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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:
Fotfästet, Gualme Consulting, Frisörcompaniet Carlskrona HB,
Klavab Finans & Inkasso AB, Konsultkompaniet Syd AB,
Reklamcompaniet AB, Restaurang Eken/Carola Regnell.

Under många år har KFH i samarbete med
kommunens näringslivsenhet bjudit in till
frukostmöten. Dessutom har vi arrangerat
studieresor till våra grannländer i öst. Vi
har fått information om affärsmöjligheter
och om möjliga hot kring den nya ord-

ningen med öppna gränser framöver. Företagare har berättat om
sina motgångar och framgångar vid företagsetableringar i Öster-
sjö-länderna. Några har valt att etablera sig i Polen i ett tidigt
skede för att inte bli överraskade av konkurrens  i form av billi-
gare priser på tjänster och varor på den egna marknaden.

Trots detta upplever jag att det finns mycket kvar att göra.
Karlskrona och sydöstra Sverige med sitt geografiska läge kan

komma att bli ett centrum för ny handel och turism. Men är vi
mentalt beredda på detta? Vi kan inte skylla på att vi inte visste om
en EU-utvidgning. Vi vet att flera polska företagare är i vår region
för att undersöka marknaden, främst inom hantverks- och tjänste-
sektorn.

En sak är dock klar: KFH fortsätter att informera företagen. Vi
hoppas också kunna utveckla ett kunskapscentrum, så att etable-
rade och nya företag kan växa snabbare med ökad kunskap om
kulturskillnader, olika juridiska frågor, regelverk m.m.

Tänk om vi kunde bli bäst i landet …

Årsmöte med traditionell
gesällutnämning och fest
KFH arrangerade lördagen den 27 mars sitt 156:e årsmöte med
gesällutnämning och sedvanliga festligheter. Ett 50-tal medlemmar
och gäster hade mött upp.
Under ledning av årsmötesordföranden och tillika frisörmästaren Lars
Johansson avlöpte förhandlingarna smidigt och elegant. Föreningen kan glädjas
åt stor aktivitet inom skilda områden, ekonomin är god och tillströmningen av
nya medlemmar fortsätter.

Ambitionen är ett fortsatt aktivt föreningsarbete med fokus på de nya förut-
sättningar som kommer att gälla i och med EU-utvidgningen. Men också ambi-
tionen att komma vidare i arbetet med iscensättandet av ett nytt, modernt
lärlingssystem som komplement till andra utbildningar.

I samband med årsmötet ägde
vårens högtidliga gesällutnäm-
ningar rum. Föreningens ordfö-
rande SL Sjöberg ledde ceremonin
sekunderad av skorstensfejar-
mästaren Lars Jensen, lärlings-
och mästarbrevsordföranden
Anders Magnusson, samt lamp-
fabrikören Patrik Skantze.

Efter förhandlingarna in-
bjöds deltagarna till upp-
skattat besök på Albinsson
& Sjöbergs bil- och pors-
linsmuseum i f.d. Karls-
krona Porslinsfabrik.

Kvällen avslutades med
festmåltid och dans.

Medlemsaktiviteter:

15/4 Seminarium: ”Finansiering vid tillväxt!” kl. 15.30-18.00.
Kostnadsfritt!  Anmälan senast den 13/4. Se annons i detta blad.

28/4 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.

8-9/5 Studieresa till Ängelholm. Vi besöker Ängelholms hantverks-
förening under två dagar. Se separat annons i detta blad.
Anmälan senast den 14 april till KFH:s kansli.

12/5 Tematräff: ”Högre lön till lägre skatt!” kl. 16.00-18.00,
Drottninggatan 38, Deloitte.  Anmälan:  tel. 0455-298 50 eller
carlscrona@nyforetagarcentrum.se

13/5 Stipendieutdelning i Företagarnas Hus kl. 9.00.
KFH tillsammans med NyföretagarCentrum, Industrigruppen
och Centrumföreningen delar ut stipendier till gymnasieelever
som visat förmåga på entreprenörskap.

26/5 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.

28/5 Östersjögruppen inbjuder till frukostmöte kl. 7.30-9.00.
Vi tar upp intressanta ämnen kring företagande i Östersjö-området.
Pris: 50 kr.  Anmälan: kansli@kfh.se eller tel. 801 40.

Gesällbrev
Gesällbrev har utdelats till följande:

Markus Jensen och Johan Petersson,
Karlskrona

Har genomgått sin utbildning i skorstensfejaryrket
vid Räddningsverkets skola, Rosersberg,

Karlskrona Sotningsdistrikt
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Lars-Göran Nilsson, Eva
Nilsson, Anette Larsson
och Jan-Olof Larsson
imponerades av samlingarna
i porslinsmuseet.

KFH:s ordförande Stig L Sjöberg jämte nyutnämnde gesällen Markus Jensen,
skorstensfejarmästaren Lars Jensen och gesällen Johan Petersson.



PORTO

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

NyföretagarCentrum
utökar verksamheten
till 5 dagar/veckan!

KOSTNADSFRI OCH KONFIDENTIELL
RÅDGIVNING.

Våra kunder är både nyföretagare
och etablerade småföretagare.
Som spindeln i nätet lotsar vi
till det lokala expertnätverket.

