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NYHETSBREV 1 • FEBRUARI 2019

 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.

Jag har flera gånger lyft vikten av att 
vi fortsätter satsa på bredden i vår nä-
ringslivsstruktur. Viktigt att en kommun 
och region har flera ben att stå på, då det 

är berikande med mångfald även när det gäller branscher. 

Det märks tydligt att flera företag får anledning att utbyta 
varor och tjänster med varandra lokalt och regionalt. Jag 
tycker att det var mycket klokt av Stig Sjöberg, Mikael Blom-
qvist m.fl. entreprenörer då de uppvaktade våra politiker att se 
och satsa brett. Att vi även uppmuntrar de mindre företagen att 
vilja vara, verka och växa här. 

Här finns större industri- och teknikföretag som är en viktig 
motor och de tillsammans med våra mindre bolag berikar ut-
vecklingen. 

I detta nummer finns ett litet axplock med de satsningar och 
den entreprenörsanda som vi ser dagligen i vårt arbete i KFH. 
Visst är det häftigt? Kolla in sidan 2.

NYA MEDLEMMAR:
Visual Metaphors at Work AB

Cantavit AB

MEDLEMSAKTIVITETER:

 4/2  Industrigruppen sammanträder. Plats: Scandic

 13/2  Styrelsearbete, mat och hockey i NKT Arena 
  kl. 15.15 (Se annons)

 27/2  Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. 
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 112 kr exkl. moms.  
  Anmälan: kansli@kfh.se

 4/3  Entreprenörskapsfrukost med UF i Företagarnas Hus 
  kl. 08.00-10.00. 
  Anmälan: therese.enckell@ungforetagsamhet.se (Se annons)

 6/3  Årsmöte i Företagarnas Hus kl. 18.00. Gesällutnämning och 
  efterföljande supé. Deltagaravgift: 425 kr exkl. moms. 
  Anmälan: kansli@kfh.se 

 12/3  Sista inlämningsdag för medverkan i KFHs medlemsutskick

 27/3  Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. 
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 112 kr exkl. moms. 
  Anmälan: kansli@kfh.se

 28/3  Grundkurs i styrelsearbete. Plats: Företagarnas Hus.
  info & anmälan: www.styrelseakademien.se/kalender/sydost

I samband med att Lettland 
firade 100 år gästade Lettlands 
ambassadör Margers Krams 
Karlskrona. Under dagen bjöd 
han på intressant och högaktuell 
information om Lettlands his-
toria och utveckling på Litorina 
Folkhögskola. Under kvällen 
bjöd landshövding Sten Nordin 
in flera av samhällets företrädare 
till residenset.

Här ses KFHs vd Eva-Marie Andersson i 
samspråk med ambassadör Margers Krams.

Denna gång har den årliga träffen temat 
”Digitalisering – med fokus på redovis-
ning”. EY berättar hur redovisningen 
kan effektiviseras och ge vinster för sty-
relsen och företaget. StyrelseAkademien 
informerar om hur de kan hjälpa till  
med externa ledamöter och kurser. Avslutningsvis bjuder EY på god buffé 
till de 30 första som anmäler sig. Vi ser matchen Karlskrona-Leksand.
Välkommen till en trevlig och intressant kväll! 
Plats: NKT Arena. 
Info och anmälan: 
www.styrelseakademien.se
välj Kalender och Sydost.

Foto: Jonas Gustafsson / Frilansfotograferna

Årets medlemsutskick
Nu laddar KFHs kansli för årets stora medlemsutskick per post! 
Detta kommer er medlemmar tillhanda under vecka 13, 2019.

Du som är medlem kan medverka genom att ta fram ett lättare 
material, som motsvarar vikten av ett standard A4 papper dvs säga cirka 80 
gram. Om det väger mer tillkommer en avgift. Detta utskick når föreningens 
ca 400 medlemmar. Sista dagen för att lämna in är den 13 mars. Underlaget 
lämnas till KFHs kansli, Bredgatan 12, Karlskrona. Öppettider tisdag-torsdag 
kl. 8-17 (lunchstängt kl. 12-13). Om du vill anmäla ditt intresse att vara med 
så mejla till: service@kfh.se eller ring 0455-80140.

PROGRAM
18.00-18.40 

Inledning och parentation 
Årsmöte med förhandlingar enligt stadgar

18.45-19.15 
Högtidsstund – utnämning av gesäller

19.30 
Gemensam middag

Entreprenörskapsfrukost 
– framtidens företagande 
Ung Företagsamhet bjuder in befintliga och potentiella partners till 
kostnadsfri frukost. Tid: 08-10 Plats: Företagarnas Hus, KFHs lokaler,                                  
Bredgatan 12, Karlskrona. Just nu driver drygt 31.500 elever UF-företag 
i Sverige. 130 av dem finns i Karlskrona. Välkommen att anmäla dig senast 
den 25 februari till: therese.enckell@ungforetagsamhet.se

13 februari kl 15.15

Styrelsearbete, 
mat och hockey

Lettland 
firade100 år!

4 mars!

Inbjudan!
Årsmöte 6 mars 2019 kl. 18.00

i Karlskrona Företags- & Hantverksförenings lokaler, Bredgatan 12

Deltagande: 425 kr exklusive 
moms (faktureras) 

O.s.a senast 27 februari 
via e-post: kansli@kfh.se 

eller 0455-801 40

Varmt välkommen!
Styrelsen
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

B PORTO

BETALT

Nätverkslunch
SISTA ONSDAGEN I VARJE MÅNAD KL. 12.00 – 13.00

26 januari
23 februari
30 mars
27 april
25 maj

31 augusti
28 september
26 oktober
30 november
14 december

Vå
ren 2019

Onsdagar
30/1
27/2 
27/3
24/4
29/5

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!

Boka därför in sista onsdagen 
varje månad i din kalender.

Välkommen till en 
naturlig mötesplats 
i Företagarnas Hus 
på Bredgatan 12!
Deltagaravgift 112 kr exkl. moms. 
Anmälan är obligatorisk 
och sker via vår e-post
kansli@kfh.se eller 
via telefon 0455-801 40.

Nu tar Leijon Event AB fart in 
i framtiden i sina nya lokal! 
Från 300 till 1200 kvm.
– Det är en del i en satsning framåt, 
säger Gustav Leijon.

Litorina Folkhögskolas verksamheten växer 
och detta har nu lett till en tillbyggnad 
med nya mötesmöjligheter. En vidare 
utveckling av skolans aula, säger en nöjd 
rektor Agrita Martinsone, som tar första 
spadtaget tillsammans med Marcus Nilsson.

FabasGruppen, som är hyresvärd till Karlskrona kommun, satsar på en 
ombyggnation av f d Karlskrona Porslinsfabrik. Resultatet blir bland annat 
en ny entré till kommunhuset och beräknas stå klart hösten 2019.

Hasslö Varv fortsätter att utvecklas,  
här ser vi den senaste investeringen, 
kranen som är placerad på Saltö!

Miljödata AB i helt nyrenoverade lokaler 
på Ronnebygatan. Vi expanderar och 
söker fler drivna människor, säger 
ägare och vd Erik Hallén.

Karlskrona Lampfabrik renoverade under senhösten sin fasad och återställde den till sin forna 
glans. Fönsterbågarna har målats med en mörkgrön linoljefärg och fasaden har strukits med 
ljusgul kalkfärg, samma färgsättning som byggnaden hade när den byggdes 1899.

KFHs medlemsföretag utvecklar!


