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Medlemsnytt

143 ord med Eva-Marie
Osund konkurrens

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.

Hur mycket osund konkurrens finns det i
Karlskrona? Den frågan utreds nu av kom-
munens näringslivsenhet.

Svenskt Näringsliv gjorde en riksomfat-
tande attitydundersökning och Karlskrona

visade sig vara en av de orter där företagarna upplever det mest
negativt. Det vill säga man anser att det förekommer osund kon-
kurrens inom flera områden.

Eftersom detta är en undersökning som bygger på upplevel-
ser måste nu fakta fram. Därför gick näringslivsenheten direkt
ut med annons i lokalpressen för att få tips på konkreta bevis.

KFH:s ordförande Stig L Sjöberg, inbjöd i en tidningsintervju
företagen att kontakta KFH om man ville anmäla sina synpunk-
ter mer anonymt. Ett par företagare har redan hört av sig till oss
på kansliet.

En sak är säker – KFH kommer att följa denna utredning väl-
digt nogsamt. Fakta måste fram så att vi kan fortsätta vårt arbete
med att bli en än mer företagarvänlig kommun.

Medlemsaktiviteter:
10/2 Informationsträff hos Länsförsäkringar kl. 15.00-17.00.

Försäkrings- och juridikfrågor för företagare. Träffen arrangeras
av NyföretagarCentrum i samarbete med KFH och är kostnadsfri.
Anmälan senast den 8 februari till KFH:s kansli tel. 801 40 eller
NyföretagarCentrum tel. 298 50.

23/2 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Vi presenterar två etablerade
företagare och ett nystartat bolag i Karlskrona.
Pris: 70 kr/person. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax. 801 23.

9/3 KFH:s årsmöte kl. 17.30. Årsmötet äger rum i föreningens
lokaler på Bredgatan 12.  Alla medlemmar hälsas välkomna.
Anmälan: KFH:s kansli tel. 801 40 eller e-post: kansli@kfh.se

30/3 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Vi presenterar två etablerade
företagare och ett nystartat bolag i Karlskrona.
Pris: 70 kr/person. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax. 801 23.

Nya medlemmar:
Björn Lindkvist Consulting, Evolator AB, GE-WELD AB, Hälsa & Har-
moni, Imagine AB, Sälj- och Marknadskompetens, Wix World Wide.
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Luciafirande hos KFH
I vanlig ordning kom hon till oss, lucia med följe.
År 2004 var det Julia Jonasson 9 år som bar
luciakronan med levande ljus i. Hon hade ca 15
barn med sig i luciatåget och de sjöng under
ackompanjemang av David Gustavsson. Tradi-
tionsenligt korade hovjuvelerare John Bohlin
lucia med ett silverhalsband.

Gylles Konditori serverade luciakaffe och be-
hållningen för detta gick som vanligt oavkortat
till Frälsningsarmén.

I år kunde en nöjd Eva-Marie Andersson vid
en nätverkslunch överlämna 4.210 kronor till
Frälsningsarméns Märtha Persson.

Det har också julstökats i Företagarnas Hus och över 100 barn och vuxna
deltog. Förutom Gylles Konditoris marsipanmodulering fick företagarna också
ta del av blomsterarrangemang från Lindhofs Blomsterhandel.  Ulrika Bard
lärde ut ett och annat om blombinderi och gav oss mycket inspiration.

KFH:s lucia 2004, Julia Jonasson.

Tips om hur man
lyckas i Tyskland

Sweden Promotion Team, Ham-
burg, besökte Östersjögruppen
den 16 november 2004. Östersjö-
gruppen är som bekant en sam-
verkan mellan KFH och Karls-
krona kommun. Generalkonsuln
Bo Emthén hade med sig en sju-
mannadelegation som informe-
rade om affärsmöjligheter i Tysk-
land. Ett 40-tal Karlskrona-före-
tagare hade hörsammat inbjudan.

