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 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.

Vi är mitt i en högkonjunktur och våra 
nätverk och samverkan för ett bättre fö-
retagande sätts på prov för att få ut bästa 
och mesta utväxlingen. Orkla i Fågelmara 
som konkurrerar med andra anläggningar 
runt om i Europa har investerat miljoner i

NYA MEDLEMMAR:
Cleaning Service Karlskrona AB

Appcorn AB
Nya Bokbinderiet i Blekinge

Ecospheres AB

MEDLEMSAKTIVITETER:

28/6  Medlemsträff för företagare kl. 16.30. 
        Med grillning och mingel i KFHs trädgård.   
         Anmälan: kansli@kfh.se

30/8  Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. 
         Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.  
         Anmälan: kansli@kfh.se

Examensjobb i företag
Efter en lyckad ”pilot” bjuder vi in till en ny träff. Välkommen till KFHs lokaler 
den 2 juni kl. 7.30 om du vill veta mer om vad det innebär att ta emot en ex. job-
bare i ditt företag. Du får också information inför årets exjobbsmässa och hur du 
som företag kan exponera dig den 13 oktober i samband med Näringslivsdagen 
2017. Välkommen med din anmälan till kansli@kfh.se Vi fixar frukost och på 
plats finns Andreas Larsson från BTH, Malina Borg Sigg och Alexander Anders-
son från Rosenboms Nation och KFHs vd Eva-Marie Andersson. Pris 100 kr per 
deltagare.

27/9  Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. 
         Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.  
         Anmälan: kansli@kfh.se

  7/9  Frukostmöte Tema Exjobb i Företagarnas Hus kl. 7.30-9.15  
         Pris: 100 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se

TACK!
Samtliga bilder från årsmötet i förra 
KFHnytt var tagna av Patrik Flydén, 
Stauns foto.

Ingela Håkansson från Techtank i dialog med studenter vid 2016 års exjobbsmässa.

Från och med den 1 januari 2017 är 
Helena Morgonsköld nytt länsråd i Ble-
kinge. Helena kommer närmast från Bo-
lagsverket i Sundsvall där hon arbetade 
som avdelningschef. Hon har tidigare 
även varit chef inom Patent- och Regist-
reringsverket och Försäkringskassan.

På ny post

Företagarträff den 28 juni
Välkommen med din anmälan till 
KFHs medlemsmöte med grillning i 
trädgården. En eftermiddag/kväll som 
arrangeras i samverkan med PwC 
och Mustasch Reklambyrå. Vi träffas 
onsdagen den 28 juni kl. 16.30 med 
samling i trädgården på Bredgatan 12.  
Vi har bjudit in tidigare näringslivsut-
vecklare Carl-Axel Ottosson som vår 
hedersgäst då han lämnat Näringslivs-
avdelningen i Karlskrona kommun för 
nya och helt andra utmaningar.

PROGRAM

16.30 Samling med mingel i KFHs trädgård
 Bredgatan 12, Karlskrona

17.15 Inledning och mötesförhandlingar
17.30 PwC och Mustasch Reklambyrå med senaste nytt
18.15 Grillbuffé och festligheter
 
Anmälan: Välkommen med din anmälan till kansli@kfh.se senast den 19 juni. 
Deltagaravgift inklusive grill buffé faktureras.  Medlemspris 250 kr och för icke 
medlem 325 kr. Priserna är exklusive moms.

ny teknik. För dem är inte kompetensförsörjning den största 
frågan utan infrastruktur och vattenförsörjning. För andra 
branscher gäller det att hitta rätt kompetens och det är en rejäl 
kraftsamling som sker runt till exempel Saab Kockums som har 
stora behov. 

Arbetsförmedlingens fokus är nu att besöka företagen och 
utifrån det få fram vilken kompetens som efterfrågas och bygga 
på med utbildningsinsatser. Lärdomen är att hitta kompetens 
och att utbilda efter behov i större utsträckning även i lågkon-
junktur. Risken är annars att vi åter igen hamnar i obalans. 
Karlskronas näringsliv är fortfarande differentierat och det är 
styrkan! Vi har många fina företag med stor potential. 

Under hösten och hela 2018 satsar KFH på att hjälpa teknik-
företag som vill göra en kompetensplan och validera sin egen 
kompetens. Vi hjälper också till med en handlingsplan. Det gör 
att bolagen stärks och att medarbetarna i Karlskronas företag 
står bättre rustade. Små men viktiga steg för att öka attrakti-
viteten.

