustasch Reklambyrå AB.