Den svenska exporten till
Tyskland är fortfarande tio
gånger större än exporten till
Polen. Företagarna fick tips på
hur man lyckas i Tyskland och i
vanlig ordning är det stor uthål-
lighet som är viktig. De tyska fö-
retagen är mycket lojala mot sina
affärspartners.

Det är också viktigt att be-
härska språket för att kunna för-
handla, tyda lagar, regler och

även förstå gällande umgängesformer. Liksom att lära känna tyska förhållan-
den där skillnaderna är stora mellan de olika delstaterna.

Östersjögruppen har idag en mycket god relation till Tyska generalkonsulatet.
Om du som företagare behöver kontakter, tveka inte att höra av dig till vårt
kansli för mer information (telefon 801 40).

Sweden Promotion Team består av: Bo Emthén, generalkonsul, Svenska
generalkonsulatet i Hamburg, Sandra Rekanovic, Investor-stipendiat, Svenska
Handelskammaren, Düsseldorf, Matthias Jagenberg, advokat, Hamburg, Guy
Boultwood, bankdirektör, Svenska Handelsbanken, Hamburg, Hans-Jürgen
Liebold, bankdirektör, SEB, Hamburg, Dorothée Nilsson Speer, konsult, Baltic
Design Transfer, Hamburg/Berlin och Mats Tisell, marknadsassistent, Svenska
generalkonsulatet, Hamburg.

ÄNDRAT DATUM FÖR ÅRSMÖTE!
Karlskrona Företags- & Hantverksförening KFH:s årsmöte
påannonserades till den 5 mars, men datumet är ändrat!!

Vi ber dig därför uppmärksamma att årsmötet istället äger
rum onsdagen den 9 mars kl. 17.30. Efter årsmötesförhand-
lingarna bjuder föreningen på en lättare måltid. Anmälan sker
till KFH:s kansli senast den 24 februari, tel. 801 40.

Dorothée Nilsson Speer och Mats Tisell,
deltagare i delegationen från Tyskland.

Skatteverket kom förbi …
Strax före årsskiftet kom Skatteverket till KFH med en fråga: Vad tycker före-
tagare om Skatteverket?

Vi fick svar från flera näringsidkare och dessa synpunkter överlämnades till
skatteinformatörerna Jörgen Andersson och Elisabeth Oskarsson.

Skatteverket arbetar kontinuerligt på att kunna ge företagen en bättre ser-
vice och därför är företagens synpunkter viktiga. Har du några synpunkter du
vill framföra, eller om du vill träffa skatteinformatörerna, hör av dig till KFH:s
kansli, e-post: kansli@kfh.se eller kontakta Jörgen Andersson direkt på e-post:
gorgen.andersson@skatteverket.se.
Märk din e-post med ”Synpunkt-Skatteverket”.



PORTO

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

Generationsskifte med
slopad arvs- och gåvoskatt
Den 1 januari avskaffades arvs- och gåvoskatten. Det innebär att vem
som helst, både företagare och andra, skattefritt får ge bort hur mycket
som helst till vem som helst. Lagen har tidigare försvårat
generationsskiften, och näringslivets företrädare har därför under flera
år drivit frågan att lagen bör slopas. Innebär då slopandet att företa-
gare bara behöver skänka företaget till den inom familjen som ska ta
över för att generationsskiftet skall vara klart?

Föga förvånande är det inte fullt så enkelt. Många frågor återstår
att fundera på även när arvs- och gåvoskatten har slopats.

• Vill jag och maken/makan ha ut lite pengar ur företaget innan det
överlåts? Hur kan det i så fall gå till?

• Hur åstadkommer vi rättvisa mellan våra barn? Om vi skänker fö-
retaget eller säljer det för billigt till den som ska ta över, hur kom-
penserar vi syskon? Varifrån skall de pengarna
komma?

• Till sist, ska företaget verkligen överlåtas inom
familjen? Det kanske är bättre att sälja företa-
get externt och låta barnen få pengarna? Hur
genomförs i så fall en sådan försäljning bäst?

