
Pionjär inom
sin bransch
Bengt Persson, Kordab, informerade om sina erfarenhe-
ter från affärer först i Polen och sedan Litauen. Detta
skedde vid Östersjögruppens frukostmöte den 8 okto-
ber. Fördelen för Kordab har varit att engelska språket
inom databranschen är så självklart både i Sverige och

i ovan nämnda länder och detta har naturligtvis underlättat i kontakterna.
Det var med stort intresse vi lyssnade till Bengts erfarenheter som framfördes

på ett mycket generöst sätt både om bakslag och framgångar.

Eva-Marie Andersson

Medlemsnytt

154 ord med Eva-Marie
Nästa steg ett viktigt
steg för kommunen

KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och
företagare inom Karlskrona kommun. Vi företräder det lokala
näringslivet gentemot bland annat kommunen, landstinget, läns-
styrelsen, Region Blekinge och arbetsförmedlingen.

Just nu jobbar Näringslivsenheten för hög-
tryck med att strukturera sitt arbete kring
kommunens fortsatta näringslivsutveckling
och ett antal fokusområden har lokaliserats.
Det hela kallas Nästa steg och ska tydliggöra

vilka satsningar som politikerna ska prioritera.
Under resans gång har samtal förts med kommuninnevånarna, fö-

retagens representanter, föreningar och olika organisationer. Menings-
utbytena ska sedan ligga som grund för slutdokumentet.

KFH har lämnat sina synpunkter, bl. a. att det måste betonas mer
att nya jobb också kan skapas i redan befintliga företag – inte bara i
nystartade. Vi har också framhållit vikten av service till näringsli-
vet, för att nu nämna något av innehållet i våra samtal med kommun-
företrädarna.

Det är viktigt att alla som fattar beslut inom kommunen inser ef-
fekten av detta beslut. Det kan handla om en förändrad busslinje, bort-
tagna p-platser, placering av byggmaterial etc.

Många gånger finns det en företagare som får sin verksamhet påver-
kad av beslutet. Därför efterlyser KFH en ökad kunskap om företa-
gandets villkor bland politiker och beslutsfattare inom kommunen.

Medlemsaktiviteter:
23/11 Julstök i Företagarnas Hus kl. 18.00.  Vi förbereder oss för

advent och Lucia genom att göra pepparkakshus och marsipan-
figurer under ledning av Gylles Konditori. FULLBOKAT!

24/11 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Vi presenterar månadens före-
tag och företagsnytt och äter en god lunch. Pris: 70 kr/person.
Anmälan: kansli@kfh.se eller tel. 801 40.

1/12 Östersjögruppens frukostmöte där vi tar upp aktuella äm-
nen kring Östersjöhandel. kl. 8.00-9.30. Pris: 50 kr/person.
Anmälan: kansli@kfh.se eller tel. 80140.

12/12 Traditionellt luciafirande kl. 15.00. Kaffe och kaka serveras av
medlemsutskottet och behållningen går oavkortat till välgörande
ändamål. Välkomna! Ingen föranmälan.

15/12 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Vi presenterar månadens före-
tag och företagsnytt och äter en god lunch. Pris: 70 kr/person.
Anmälan: kansli@kfh.se eller tel. 801 40.

Nya medlemmar:
Annica Altvall, Brandklipparen Natur och Kultur, DITT Karlskrona,
Dynapac Compaction Equipment AB, Försäkringskompetens Syd AB,
Iris Hadar AB, Trionet AB.

LOKALDELEN.se
KFH samarbetar med

Ringholm besökte KFH
Landets vice statsminster, Bosse Ringholm,
besökte den 2 november KFH för att bl. a.
prata skatter med representanter för kom-
munens näringsliv. Men mest kom det att
handla om E 22:an och regeringens beslut
samma dag att skjuta på utlovade väg-
investeringar i Skåne till fördel för räddnings-
arbetet kring Saab-fabriken i Trollhättan.

Löften om förbättrade kommunikationer
för Blekinges vidkommande gavs inte.

Inte heller några löften om enklare byrå-
krati för företagen. Tvärt om menade mi-
nistern att företagarna i stort har det ganska
bra med fria arbetstider och förmånen att
själva bestämma över sina liv.

Mer överens var f.d. finansminstern och
företagarna om att de höga sjukskrivnings-
talen måste ner. Bosse Ringholm gav t.o.m.
arbetsgivarna kritik för att de inte ställer högre

krav på sina anställda. I många fall sjukskriver man sig utan reell orsak.
Andra frågor som togs upp under den avslutande frågestunden var riskkapital

till nyföretagare, åkarnas höga dieselskatter och mer företagande i skolan.
Därtill fick Bosse Ringholm beröm för att regeringen nu underlättat företagens

generationsskiften tack vare den slopade arvsskatten.

