
  

235 ord med Eva-Marie

Eva-Marie Andersson

Vart tog 
hantverkaren 
vägen?

ANSVARIG UTGIVARE: Stig L Sjöberg • LAYOUT: Thomas Daleke
TRYCK: Tryckcentrum i Blekinge AB

Tel: 0455-801 40 • e-post: kansli@kfh.se • www.kfh.se

NYHETSBREV 4 • SEPTEMBER 2018

 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.

Nu är det dags att lyfta frågan om 
våra hantverkare. Vi talar ofta om 

att kompetensen har försvunnit och att vi saknar lärlingar 
inom flera branscher och det är också en sanning. Hant-
verkare är ju ett så brett begrepp och vi har fler än 300 
hantverksyrken och nu också inom digitala  områden. 
 Noterade i sommar att tatueraryrket nu har blivit ett 
gesäll yrke. Ja, det finns olika hantverk. Överhörde en 
 murare och de är ju väldigt eftertraktade i vår tid.

 – Nu fick jag skäll av kunden för att jag kom dit och 
stack vidare efter en knapp kvart. Kunde jag inte stannat 
och gjort klart, frågade kunden. Jag fick förklara att det 
jag murade gick snabbt för att jag är så skicklig och kan 
min sak och att det sedan måste bränna för att jag ska 
kunna fortsätta. Under tiden var jag hos en annan kund 
och gjorde motsvarande. Allt för att vara effektiv. Då sa 
kunden: Men om du är så effektiv, hur kan det kosta så 
mycket för så kort stund? Jag fick då förklara vidare och 
detta tog lite tid. Dyrbar tid som jag behövt för att bli 
ännu effektivare. 

Ja, ni förstår poängen. Inom KFH är vi stolta över våra 
medlemsföretag och vilka duktiga hantverkare vi har! 

I detta KFHnytt kan ni läsa mer om Etage och deras 
satsning för att sätta vår stad på kartan i hantverkets anda.

NYA MEDLEMMAR:
Robvic AB 

Hemköp Karlskrona  
AGERA Consulting Carlskrona HB

Noec AB 
E & P Event AB

Tryck & Profil Sverige AB

MEDLEMSAKTIVITETER:
 26/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
 Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 130 kr.
 Anmälan: kansli@kfh.se

11-12/10 Näringslivsdagen 2018. Boka monterplats via KFH:s kansli 
               eller via hemsidan: www.näringslivsdagen.se

  17/10 Uppstart styrelseutbildning: Rätt fokus. Plats: Karlskrona.
 Utbildningsdag två äger rum den 24 oktober i Karlshamn.

  31/10 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
 Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 130 kr.
 Anmälan: kansli@kfh.se
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Hittills bokade utställare

Är du företagare och intresserad av att få stöd och råd om export? 
Du är då välkommen på något av Exportsamverkan Blekinges 

 arrangemang där du får träffa de verkliga experterna på området: 
 företagare med egna erfarenheter som de delar med sig av. Du är också 
välkommen att träffa alla aktörer som står bakom Exportsamverkan 
Blekinge på Näringslivsdagen 11-12 oktober i Karlskrona.

Vill ni veta mera kontakta catarina.rundberg@regionblekinge.se

Mikael Helmerson, vd Roxtec och Anna Dyhre, föreläsare och författare

Sveriges talarelit                  
till Näringslivsdagen
Årets Näringslivsdag tar upp ämnet kompetensförsörjning. Expert inom 
området är den mycket uppskattade Anna Dyhre som gästar årets huvud-
seminarium. Deltagaravgift 395 kr exkl. moms per person. 

Vår lokala företrädare är i år Mikael Helmerson, vd på Roxtec Internatio-
nal, som har bred erfarenhet av vad som attraherar kompetens till företaget. 

Årets mässa håller öppet torsdagen den 11 oktober kl. 13-16 och fredagen 
den 12 oktober kl. 9.00-15.30. Möjlighet till festligt mingel sker på tors-
dagskvällen.  Mässan är öppen även för allmänheten om de vill uppleva vad 
regionens företag kan  erbjuda. 

