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217 ord med Eva-Marie
Blir hösten stormig?
Många har nog varit tvungna att ändra tempot
något denna sommar. Hettan gjorde att det var
för varmt för att bita tag i vissa projekt som var
tänkta att klaras av under semestern. Om man
nu hade någon sommarsemester? Fler och fler
väljer andra semesterveckor under året. Ett skäl
är att fler företag finns och startas inom turistEva-Marie Andersson
och besöksnäringen. Frågan är om vi nu har en
stormig höst framför oss då vattentemperaturerna stigit? Fler och fler
larmrapporter om stigande vattennivåer publiceras och Länsstyrelsen
har släppt en regional handlingsplan för klimatanpassning. Här kan
finnas en del intressant för företagen att ta del av. Kanske påverkar detta
företags insatser för kommande behov på marknaden längre fram?
Vi har också ett val som avgör hur vårt land ska regeras kommande
fyra år och även här är det stormigt i opinionssiffrorna, inte helt tydlig utgång. KFH har under året fått besök av vice statsminister och utbildningsminister Jan Björklund, folkpartiet samt av socialdemokraternas ekonomipolitiska talesperson Magdalena Andersson. De har beskrivit sin politik
för företagen inför valet. Glöm inte att det är vår rättighet att få påverka
utgången.
Den 10 oktober firar vi Näringslivsdagens 10-års jubileum på Telenor
Arena Karlskrona! Då vill vi ha vackert höstväder utan storm, så att vi
kan ha utställande företag även utomhus. Välkomna!

Medlemsnytt

Camilla Sjöberg, vd Förlags AB Albinsson & Sjöberg och Niclas Mårtensson, Chief Operating
Officer, Stena Line är två av talarna under Näringslivsdagen på Telenor Arena Karlskrona.
De kommer bland annat att ta upp framtidens kommunikation i sina anföranden.

Näringslivsdagen
10 oktober firar 10 år!
För 10 år sedan startade kommunen
och KFH ett samarbete om en Näringslivsdag. Det fanns då en utställning
med några få aktörer. Nu är det fler
än 3.000 besökare och över 100 utställare. Ett av syftena är att stärka
kunskapen om varandra och skapa
nya möten. I år blir det efter en dag
på Telenor Arena Karlskrona också
en jubileumsfest som äger rum på
Sparre samma kväll kl. 19. Här fanns
Näringslivsdagen innan flytten till
Telenor Arena Karlskrona 2009.
Vi firar

Många utställare har bokat plats på
mässan och dagen bjuder på företagare inom flera branscher. Även
kommunen, regionen, länsstyrelsen
och BTH är där. Under dagens huvudseminarium träffar du lokala företagaren Camilla Sjöberg, vd för
Förlags AB Albinsson & Sjöberg.
Dessutom kommer Niclas Mårtensson,
Chief Operating Officer, Stena Line,
att tala om framtidens kommunikation. För anmälan och mer information
besök: www. näringslivsdagen.se

bileum!

10-årsju

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.

5/9 Utbildning kl. 9.00-12.00. Hur skiljs man ifrån jobbet
i samförstånd när man kommit till vägs ände?
Pris: 200 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se
17/9 Utbildning ”Bli vass på mässor”. Se annons
24/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. Företagspresentationer och nyheter. Pris 120 kr. Anmälan: kansli@kfh.se
25/9 ”Rätt fokus i styrelsearbete”. I samarbete med StyrelseAkademien Sydost arrangeras denna utbildning som omfattar
fyra eftermiddagar mellan kl.13.30-17.30 med start den 25/9
och avslut den 16/10. Anmälan: sydost@styrelseakademien.se
6/10 Utbildning för styrelseordförande. I samarbete med
		 StyrelseAkademien arrangeras en utbildning för nya eller
		 blivande styrelseordförande. Plats:Växjö och anmälan sker
			 till: sydost@styrelseakademien.se
10/10 Näringslivsdagen 2014 kl. 9-16. Boka monterplats via KFH:s
kansli eller via hemsidan www.näringslivsdagen.se
10/10 10 årsfirande med fest för Näringslivsdagen kl. 19.
Prisutdelning, mat, mingel och musikunderhållning.
21/10 Stora Styrelsedagen på Kalmar Slott kl. 9.30-15.30. Mer
information och anmälan: www.styrelseakademien.se/sasydost
29/10 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. Företagspresentationer och nyheter. Pris 120 kr.Anmälan: kansli@kfh.se
Nya medlemmar:
Istudios Visuals, Invicious Productions, Team Karlskrona Ekonomisk
Förening, Kontrastmedia, Ledarskapsbolaget i Blekinge AB,
Hårloftet, EMPRESA Miljömanagement, Noisy Cricket AB,
Irene Wenström, Sofia Berglund Krznaric