Att arvs- och gåvoskattelagen slopas underlättar
självklart generationsskiftet, men att lagen försvin-
ner innebär inte att alla frågor löser sig. Behovet
av planering är fortfarande stort men lösningarna
blir i många fall lite enklare.

Andreas Hansson,
Öhrlings Pricewater-
house Coopers.

EFTERLYSES
Företagare intresserade av
affärsutveckling med hjälp av design.
Under sju veckor kommer sex design- och designmanagementstudenter
att arbeta i Ditt företag med projekt som naturligtvis initieras av Dig.
Projekten skall vara bra för företaget och även tillföra nya tankar
och idéer om både företaget och dess produkter.
Detta erbjuds Du som företagare genom medverkan i ett
Sommardesignkontor i Karlskrona, sommaren 2005:

• Möte med kreativa designstudenter som kommer
att orsaka ”Kreativa störningar” i Ditt företag.

• Upptäcka möjligheterna när design även blir affärsutveckling.
• Fördjupa designstrategin i företaget för att bli tydligare på marknaden.
• Öka produkternas värde genom att tydliggöra Ditt företag.

Positiva erfarenheter och exempel finns från tidigare Sommardesignkontor
i Blekinge under fyra år. Några exempel på deltagare är: Radius Sweden AB,
Auralight International AB och SR Prod AB från Karlskrona samt
ErgoOptoProgram AB och Nättraby Verktygs AB.

För ytterligare information och intresseanmälan kontakta:

Eva-Marie Andersson, vd, KFH. Tel: 0455-801 40 • E-mail: kansli@kfh.se
Carl-Axel Ottosson, Karlskrona kommun, näringslivsenheten.
Tel: 30 30 46 • E-mail: carl-axel.ottosson@karlskrona.se
INFORMATION: Svante Malm, Projektledare Industriellt UtvecklingsCentrum
i Olofström . Tel: 0454-975 18 • E-mail: svante.malm@iuc-olofstrom.se

Funderar du
på export?
Exportrådet  erbjuder

exportsäljare för företagets
internationella  expansion

 Vill  du veta mer?
Kontakta Jonas  Englund.

Telefon 0705-831888
jonas.englund@swedishtrade.se

Nätverksluncherna
lockar många företagare
Nytt år och nya möjligheter, men en del är sig likt. KFH:s och Nyföre-
tagarCentrums nätverksluncher fortsätter att locka många besökare. Sista
onsdagen i varje månad presenterar vi tre företagare med säte i Karlskrona
kommun. Här ovan ses de företagare som presenterade sina bolag den 26
januari inför 50 sopplunchdeltagare.

Från vänster :  Valdemar Skantze, Karlskrona Lampfabrik, Sergej Belinski, ägare till
nystartade bolaget Adhou Communications AB och Bo Claesson, Evolator.

Almi Företagspartner i Karls-
krona har en nytillträdd vd. Han
heter Anders Lotsengård och är
även vd för Almi Företagspartner
i Kalmar Län. KFH önskar An-
ders välkommen och lycka till!

Företagsnytt

Anders Lotsengård,
ny vd på Almi.

KFH samarbetar med

Polenresa för företagare
Missa inte vår intressanta resa till Gdynia, Ilawa,
Lubawa och Malbork den 20-24 maj 2005!
KFH tillsammans med Magdalena Kurczewska Svensson planerar en
resa till Polen i vår. Detta i samverkan med Ängelholms Hantverksfö-
rening. Samling för avresa fredag kväll 20/5 kl 18.00. Vi är tillbaka
tisdag morgon 24/5. Det är redan 20 personer som anmält sig och vi
hoppas på god uppslutning från företagare i Karlskrona.
Kontakta Magdalena Kurczewska Svensson för närmare information,
telefon 0455-561 15. Sista anmälningsdag är den 28 februari.