Åldersgräns för att gästa mässan är 18 år utan vuxet sällskap. Industri-
gruppens företag håller dialog med högstadieelever på mässan för att de i 
god tid ska få en bild av företagen inför sina gymnasieval.

För allmänhet och företagare – dagen då dina frågor lyfts fram
NKT Arena Karlskrona • TORSDAG-FREDAG 11-12 OKTOBER • Se program på sista sidan

NU TVÅ  

DAGAR! Näringslivsdagen 2018

Sökes: Företag som vill exportera
Erbjudande: Inspiration, 
fri rådgivning och finansiering 

Adecco, Affärsverken, Ahlberg Bil, Albinsson & Sjöberg, Almi, Arbetsförmedlingen, 
Areff Systems, BAGA Water Technology, Baker Tilly Sydost, Battsam, Bilexpo, 
Blekinge Business Incubator, Blekinge Museum, BLT/Sydöstran, Blue Science Park, 
Cajam, Deloitte, Dina Försäkringar Öland, Elgiganten, ELITS, Exportsamverkan Blekinge, 
Företagshälsan FHC, Handelsbanken, Humanus Utbildning Syd, Ikett Personalpartner, 
Infab, Jeppssons Bil, Karlshamns Hamn, Karlskronahem, Karlskrona kommun, 
Karlskrona kommun Funktionsförvaltningen, Karlskrona Företags & Hantverksförening, 
Lernia, Litorina Folkhögskola, Länsförsäkringar, Länsstyrelsen, Montico, Mäss Service, 
NKT, NyföretagarCentrum, OnePartnerGroup, Printfabriken, Roxtec, Råbergs Bil, 
Saab Kockums, Samhall, Selecta, Semcon, Sigma Technology, Skill, 
Skylt & Dekor/Tryckcentrum, Softhouse Consulting Sydost, Stena Line, Swedavia, 
Swedbank, Telenor, Torsås kommun, Tryck & Profil Sverige, Veterankraft.



26 januari
23 februari
30 mars
27 april
25 maj

31 augusti
28 september
26 oktober
30 november
14 december

Nätverkslunch
SISTA ONSDAGEN I VARJE MÅNAD KL. 12.00 – 13.00

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 130 kr inkl. moms. 
Anmälan är obligatorisk 
och sker via vår e-post
kansli@kfh.se eller 
via telefon 0455-801 40.

Hö

ste
n 2018

Onsdagar
29/8
26/9 

31/10
28/11
12/12

17
1 ÅR 

1847–2018
 

Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

B PORTO

BETALT

Många elever har genom åren 
passerat hos Salong Etage och 
ägarna har även undervisat runt 
om i landet. Nu är tanken att 
 öppna utbildningsdelen för att få 
fler frisörer att fortbilda sig. Alla 
har inte råd eller möjlighet att åka 
till Stockholm, Göteborg eller 
Malmö. 
    – Vi vill också ”dra vårt strå 
till stacken” för att marknadsföra 
Karlskrona för kollegor runt om i landet, säger Linda Schuster.  

– Vi kommer att skapa möjligheter för frisörer och konsumenter att för-
kovra sig inom hår och dess egenskaper. För konsumenter kommer vi att ha 
flät- och stylingkurser till en början och sedan även make up under hösten. 

– För professionen skapar vi också kurser som inte finns i Sverige. 
– Vi är involverade i Frisörföretagarna och dess utbildningssystem, 

därför kommer vi arrangera regelbundna utbildningar för elever inför 
deras del- och gesällprov. 

– Skräddarsydda utbildningar finns med i planeringen och att skapa 
samarbeten med andra företag i Karlskrona. 

– Vår förutsättning jämfört med de större städerna är annorlunda och 
med vår utbildningssatsning vill vi lyfta det vi är bäst på i Karlskrona. 
Vår fördel är närheten till allt och det personliga. 