Följande utställare har hittills bokat plats på mässan:
ABB, ABRI, Accountor Sverige, Adecco, Aditor, Affärsverken, Ahlbergs Bil,
Albinsson & Sjöberg, Almi, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarringen, Arbetsmarknadsavdelningen, Areff Systems, Areva NP Uddcomb, Atlas Copco,
Attendo, Auralight, BBI, Bil AB Peter Rudvi, Bilexpo i Karlskrona, Blekingeflyg,
Blekinge Health Arena, Blekingetrafiken, BTH, Call 4 U, CGI, City Network
Hosting, Coompanion, Creab Säkerhet, DFDS Seaways, Dialect, DocuWare,
Ericsson, Ernst & Young, Fastighetsägarna Syd, First Hotels Statt, Flextronics,
Företagarna, Företagshälsan, Handelsbanken, Happiend Reklambyrå,
Hermods, Holmgrens Bil, i Karlskrona AB, Ikett Personalpartner, Jeppssons
Bil, Jonassons Bil, Karlshamns Hamn, Karlskronahem, Karlskrona kommun,
KFH, Kinnarps Interior, Konst & Hälsa, KPMG, Kreativum, Kruthusen, Lernia
Bemanning, Litorina Folkhögskola, Länsförsäkringar Blekinge, Länsstyrelsen,
Montico, Move Management, Mustasch Reklambyrå, Nordea, NyföretagarCentrum, Previa, PwC, Region Blekinge, Ricoh IT Partner, Roxtec, Råbergs Bil,
Saab Kockums, Samhall, SEB, Semcon, Skylt & Dekor/Tryckcentrum, Stena
Line, Svensk Fastighetsförmedling, Swedavia, Swedbank,Telenor,Textilia Tvätt
& Textilservice, 3 Glada Hjärtan, Unionen,Veteranpoolen,Wahlqvist Måleri.

inbjudan

MEDLEMSAKTIVITETER:

välkommen till utbildning
Hur skiljs man ifrån jobbet i samförstånd
när man kommer till vägs ände?
Fredagen den 5 september kl. 9-12. KFHs lokaler, Bredgatan 12.
Utbildningen kostar 200 kr per person exkl. moms. Fika och ev. kursmaterial ingår.
Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum och sker till: KFH:s kansli
senst den 1 september.Telefon 0455-80140 eller e-post kansli@kfh.se
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

bli vass på mässor!

Starta Eget Kurs!

Med utbildningen
”Från kvadratmeter till mötesplats”
kommer du att tillhöra vinnarna
när du ställer ut.

NyföretagarCentrum bjuder
in dig som har intresse av
att starta eget företag.
Kanske har du precis startat
eller är i startgroparna?

Tid: Onsdagen den
17 september kl. 8.00-12.00.
Plats: KFH, Bredgatan 12
Pris: 950 kr per person exkl.
moms. Kaffe ingår.

Politiker besökte KFH

Anmälan är bindande från och
med sista anmälningsdatum
och sker till KFH:s kansli
senast den 10 september.
Tel 0455-801 40 eller
e-post kansli@kfh.se

Den 13 augusti kom socialdemokraternas ekonomiska talesperson
Magdalena Andersson på besök till KFH. Närmare 40 personer kom till
KFH:s lokaler och minglade, åt lunch och lyssnade sedan till föredragningen. Direkt efteråt ställdes många frågor och det blev en intressant dialog.
Krogmomsen, utbildning och inte minst infrastrukturen lyftes och budskapet
var tydligt: Hjälp till att förbättra och effektivisera vägnätet i Blekinge!

