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Eva-Marie Andersson

Medlemsnytt

160 ord med Eva-Marie
Något är oklart…
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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.

Nya medlemmar:
7-Seas Shipping AB, Pantarholmens Smörgårdsbod, Växteriet,
Enovation AB, Wahlqvists Måleri AB.

Jag kan inte låta bli att kommentera det nya
lagförslag som trätt i kraft vid årsskiftet.
Jag kanske inte är tillräckligt påläst men
det jag förstått av den nya förmånsrättslagen
gör saker och ting oklara för mig. I alla
sammanhang talas om vikten av ökad till-

växt i vårt land. Varje dag arbetar vi i Företagarnas Hus för att
stimulera, driva på och uppmuntra nyföretagande och expansion.
När jag tar del av informationen om den nya lagen kan jag konsta-
tera att det blir svårare att få lån eftersom det kräver ännu mer
säkerhet än tidigare före start.

Visserligen tror man att en  positiv effekt blir, att fler småföre-
tag kan få någon form av utdelning vid en konkurs än förr och att
lagen främjar företagsrekonstruktioner, men jag är  tveksam. Den
effekt jag ser är att banker och  kreditinstitut tvingas ta ut ännu
större säkerheter vid utlåning vid nystart  och expansion.

Varför denna lag nu när vi ska främja tillväxt?

Medlemsaktiviteter:
3/2 Informationsträff om Växtkraft Mål 3. Plats: Företagarnas

Hus kl. 08.00-9.00.  Anmälan: kansli@kfh.se eller tel. 801 40.
6/2 Östersjögruppens frukostmöte äger rum kl. 7.30-9.00 i

Företagarnas Hus. Pris 50:- per/person.
Anmälan senast den 3/2. kansli@kfh.se eller tel. 801 40.

25/2 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00.  Vi presenterar månadens
företag och företagsnytt och äter en god lunch.
Pris 70 kr/person.  Anmälan: kansli@kfh.se eller tel. 801 40.

23/3 Säljutbildning under förmiddagen eller eftermiddagen i regi
av FöreningsSparbanken. Se annons i detta nummer av KFHnytt.

24/3 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Vi presenterar månadens
företag och företagsnytt och äter en god lunch.
Pris 70 kr/person.  Anmälan: kansli@kfh.se eller tel. 801 40.

27/3 KFH:s Årsmöte  med besök hos Karlskronas Porslinsmuseum.
Vi bevittnar gesällutnämning och på kvällen bjuds det upp till
middag och dans.  Anmälan: kansli@kfh.se eller tel. 801 40.

2/4 Östersjögruppens frukostmöte äger rum kl. 7.30-9.00
i Företagarnas Hus. Pris 50:- per/person.
Anmälan senast den 3/2. kansli@kfh.se eller tel. 801 40.

Förberedelserna är i full gång inför Karlskrona Företags- & Hantverksföre-
ning, KFH:s, stundande årsmöte den 27 mars. Efter ordinarie mötes-
förhandlingar blir det traditionell gesällutnämning. Vi kommer också att er-
bjudas en exklusiv visning av porslinsmuseet i gamla porslinsfabriken i Karls-
krona och i vanlig ordning blir det middag och dans på kvällen.

– Vi hoppas att slå rekord i antal anmälda medlemmar och även att de
företag som blev nya medlemmar under 2003 har möjlighet att komma, säger
KFH:s vd Eva-Marie Andersson. I år har vi gesäller både från sotar- och
frisöryrket och gesällutnämningen är en högtid som vi ser fram emot.

EU-utvidgningen träder i kraft den 1 maj och i sydöstra Sverige finns
flera företag med erfarenhet från affärer i Polen och Baltikum. Östersjö-
gruppen, som är en samverkan mellan KFH och Karlskrona kommun,

kommer att arrangera ett antal frukostmöten där
vi får möta intressanta föredragshållare med er-
farenheter från Östersjöländerna.

Fredagen den 6 februari äger årets första fru-
kostmöte rum kl. 7.30-9.00, och alla med intresse
för Östersjöfrågor hälsas välkomna.

PROGRAM
”Gör inte som vi!” Stig L Sjöberg, Förlags AB Albinsson & Sjöberg,
berättar om sina och förlagets erfarenheter från etableringen i Polen.

Vad händer nu? Håkan Dahlqvist, Stena Line AB, informerar om
nuläget och hur linjen påverkas vid Polens EU-inträde.

Vi vill ha din anmälan senast den 3 februari,
via telefon: 0455-801 40, fax: 0455-801 23 eller e-post: kansli@kfh.se
Frukosten kostar 50 kr och betalas vid ankomst.

