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212 ord med Eva-Marie
Viktiga faktorer
för framgång!
Affärer uppstår oftast genom en kontakt
med någon som i sin tur känner någon.
Inom KFH har vi nyligen besökt Ängelholms Hantverksförening och nya kontakEva-Marie Andersson
ter och idéer har skapats. Det kan du läsa
mer om i detta nummer av KFHnytt.
När det gäller frågor från företag inom de nya EU-länderna är
det en påtaglig ökning just nu. Ofta gäller det samverkan och utveckling. Då märker jag av den goda samverkan som faktiskt finns
inom Östersjögruppen som KFH och näringslivsenheten driver.
Vi vill ha fler möjligheter att svara på de frågor som kommer.
Hur gör jag t.ex. om jag vill lämna ett anbud i Polen? Gäller min
försäkring för personalen där? Vilka arbetsmiljökrav finns? Är
det samma inom hela EU? Jag vill ju inte göra fel.
Jag är helt övertygad om att här finns tillväxtmöjligheter för
vår region. Vi måste ta hand om dessa möjligheter. Inte bara
slussa våra företag och turister vidare utan ta hand om dem.
Även våra nätverksluncher lockar fler och fler besökare och
det görs affärer. När det gäller samverkan och kontakter med
skolan ägde vår stipendieutdelning nyligen rum och då fick vi
också se Ung Företagsamhets produkter. Även här bildas kontakter mellan företagare, elever och skolans personal.
Nätverk, språkkunskap och lokal kännedom är framgångsfaktorer just nu. Då fungerar vår plattform för affärer som bäst.

Sittande fr.v. Robert Hoffner, BP2C, Sara Man SPE2F, Elina Mikaelsson SPE3A, Majda Sijecic, NV3C.
Stående fr.vänster Krister Issal, vice ordf. KFH, Mikael Blomqvist, Roxtec och ordf. Industrigruppen,
Margaretha Sjöberg, Albinsson & Sjöberg och styrelselsedamot NyföretagarCentrum, samt Martin
Strandberg, Samfast och ordförande i Carlskrona Centrumförening.

Näringsliv och skola
För tredje året i rad fick gymnasieelever stipendier eftersom de visat sig besitta
för näringslivet viktiga ledaregenskaper och/eller förmåga till entreprenörskap.
Bakom stipendiet står: Karlskrona Företags- & Hantverksförening, Industrigruppen, NyföretagarCentrum och Karlskrona Centrumförening. Närmare 50
gäster från näringsliv och skola kom för att bevittna utdelningen.
Även två UF-företag från Karlskrona, Vattna Lätt UF och Eldstaden UF, visade sina produkter för Karlskronas företagsledare. (UF = Ung företagsamhet).

Östersjögruppen växer

Medlemsnytt
KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och
företagare inom Karlskrona kommun. Vi företräder det lokala
näringslivet gentemot bland annat kommunen, landstinget, länsstyrelsen, Region Blekinge och arbetsförmedlingen.
Medlemsaktiviteter:
125/8 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.
27/8 Östersjögruppens frukostmöte. Kl. 7.30-9.00.
Vi får bl.a. veta mer om polsk arkitektur. Pris: 50 kr/person.
Anmälan: kansli@kfh.se eller tel. 80140.
29/9 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.
Nya medlemmar:
Galären Utbildningar, Lugn & Ro.

KFH:s kansli håller
semesterstängt
8 – 31 juli. Skön sommar!
KFH samarbetar med

LOKALDELEN.se

Blomsteruppvaktad Magdalena Kurczewska Svensson.

Fler och fler företagare vill veta
mer om den ”nya” marknaden.
Frågorna blir fler och fler både
till kommunens näringslivsenhet och till KFH. I dagarna kommer Skanska till Företagarnas
Hus för att berätta om sina erfarenheter med inköp av byggmaterial i Polen.
En stor eldsjäl och en person
med stor kunskap om Polen är
KFH:s styrelseledamot Magdalena Kurczewska Svensson,
Polkinge AB, tillika polsk honorärkonsul.
I samband med Östersjögruppens frukostmöte fick Magdalena ta emot blommor och
gratulationer till belöningen från
Gdynia Kommun för sina Poleninsatser.
I slutet av 80-talet letade
Karlskrona efter en vänort i Polen och Magdalena hjälpte till.
Hon åker ofta till Polen både
som företagare, konsult och privatperson.
– Magdalena är ovärderlig i
KFH:s styrelse med det fantastiska nätverk hon besitter, säger
Eva-Marie Andersson.
Martin Sutton, till vänster, informerar
om hur en polack uppfattar oss svenskar
och hur affärskulturen skiljer våra
länder. Bo Ahlstedt, till höger, delade
med sig om Blekinge Invests erfarenheter på den europeiska marknaden.
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Upplaga: 800 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

KFH i Ängelholm

Bakre raden: konditormästare Anders Magnusson, frisörmästare Lars Johansson och mästare
inom bilskadereparatörsyrket, Karl-Ivar Jonasson. Främre raden: Carolin Andersson, Helena
Bertilsson och Caroline Gustafsson.