Hermods Yrkeshögskola
i Karlskrona

Hermods är ett företag som kombinerar tradition med nytänkande och
med ett brett utbud av utbildningar
utvecklar morgondagens samhälle.
Yrkeshögskoleutbildningar är en
studieform direkt skapad efter näringslivets behov. Ett koncept som
visat sig vara mycket lyckat för de
studerande som får direktkontakt
med möjliga arbetsgivare under utbildningens gång. Hermods individanpassade arbetssätt gör att konkreta
resultat uppnås. Man tror på individens egna idéer och ansvar för att
nå tydliga mål – däri ligger kraften
som skapar resultat, oavsett om du är
studerande, lärare eller projektledare
hos oss.
Hermods strävar efter att leda

Datum: 22/9, 29/9, 6/10,
13/10 och 20/10.
Tid och plats: 17.30-21.30,
Scandic Hotell Karlskrona
Anmälan senast 12/9.
Mer info på hemsidan
www.nyforetagarcentrum.se/
karlskrona

Utbildning
Utbildningar i styrelsearbete
Certifierad styrelseledamot
- för kompetent styrelsearbete
Mer än 3500 personer har certifierat sig i styrelsearbete genom att delta i den
här utbildningen. Välkommen du också!
Inom vårt område genomför vi nu utbildningen vid fyra olika tillfällen.

utvecklingen i branschen och detta
uppnår de genom ständig pågående
utveckling av kurser och pedagogik
samt att de är lyhörda mot sina samarbetspartners inom näringslivet.
Utbildningar hösten 2014 är Webbutvecklare inom NET (NY), Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre (NY), Skötare inom
psykiatri, Key Account Manager/
Kvalificerad Säljare och Underhållstekniker.

Möte med Mikael Blomqvist

Superentreprenören Mikael Blomqvist var
inbjuden gäst vid KFH:s andra AfterWork, som
arrangeras i samarbete med Scandic. Mikael berättade om sitt entreprenörskap från starten av
Roxtec till dagens resor till Silicon Valley. Det
är omfattande satsningar som Mikael gjort lokalt och bland annat kan nämnas: Sjöräddningssällskapet, musikarrangemang, ungdomsidrott,
lägerverksamhet och inte minst Ubåtsmuseet.
Dessutom är intresset för kultur och arkitektur stort och han berättade om
Furillen på Gotland, Kungshall på Stumholmen och inte minst om det nya
som sker vid Michanohuset intill busstorget. Denna satsning beräknas stå klar
vid årsskiftet. Mikael är också engagerad i de lokala företagen Outpost 24 och
Compuverde. Ett 40-tal personer hade hörsammat inbjudan och kunde senare
också vid mingel njuta av dryck och förtäring på uteserveringen. Som grädde
på moset bjöds det på vackert sensommarväder.

Varje utbildning omfattar fyra eftermiddagar med en veckas mellanrum med
start i:
•
•
•
•

Kronobergs län, Växjö, onsdag 24 sept, 13.30-17.30
Blekinge län, Karlskrona, torsdag 25 sept, 13-30-17.30
Norra Kalmar län; Västervik, onsdag 5 nov, 13.30-17.30
Södra Kalmar län, Kalmar, torsdag 6 nov, 13.30-17.30

Ordförandeutbildning
- för nya eller blivande styrelseordförande
Du som nyligen valts till styrelseordförande eller är på väg att bli;
din roll är avgörande för styrelsearbetets/-ledamöternas utveckling!
Välkommen till en endagsutbildning i:
• Växjö den 6 oktober 09.00—16.30
Läs mer på: www.styrelseakademien.se/sasydost
Uppgift om kurslokaler lämnas strax före respektive kursstart.
Anmälan: sydost@styrelseakademien.se senast 14 dagar före respektive
kurstart.
Handledare i båda utbildningarna: Marie Gerrevall, advokat, Växjö, och/eller
Nils-Erik Persson, verksamhetsledare, Växjö – båda med gedigna styrelseerfarenheter.
Vi svarar på dina frågor:
Johan Markstedt, StyrelseAkademien Sydost, Växjö, 0470-79 46 33
Eva-Marie Andersson, KFH, Karlskrona, 0455-801 40
Johann Malmström, Kalmarsund Promotion, Kalmar, 073 07 80 024
Magnus Boberg, Västervik Framåt AB, 0490-875 00
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