Industrigruppen         
träffar ungdomar
Industrigruppens satsning på tävlingen Framtidsdrömmar fortsätter och 
den kickar igång i samband med Näringslivsdagen den 11-12 oktober. 
Den vinnande klassen får 15.000 kronor och tävlingen riktar sig till alla 
åttondeklassare. I år firar tävlingen 10 år vilket borgar för flera överrask-
ningar för de medverkande skolorna.

För mer info: kansli@kfh.se eller 0455-801 40.

Möjlighet för 
teknikföretag
Industri- och teknikföretag har möjlighet att se över bolagets strate-
giska kompetensförsörjning. Flera företag, såsom Svennes Verktygs-
mekaniska, Wugang, Kelmo, Karlskrona Lampfabrik, Evomatic, och 
Fueltech, har påbörjat samtal i ämnet. För att medverka i projektet som 
pågår under hela 2018 ska företaget ha högst 100 anställda. 

För mer info: kansli@kfh.se eller 0455-801 40.

Bästa monter ska koras!

Styrelseveckan
blekinge län

Anmälan görs via www.styrelseakademien.se, välj Kalender samt Sydost och sedan aktuellt evenemang.
Alla evenemang (inklusive förtäring och föredrag) är kostnadsfria - tack vare våra partners! 

Må 10/9: ”Säkerhetsincidenter - hur kan styrelsen förebygga dessa i sin IT-strategi?” 

Tema IT-säkerhet
Johan Tullberg berättar om säkerhetsincidenter; vilka är vanligast, 
vilka är konsekvenserna av dessa och hur bör styrelsen agera 
förebyggande? Magnus Forsbrand, Blue Science Park, berättar 
om varför IT-säkerhet är en viktig styrelsefråga.

TALARE: Johan Tullberg, Outpost24 
TID: 11.30-13.30
PLATS: Scandic Karlskrona, Karlskrona
ANMÄLAN: Senast 5/9

vecka 37
10-14 september 2018

Tema export
Karin Darlington tipsar om att styrelsen bör omvärldsbevaka 
regler, lagar, korruption mm samt fundera över etablerings-
former, partnerskap och distributörer. Stephan Bengtsson, 
Safeman, berättar om exporterfarenheter.

TALARE: Karin Darlington, Business Sweden
TID: 11.30-13.30
PLATS: NetPort Science Park, Karlshamn
ANMÄLAN: Senast 6/9

Ti 11/9: ”Är styrelsen redo att lyckas med företagets internationella affärer?”

Tema extern ledamot
 Mats  Lundmark och Nils-Erik Persson berättar om fördelarna med 
externa ledamöter och hur de hjälper företag att hitta kandidater 
via StyrelseAkademiens Kandidatbank. Ingmar Eliasson, Elias Syd, 
berättar om hur de har stärkt styrelsen på detta sätt. 

TALARE: Mats Lundmark & Nils-Erik Persson, 
StyrelseAkademien Sydost/Improvera
TID: 11.30-13.30
PLATS: Odd Fellows hus, Sölvesborg 
ANMÄLAN: Senast 6/9

On 12/9: ”Externa ledamöter - vad kan de tillföra i styrelsearbetet?” 

Tema digitalisering
Efter inledande frukost berättar Magnus Mörstam om vilka 
möjligheter och utmaningar digitaliseringen skapar för företag.  
Därefter ger Patric Olsson oss inblick i Tarketts digitaliserings-
arbete där automatisering är ett starkt fokus.

TALARE: Magnus Mörstam, Intelliger
TID: 7.30-9.30
PLATS: Ronneby Business Center, Ronneby
ANMÄLAN: Senast 6/9

To 13/9: ”Varför bör digital transformation finnas högt upp på styrelseagendan?” 

Tema attraktiv arbetsgivare
Kristina berättar om Södras arbete med att vara en attraktiv arbets-
givare vilket belönade dem med priset Sveriges bästa arbetsgivare 
2018. Roxtec är också ett företag som prioriterat Employer Branding 
och Mikael Helmersson låter oss veta hur och varför.