I Företagarnas hus finns ett gemensamt kansli för: KFH, Östersjögruppen,
NyföretagarCentrum, Industrigruppen, Öriket och Ekriket.

Kansliets öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag kl. 8.00-17.00

Övriga dagar:  tidsbokning

Föreningens högtidliga årsmöte äger rum i KFH:s festvåning.

Företagens årliga fest

Frukostmöte

LOKALDELEN.se
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PORTO

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

Under mars månad lämnar LO sitt
projektkontor i Företagarnas Hus,
Bredgatan 12. Därmed får fören-
ingen ett ledigt kontor på 90 kvm,

planerat för ca 3 arbetsplatser.
Är du intresserad av att hyra hos

oss? Ta då kontakt med KFH:s
kansli tel. 801 40, eller maila

kansli@kfh.se för mer information.

Ledig kontorslokal
i Företagarnas Hus

Under december månad var det
mycket aktiviteter i Företagarnas
Hus. Medlemsutskottets traditio-
nella julpyssel lockade rekordmånga
familjer. Vi var ca 110 personer som
tillsammans med Gylles Konditori
förberedde julen genom att göra

Juligt i Företagarnas Hus

Nu blir det ytterligare resurser i
föreningens medlemsutskott.
Christian Hammar från välkända
Café Tre G, kommer att hjälpa till
vid föreningens olika festligheter.
Välkommen i gänget Christian!

Öriket satsar
Den 1 januari startade Öriket ett nytt projekt som med hjälp av mark-
nadsföring och paketering av produkter och tjänster ska skapa en långsiktig
utveckling av besöksnäring och företagande inom kust- och öområdet i
Karlskronaregionen.

Projektet drivs av Öriket i samarbete med Karlskrona kommun, Region
Blekinge, Blekinge Museum, Marinmuseum och Statens fastighetsverk,
som alla är medfinansiärer i projektet.

Öriket består av 73 medlemmar och ordförande är Sven-Erik Löfgren.
I samband med projektstarten anställdes Lotta Aalto som projektledare.

Lotta som kommer från Finland är utbildad civilekonom vid Stockholms
universitet och kommer nu närmast från Göteborg.

Om du är intresserad av att veta mer om projektet kan du nå Lotta på
telefon: 0709-288 330. Lotta finns på KFH:s kansli, Bredgatan 12.

KFH:s medlems-
utskott stärks

FöreningsSparbanken
välkomnar KFH:s medlemmar

till ett halvdagsseminarium,
Kundvinnaren, vilket ger:

• Nöjdare kunder
• Motiverade medarbetare

• Bättre affärer
• Fler affärer

Att sälja mera!

Anmälan till FöreningsSparbanken
tel. 585 75 eller e-post:

lotta.pahlsson@foreningssparbanken.se.
Går också utmärkt till KFH,

kansli@kfh.se, fax: 0455-801 23
eller telefon: 0455-801 40.

Dock senast den 13 februari.
Begränsat antal platser.

 Plats: FöreningsSparbanken,
Wachtmeisterkontoret.

Dag: Tisdagen den 23 mars.
Pris: 495 kronor + moms.

pepparkaksgrisar och tomtar.
Den 14 december ägde traditio-

nellt luciafirande rum och i år var
det Emma Nilsson, 9 år som bar den
anrika luciakronan.

Med i tåget fanns både skönsjung-
ande tärnor, tomtar och en peppar-

kaksgubbe. Luciatåget ackompanje-
rades av David Gustavsson. Hov-
juvelerare John Bohlin överlämnade
ett vacker silversmycke till lucia och
läste en härlig dikt riktad till lucia
och hennes följe.

Företagarna som kommit för att

ta del av sång och god fika betalade
en frivillig slant som sedan skänk-
tes till Frälsningsarmén. Pengarna
överlämnades av vd Eva-Marie An-
dersson  i samband med Nätverks-
lunchen den 17 december och be-
hållningen blev 3.350 kronor.

Från vänster: Herbert Eriksén, Örikets vice ordförande, Lotta Aalto, projektledare, Britt-Marie
Havby, Karlskrona kommuns näringslivsenhet, och Sven-Erik Löfgren, Örikets ordförande.

Här ses deltagarna i luciatåget samlade för en sista repetition innan
det är dags att sprida glädje för föreningens medlemmar.

Hovjuvelerare John Bohlin tillsammans med
några av föreningens barn.

Julstökets general, Anders Magnusson, visar kvällens skapelser i
pepparkaka och marsipan.