Nu höjer och lyfter vi fram kompetensen på ett helt nytt sätt 
i våra företag!
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

B PORTO

BETALT

Litorinas egna stipendie överlämnades 
till Moa Ekman, Pelle Kaivola, Dennis 
König, Marcus Karlsson, i mitten ses 
rektor Agrita Martinsone, Sevil Possling, 
och sittande Malin Mäkinen.  Tobias 
Högman saknas på bilden.

Fredagen den 12 maj var det dags 
för den nionde Litorinadagen i sko-
lans 24-åriga historia. Dagen är en 
mycket uppskattad dag då Litorina 
Folkhögskola visar upp sin verksam-
het, bjuder på en spännande föreläs-
ning och underhållning. Den traditio-
nella samvaron runt både lunchen och 
eftermiddagsfikat i den grönskande 
trädgården är även det ett viktigt in-
slag.

Årets huvudtalare Tomas Gunnars-
son, även kallad för ”genusfotogra-
fen” bjöd på en intressant timma då 
han vände och vred på genusfrågor. 
Tomas pratade under rubriken ”bilder 
som förändrar världen” som säkert 
hjälpte många att tänka mer kritiskt 
över vad media förmedlar för bilder 
vad det gäller manligt och kvinnligt.

Litorinadagen 2017

Litorinas värdar var aktiva 
och gjorde ett fint jobb under 
dagen.

P4 Blekinge passade 
på att intervjua Tomas 
Gunnarsson även kallad 
”Genusfotografen”.

I minglet syntes vd Eva-
Marie Andersson, styrel-
seledamot i Litorina och 
advokat Lars Werner, 
ordförande.

Säkra din plats på mässan!
Nu är monterbokningen öppen inför Näringslivsdagen torsdag – fredag 
12-13 oktober på ABB Arena Karlskrona. Vi ser fram emot två spännande 
dagar och mässan är öppen på torsdagen kl. 14-18.30 och fredagen kl. 9-16. 
Dessutom seminarier och möjlighet till mingel med andra företagare, kom-
munledning och andra organisationer. En unik mötesplats. För mer informa-
tion: 0455-80140 eller www.näringslivsdagen.se

Näringslivsdagen 2017

MED FOKUS PÅ SAMVERKAN MELLAN FÖRETAG OCH KOMMUN

TORSDAG-FREDAG 12-13 OKTOBER

NU TVÅ 
DAGAR!

Östersjö- 
möte
Pingsthelgen den 3-4 juni
gästar Baltic Business Club
från Kaliningrad Karlskrona. Årligen besöker de olika destinationer och i år är 
det Karlskronas tur. Under sin vistelse i Karskrona kommer de runt 55 deltagar-
na att bland annat besöka KFHs medlemsföretag. Ett affärsmöte är inplanerat 
den 4 juni kl. 11 i KFHs lokaler. Veta mer? Ring 0709-96 66 44

Det ekonomiska läget 2017
Sjätte upplagan av seminariet Det ekonomiska läget slog rekord i antal delta-
gare. I år kom närmare 175 besökare till Blekinge Convention Center i Ronne-
by. Flera föreningar fick ta emot medel ur Swedbanks och Sparbanksstiftelsens 
lokala pott. Seminariet fokuserade på effekterna efter presidentvalet i USA 
och en färsk USA-prognos hölls av Ingrid Wallin Johansson. Seminariet är 
en samverkan mellan Swedbank, Sparbanksstiftelsen Kronan, BTH, Ronneby 
Företagsgrupp, företagarföreningen KFH, Ronneby och Karlskrona kommun.

Fler än 170 personer deltog vid årets seminarium.

Föreläsningssalen var fullsatt till bredden.

Folke Rydén, SVTs tidigare USA korre-
spondent, talade under rubriken Trump, 
världen och vi.Siduri Poli teknikexpert, talade om unga människor i den digitala världen.

På ny post
Malena Wiklund är auktoriserad revi-
sor och gruppchef för revision på PwC:s 
kontor i Karlskrona. Hon jobbar med 
små och medelstora bolag, med stiftel-
ser och föreningar samt medverkar vid 
revisioner av kommuner och dess kom-
munbolag. 