FÖR MER INFORMATION:
Tel: 0455- 298 50 • Birgith Juel.

KFH:s medlemmar
reser till Ängelholm
Efter att Ängelholms Hantverksförening besökte Karlskrona och

KFH i augusti 2003, är det nu dags för oss att få upptäcka Ängelholm.
Vi erbjuds ett spännande program den 8-9 maj 2004.

Lördag 8 maj
11:00 Incheckning på hotell Lilton.
12:00 Avgång Laxen till Skälderviken.
Under båtresan presenteras Ängel-
holms Fabriks & Hantverksförening. Vi
får även en kort information om Tu-
ristföreningen. Vi promenerar sedan till
Klitterhus och äter lunch.
15:30 Företagsbesök på Rittal. Under
denna programpunkt kommer även
Ängelholms Näringliv AB att hålla en
information.
18:30 Återsamling på Östergatan.
Middag tillsammans med våra medlemmar.

Söndag 9 maj
9:00 Utcheckning.
9:15 Stadsrundv. med Sulev Krämer,
samt besök hos keramiker Sofia Nilsson.
11:00 Företagsbesök Engelholms Glass.
12:00 Lunch på Hembygdsparken
samt rundvisning.
14:00 Företagsbesök på sportbils-
fabriken Koenigsegg.
16:00 Hemresa.

Hotellkostnad
Enkelrum inkl. frukost: 520 kr/rum/natt
Dubbelrum inkl. frukost: 610 kr/rum/natt

Bussresa, båttur och mat, exkl. dryck: 990 kr/person

Välkommen med din anmälan senast den 14 april till KFH:s kansli.
Tel: 801 40, Fax: 801 23 eller e-post: kansli@kfh.se

SL Sjöberg, Förlags AB Albinsson & Sjöberg och Håkan Dahlqvist, linjechef Stena Line,
har båda goda, men olika, erfarenheter av polska affärer.

Fortsatt fullsatta
nätverksluncher
– Det är fantastiskt hur våra nätverks-
luncher har utvecklats säger en nöjd
Eva-Marie Andersson, KFH. Vi har
fullsatt i stort sett varje gång.

Vi har hitills presenterat 70 före-
tag inom Karlskrona kommun, både
nystartade och etablerade. Mötes-
platsen är en unik möjlighet för fö-
retag att marknadsföra sig, nyinflyt-
tade personer får en naturlig mötes-
plats och inte minst vet vi att det görs
affärer mellan företagen.

Nätverksluncherna äger rum sista
onsdagen i varje månad i Företagar-
nas Hus, Bredgatan 12. De arrangeras
av KFH och NyföretagarCentrum.

Vid Östersjögruppens frukostmöte
i februari lockades 70 personer att
lyssna till föredragshållarna Stig L
Sjöberg och Håkan Dahlqvist.

Stig L Sjöberg berättade om
Albinsson & Sjöbergs erfarenheter
vid lanseringen av nya tidningar i
Polen. Etableringen blev en dyr af-
fär men också väldigt rik på nya er-
farenheter. Ett av de viktigaste bud-

Polska affärer ventilerades på
Östersjögruppens frukostmöte

skapen till åhörarna var att lära sig
landets kultur innan man går in på
en ny marknad.

Håkan Dahlqvist informerade om
utsikterna för färjelinjen efter Polens
EU-inträde. Han konstaterade att
biltrafiken ökat senaste tiden. Det är
företagare från Polen som allt oftare
reser till Sverige för att undersöka
den nya marknad som öppnat sig.

FINANSIERING
VID TILLVÄXT!

Inbjudan till tematräff
Torsdag den 15 april
kl. 15.30 – ca 18.00

Magasinet
Tyska Bryggaregården

”Vi är till för alla!”
Carlscrona NyföretagarCentrum

Vad är en inkubator?
Karlskrona Innovation Center
Varför är AB oftast bäst?

Ernst & Young
När är bankfinansiering

ett alternativ?
Nordea

Konceptet som utvecklar
starka och hållbara företag
Gästföreläsare: Monica Skagne,
 vd Företagsfabriken i  Växjö

Välkomna!
Vi bjuder på fika. Vänligen anmäl dig

senast den 13 april till
Carlscrona NyföretagarCentrum.

Tel: 0455-298 50 eller e-post:
carlscrona@nyforetagarcentrum.se
SEMINARIET ÄR KOSTNADSFRITT!

Arrangörer:
Karlskrona InnovationCenter, Nordea, Ernst & Young

och Carlscrona NyföretagarCentrum
i samarbete med Företagarföreningen KFH.

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

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

Övriga dagar:  tidsbokning

LOKALDELEN.se
KFH samarbetar med

SEMINARIUM

Tillväxtträffar
Karlskrona kommuns näringslivsen-
het har under hösten och våren arrang-
erat företagarträffar runt om i Karls-
krona. Syftet har varit att inhämta
företagarnas syn på vad som bäst be-
hövs för skapa en fortsatt tillväxt i kom-
munen. Ömsesidig dialog och infor-
mation skapar nya affärsmöjligheter
och bättre förutsättningar för en po-
sitiv utveckling. Uppslutningen har va-
rit god och man ser fram emot fler
företagsträffar framöver.