Tre gesäller med fast jobb
KFH möttes upp av världens enda lergöksorkester när de anlände Ängelholm.

Allt hade de tänkt på, Ängelholms
Fabriks & Hantverksförening med
Per Broman, Anker Paulsen och
Sulev Krämer i spetsen. Vilket fantastiskt program och vilket grönt och
skönt Ängelholm vi blev bjudna på!

Kommunalråd Hans Wallmark.

Per Broman och Anker Paulsen.

Både turistchef och kommunalråd
mötte upp tillsammans med flera av
Hantverksföreningens medlemmar.
Till och med världens enda lergöksorkester spelade upp bara för oss
från Karlskrona.
Sportbilsfabriken Koenigsegg
öppnade upp portarna för oss och vi
fick en företagspresentation av

Alldora Koeningsegg (i mitten), förevisar
Birgith Juel och Eva-Marie Andersson en av
Sportbilsfabriken Koenigseggs produkter.

Alldora Koeningsegg som är ekonomiansvarig i företaget och dessutom hustru till Christian Koeningsegg.
Vi fick också träffa Engelholmsglass och Carl-Gustaf Gudmundsson. Företaget är
familjeägt sedan
sex decennier, en
aktningsvärd ålder
för ett svenskt familjeföretag. En
del i en långsiktig
och positiv utveckling för EngelKeramiker Sofia
holms Glass AB
Nilsson visade sitt
fantastiska handlag har varit att man
och vi fick se hur
aldrig tummat på
en lergök blev till.
kvalitén.
Under helgen hann vi även med
företagsbesök på Rittal. Samtidigt
passade Ängelholms Näringsliv AB
på att hålla information. Ängelholms kommun har en 8:e placering
på Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimat och dessutom ökar
nyföretagandet i kommunen.

I mars fick två skorstensfejare sina
gesällbrev. Vid KFH:s styrelsesammanträde i april var det dags igen då
tre frisörgesäller fick ta emot sina
brev och KFH:s gesällsköld.
Anledningen till denna extra utnämning var att frisörgesällerna var
förhindrade att delta vid årsmötet på
grund av en frisörmässa i Stockholm. Grattis Carolin Andersson,
Caroline Gustafsson och Helena
Bertilsson!

Gesällbrev
Gesällbrev har utdelats till följande:

Carolin Andersson, Karlskrona
Har genomgått sin utbildning i frisöryrket
hos Modefrisören i Karlskrona.

Caroline Gustafsson, Karlskrona
Har genomgått sin utbildning i frisöryrket
vid Christian IV:s skola i Kristianstad.

Helena Bertilsson, Ronneby
Har genomgått sin utbildning i frisöryrket
vid Kungsmadskolan i Växjö.

Ökad kunskap

Växtkraft mål 3

Under nätverksluncherna i Företagarnas hus har vi genom projektledare Mats Ekelund under våren
bl.a. fått veta mer om Projekt Rosenholm och vilka planer som finns. Vi
har träffat Gertie och Bengt Sintring
som informerat och välkomnat oss
till Rosenholmskrogen. Tina Hådell
presenterade sitt företag Beauty by
Tina och Malin Jarleberg presenterade Lernia Bemanning.
Andreas Hansson och Lena
Karlsson från Öhrlings PWHC informerade om sina tjänster. Jörgen
Centerman presenterade kapitalbolaget Abundis och Andy Potter
från Andygraphics visade oss en
produktfilm som nominerats till
Guldekengalan.

Det finns möjlighet att anmäla dig
till höstens nätverk för kompetensutveckling. Vi håller på att samla in
deltagare till KFH:s femte nätverk
för småföretagare. Vi sköter all administration åt företaget och köper
in utbildningar efter behov. Företaget får sin utbildning finansierad av
mål 3 EU-medel. Den insats företaget sätter in är en deltagaravgift och
sin egen tid.
Vill du veta mer? Kontakta KFH:s
kansli senast den 15 juni.

NÄTVERKSLUNCHERNA
gör uppehåll juni och juli.
Vi ses igen den 25 augusti!

KANSLIETS ÖPPETTIDER
Tisdag, onsdag och torsdag kl. 8–17,
25/5–17/8 kl. 8-16. Övriga dagar: tidsbokning.
Semesterstängt: 8/7–3/8.
I Företagarnas hus finns ett gemensamt kansli för: KFH, Centrumföreningen,
Ekriket, Industrigruppen, NyföretagarCentrum, Öriket och Östersjögruppen.

