NYHETSBREV 5 • NOV-DEC 2019
ANSVARIG UTGIVARE: Stig L Sjöberg • LAYOUT: Daniel Daleke
TRYCK: Tryckcentrum i Blekinge AB
Tel: 0455-801 40 • e-post: kansli@kfh.se • www.kfh.se

230 ord med Eva-Marie

Blekinge är vackert
och centralt
Jag är väldigt tacksam för mina 21 år som

vd för Karlskrona Företags & Hantverksförening, KFH. Mycket har så klart hänt under
Eva-Marie Andersson
dessa år med många fantastiska möten. En
hel del utmaningar men med ett stort engagemang bland företagsledare och företagare i föreningen, har det ändå alltid gått lätt.
Flera hundra protokoll har skrivits. Fler än hundra frukostmöten
och lunchmöten har ägt rum. Möten ute på företag och utbildningar har arrangerats. Flera ministerbesök med stort engagemang från
företagen. 15 Näringslivsdagar med fler än 100 utställare. Vi har
haft fantastiska talare, moderatorer och trendspanare men framför
allt har vi lyft vårt näringsliv och våra lokala företagare.
Vi har tillsammans med företagarna och Karlskrona kommun
satt Karlskrona och Blekinge på kartan. Jag har sett våra kommunikationer utvecklas. Sedan 1999 har vi två flygoperatörer till och
från Stockholm, utökad färjetrafik, Krösatåg och utbyggnader på
E22 med mera. Ett arbete som fortsätter. När vi startade upp 1999
sågs vi ofta som hörnet av Sverige. Nu är vi porten till Europa.
Då var det större avstånd mellan kommun och näringsliv, nu är
det närmare och fler mötesplatser, men mycket återstår att göra.
Hållbarhet i balans med utveckling är en av utmaningarna. Jag är
glad att få lämna över till Camilla Robinsson, som tillträtt som
verksamhetschef. Vi ska utveckla KFH i samverkan med er medlemmar och i dialog med kommun och partners även i framtiden.

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, Länsstyrelsen,
Region Blekinge och Arbetsförmedlingen.

MEDLEMSAKTIVITETER:
26/11

27/11

11/12
15/12

Julstök i Företagarnas Hus kl. 17.30. Anmälan:
kansli@kfh.se eller tel. 0455-80140. Uppge hur många
vuxna resp. barn som ingår per familj. Begränsat antal platser.
Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 112 kr
exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se
Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. Julmat
serveras. Pris: 112 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se
Traditionellt Luciafirande i Företagarnas Hus
kl. 15.00. Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles
står för luciakaffet. Ingen föranmälan krävs.
NYA MEDLEMMAR:
AJ’s Golf AB
ELITS Global Group AB
Gylles Bakverk & Konfektyr AB
Wikan Personal
Vegastro
Vallentin Group AB

Olof Manner, senior rådgivare Swedbank, Eva-Marie Andersson, ordförande
Sparbanksstiftelsen Kronan och Patrik Henningsson, kontorschef Swedbank.

Det ekonomiska läget

Olof Manner bjöd på föreläsning vid två tillfällen i Karlskrona i samband med
Näringslivsdagen 2019. De innehöll inspiration, eftertanke och ökad kunskap
om vår ekonomi. Såväl i det internationella perspektivet som nationellt. Olof
Manner är en rutinerad föreläsare som har ett tajt schema och han har absolut
förmågan att fånga auditoriet på ett sätt så att du vill höra ännu mer ekonomi.

Lucia kommer
15 december
Boka redan nu in den 15 december kl. 15 i din
almanacka. Då kommer KFH:s Lucia till KFH
och Gylles bjuder på kaffe med tillhörande
kaffebröd. Blomster City kommer att dekorera
den anrika luciakronan och Bohlins Guld står för
smycket och kröningen.
Välkomna till Bredgatan 12, ingen föranmälan.

Flyghubb ut i Europa
Under en längre tid har bland andra företag inom Industrigruppen i Karlskrona efterfrågat en flyghubb ut i Europa. Från Ronneby Airport till t.ex.
Frankfurt är ett alternativ som det nu arbetas med. Flera bolag har gått in
med medel mot att de får flygbiljetter. Drygt hälften av medlen för att kunna
starta upp är i hamn men det återstår att fler från näringslivet går in och
satsar. Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till KFH:s kansli, 045580140, kansli@kfh.se
Näringslivskontoren i hela Blekinge är med och driver frågan. För mer
information kontakta Angelica Coleman, Ronneby kommun eller Pia Holgersson, Karlskrona kommun, som också gärna tar emot förslag och inspel.

Camilla Robinsson
är KFH:s nya
verksamhetsledare
Camilla Robinsson började som verksamhetschef
hos KFH den 6 november och kommer närmast från
Ahlsells där hon varit butikschef. I samband med att
Eva-Marie Andersson lämnar vd-tjänsten i KFH på
nyåret, tar Camilla över som vd. Vi hälsar Camilla
varmt välkommen och önskar stort lycka till.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Näringslivsdagen firade 15-årsjubileum
Fullsatt och festligt, så sammanfattas den femtonde upplagan av Näringslivsdagen, som firades på NKT Arena Karlskrona och i Albinsson & Sjöbergs
Bilmuseum. Över 100 utställare, några av Sveriges just nu hetaste talare och stort engagemang. Priser och underhållning som sig bör. Karlskrona
kommun och KFH är arrangörer sedan starten och Eva-Marie Andersson, vd KFH, har varit projektledare under samtliga år.
oms
Exjobbsmässa med Rosenb
Nation, där studenter och
företagare möts. Här ser vi
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debatt under ledning av And
Larsson, vice rektor BTH.

Beata Jonasson, Anette Arnlund och Siv
Ståleberg, KFH.

Trumbolaget var en del av Kulturskolans underhållning
vid årets invigning.

Hos Saab Kockums råder full aktivitet. De
ingick i Industrigruppens monter.

Personalen i NKT:s monter var redo att möta framtidens
arbetskraft och mässbesökare.

Caroline Sörensen, hållbarhetschef Affärsverken, talade vid årets huvudseminarium.

Cecilia Safaee, grundare av organisationen
Futebol da forca, talade om tjejers
rättigheter och möjligheter genom fotboll.

Pris till Bästa monter gick i år till Ericsson. Martin Wallin tog
emot blommor, diplom och värdecheck till Nostalgia Festival.

NyföretagarCentrum utsåg Årets
nyföretagare: Karlskrona IndustriMekano AB.

Blekinges länsråd Helena Morgonsköld
inviger och öppnar Näringslivsdagen 2019.

Ericsson
satsade stort
och tog hem
priset: Bästa
monter.

Näringslivskvällens gäster möttes av en
sprakande eldshow!

Nina Söderquist bjöd på en härlig show
och fantastisk sång under årets Näringslivskväll i Albinsson & Sjöbergs Bilmuseum.