TALARE: Kristina Puke Bondesson, Södra
TID: 11.30-13.30
PLATS: KFH, Karlskrona
ANMÄLAN: Senast 6/9

Fr 14/9: ”Attraktiv arbetsgivare - styrelsens strategiska roll att utveckla employer branding?” 

StyrelseAkademien Sydost är en av 16 föreningar i Sverige och erbjuder 
styrelseutbildningar, förmedling av externa ledamöter, medlemskap, nätverksträffar mm. 
Kontakta oss: sydost@styrelseakademien.se, 0470-794 630 eller se vår hemsida 
styrelseakademien.se/sydost

Partners

Styrelseveckan
blekinge län

Anmälan görs via www.styrelseakademien.se, välj Kalender samt Sydost och sedan aktuellt evenemang.
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TID: 11.30-13.30
PLATS: Scandic Karlskrona, Karlskrona
ANMÄLAN: Senast 5/9
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Tema export
Karin Darlington tipsar om att styrelsen bör omvärldsbevaka 
regler, lagar, korruption mm samt fundera över etablerings-
former, partnerskap och distributörer. Stephan Bengtsson, 
Safeman, berättar om exporterfarenheter.

TALARE: Karin Darlington, Business Sweden
TID: 11.30-13.30
PLATS: NetPort Science Park, Karlshamn
ANMÄLAN: Senast 6/9

Ti 11/9: ”Är styrelsen redo att lyckas med företagets internationella affärer?”

Tema extern ledamot
 Mats  Lundmark och Nils-Erik Persson berättar om fördelarna med 
externa ledamöter och hur de hjälper företag att hitta kandidater 
via StyrelseAkademiens Kandidatbank. Ingmar Eliasson, Elias Syd, 
berättar om hur de har stärkt styrelsen på detta sätt. 

TALARE: Mats Lundmark & Nils-Erik Persson, 
StyrelseAkademien Sydost/Improvera
TID: 11.30-13.30
PLATS: Odd Fellows hus, Sölvesborg 
ANMÄLAN: Senast 6/9

On 12/9: ”Externa ledamöter - vad kan de tillföra i styrelsearbetet?” 

Tema digitalisering
Efter inledande frukost berättar Magnus Mörstam om vilka 
möjligheter och utmaningar digitaliseringen skapar för företag.  
Därefter ger Patric Olsson oss inblick i Tarketts digitaliserings-
arbete där automatisering är ett starkt fokus.

TALARE: Magnus Mörstam, Intelliger
TID: 7.30-9.30
PLATS: Ronneby Business Center, Ronneby
ANMÄLAN: Senast 6/9

To 13/9: ”Varför bör digital transformation finnas högt upp på styrelseagendan?” 

Tema attraktiv arbetsgivare
Kristina berättar om Södras arbete med att vara en attraktiv arbets-
givare vilket belönade dem med priset Sveriges bästa arbetsgivare 
2018. Roxtec är också ett företag som prioriterat Employer Branding 
och Mikael Helmersson låter oss veta hur och varför.

TALARE: Kristina Puke Bondesson, Södra
TID: 11.30-13.30
PLATS: KFH, Karlskrona
ANMÄLAN: Senast 6/9

Fr 14/9: ”Attraktiv arbetsgivare - styrelsens strategiska roll att utveckla employer branding?” 

StyrelseAkademien Sydost är en av 16 föreningar i Sverige och erbjuder 
styrelseutbildningar, förmedling av externa ledamöter, medlemskap, nätverksträffar mm. 
Kontakta oss: sydost@styrelseakademien.se, 0470-794 630 eller se vår hemsida 
styrelseakademien.se/sydost

Partners

Frisörmästarna Helene Karlsson och 
Linda Schuster satsar.

Utbildnings-
satsning 
i Karlskrona

I samband med 
Näringslivskväl-
len den 11 oktober 
kommer bästa 
monter vid årets 
Näringslivsdag att 
utses. Om du redan 
nu vill nominera ditt 
företags monter så 
skicka ett e-post-
meddelande till 
service@kfh.se

Mer information: 
näringslivsdagen.se

På bilden ser vi 
Camilla Sjöberg och 
Carl-Martin Lanér.