KFH:s ordf. Stig L Sjöberg och vd Eva-Marie Andersson hälsade Bosse Ringholm välkommen
till KFH. Det var andra gången en regeringsmedlem gästade föreningen.

Bosse Ringholm skrev in sig bland tidigare
"kändisar" i KFH:s anrika gästbok från
1947, det år som föreningen fyllde 100 år.

Bengt Persson, Kordab.

Centrumföreningen tipsar
Har du tänkt på Centrumföreningens

presentkort som juklapp? Centrumföreningen
har också tagit fram en julkalender som finns

att köpa hos BLT och i Kronankiosken!
Vill du veta mer? Ring centrumledare

Anders Johnsson, tel 0455-26020.
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PORTO

BETALTA
Upplaga: 800 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

I Företagarnas Hus entré har
du möjlighet att visa upp dig.

Vi har en upplyst annonstavla där
det finns möjlighet att presentera
medlemmars logotyper mot en

avgift på 500 kr per år.
Är du intresserad av att synas

hos oss? Kontakta KFH:s kansli!
Tel. 80140 eller 0709-96 66 44.

Anmäl ditt intresse så fixar vi
allt det praktiska åt dig.

ANNONSTAVLA!

NYA MEDLEMSFÖRMÅNER
Du har säkert noterat (via vårt utskick) att vi har förhandlat fram ett nytt
avtal för dig som medlem gällande mobilabonnemang, bensinrabatt
och mobiltelefonpris. Om du är intresserad av att veta mer kontakta
vårt kansli på telefon 0455-80140, eller via e-post: kansli@kfh.se

Medlemserbjudande

BOKA ÅRSMÖTE
Boka redan nu in KFH:s årsmöte

med tillhörande festligheter!
Lördagen den 5 mars 2005
i Företagarnas Hus, Bredg. 12.

Fira Lucia
med KFH

Medlemsutskottet inbjuder till
KFH:s traditionella luciafirande.
Familjesammankomst för alla

våra medlemmar med anhöriga.
Föreningens barn deltar i lucia-
tåget under ackompanjemang

av David Gustavsson.
Luciakaffe serveras till ett pris
av 50 kr och behållningen går

oavkortat till välgörande
ändamål.

Varmt välkomna till
Företagarnas Hus, Bredgatan 12
söndagen den 12 dec.  kl. 15.00.

Ingen föranmälan.

Vill ditt barn eller barnbarn delta
i luciatåget, ber vi dig snarast
anmäla detta till KFH:s kansli:

tel 80140, kansli@kfh.se.

AF informerar
Just nu pågår flera projekt och ett av
dem är ”Arbetsplatsintroduktion för
invandrare”. Syftet är att ge arbets-
platsen och den som anställs ett intro-
duktionsstöd under inledningsskedet
av anställningen.

Om du vill veta mer om detta kan
du ringa AF:s infocenter 020-420420
eller arbetsförmedlingen i Karls-
krona tel. 583 00.

Under knappt två dagar har ett antal
företagare deltagit i en utbildning i
marknadsföring.

Varje företag enskilt fick arbeta
igenom sin verksamhet och tydlig-
göra affärsidé och målgrupp. Häref-
ter gav vår utbildningsledare Stefan

Utbildning i
marknadsföring!

Kunskap om
styrelsearbete
Under september månad arrangera-
des en utbildningsdag i styrelse-
arbete.  Arrangörer var förutom KFH,
Styrelseakademien Sydost, Svenskt
Näringsliv och länets kommuner.

Det var 16 företag representerade
under dagen och KFH:s vice ordfö-
rande Krister Issal delgav deltagarna
sin erfarenheter från styrelsearbete i
ett internationellt bolag, ett medel-
stort och ett mindre bolag inom helt
olika branscher.

Är du intresserad av utbildning i
styrelsearbete? Anmäl ditt intresse till
KFH:s kansli tel.0455-801 40.

Almén flera praktiska tips kring varje
företags marknadsföring. Vi fick
också instrument som kan hjälpa oss
att tänka strategiskt när vi planerar
en marknadsföringssatsning.

Utbildningen ägde rum hos KFH
och i Hyper Islands lokaler.

Vi på kansliet håller jul- och nyårsstängt
27 –  30 december 2004 och 3 – 7 januari 2005.

Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartners
en riktigt god  jul och ett gott nytt år.

och
God Jul

Gott Nytt År


