
Eva-Marie Andersson

Medlemsnytt
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.
Medlemsaktiviteter:
26/8 Frukostmöte Östersjögruppen 8.00-9.30

I föreningens  lokaler på Bredgatan 12. Pris 50 kr/person.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.

31/8 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Företagare i Karlskrona presen-
terar sin verksamhet och vi får också veta vad som är på gång.
Pris 70 kr/person.  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.

1/9 Näringslivsdag på  Arena Rosenholm  kl. 13.00-16.00.
Karlskrona kommun arrangerar tillsammans med KFH en
näringslivsdag på  Arena Rosenholm.
Anmälan: Näringslivsenheten, tel 0455-30 30 41.

28/9 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Företagare i Karlskrona presen-
terar sin verksamhet och vi får också veta vad som är på gång.
Pris 70 kr/person.  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.

Nya medlemmar:
Althini International, Bardå Filmproduktion, Blekinge IT-Tjänst, Canon
Center, Commersen, Karlskrona Plåt & Järn AB, Public Me, Stockholms-
planet i Blekinge AB, Z-Bageriet  AB.
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Stipendieutdelning
För fjärde året i rad delades stipendier ut till fyra gymnasieungdomar som visat särskilda
egenskaper i entreprenör- eller ledarskap. Inbjudan hade hörsammats av 40-talet
personer och de närvarande fick också en  presentation av UF-företaget Ung Mu-
sik. Det var vd Magnus Altefur som  presenterade bolaget på ett mycket ambitiöst
vis. Ung Musik har egen hemsida om  du vill veta mer: www.ungmusik.se

Årets fyra lyckliga stipendiemottagare hos KFH. Från vänster: Martin Ungfors,
Karin Göransson, Olof Klingberg och Magnus Altefur.

STIPENDIATER 2005
Karin Göransson SPE2F
Stipendieutdelare: Mikael Blomqvist, ordf. Industrigruppen.
Motivering: ”Karin gör alla uppgifter med stor noggrannhet och visar stor

driftighet. Hon är utåtriktad och lätt att samarbeta med.
Hon har förutsättningar att bli en entreprenör”.

Olof Klingberg SPE2E
Stipendieutdelare: Eva-Marie Andersson, repr. Centrumföreningen.
Motivering: ”Olof angriper problem med envis målmedvetenhet och ger

inte upp förrän han funnit en lösning. Han samarbetar utmärkt
med kamrater för att göra ett bra jobb”.

Martin Ungfors BPHB3T
Stipendieutdelare: Stig L. Sjöberg, ordf. KFH.
Motivering: ”Martin har skaffat sig utmärkta yrkeskunskaper och har förmåga

att lösa trätekniska konstruktionsproblem på ett kreativt sätt.
Han har därtill visat goda ledaregenskaper och social kompetens”.

Magnus Altefur SMTM3 (TIME-gymnasiet)
Stipendieutdelare: Margaretha Sjöberg, styrelseledamot NyföretagarCentrum.
Motivering: ”Magnus är redan entreprenör av hög klass. Han arbetar mycket

proffsigt med olika projekt och kommer med stor säkerhet att
driva ett eget företag inom några år”.

Viktigt! Boka in den 1/9
Den 1 september arrangerar Karlskrona kommun tillsammans med KFH
en näringslivsdag kl. 13.00-16.00 på Arena Rosenholm.

Denna dag är det du som är eller tänker bli företagare i Karlskrona som är i
fokus. Det är dina frågor som ska få svar, dina behov som ska lyftas fram.

Eftermiddagens talare är bl.a KFH:s ordförande Stig L Sjöberg, Albinsson
& Sjöberg, kommunalrådet Mats Johansson och Sven-Eric Söder, statssekre-
terare på Näringsdepartementet, ansvarig för bl.a. näringslivsutveckling, regel-
förenkling för småföretagare och konkurrensfrågor. Moderator kommer Mag-
nus Briggert att vara.

Det bjuds också på rundtur med Centrumtåget, där deltagarna får se hur
Arena Rosenholm växer fram. Du kan även besöka en minimässa med samt-
liga kommunala förvaltningar.

Passa på att diskutera näringslivsfrågor med kommunens tjänstemän!

238 ord med Eva-Marie
Samverkan
en förutsättning

Karlskrona är en kommun som absolut vill
satsa på tillväxt. Detta vet vi, eftersom
kommunen satsar mycket på de olika lo-
kala näringslivsorganisationerna.

Inställningen är positiv, men för att nå tillväxt måste det också
till en bra dialog mellan kommunens tjänstemän, politiker och
de befintliga företagarna.

Det ska t.ex. vara positivt när ett företag vill ha råd eller hjälp
att växa eller ett nytt bolag vill etablera sig – inte besvärande.
Företagen efterlyser också kontinuitet i sina ärenden.

När en företagare och tjänsteman träffas, är det ofta helt olika
världar som möts. Ett vanligt fel är att man likställer alla företag,
enmansbolag som börsbolag. Men även företagare kan dra alla
tjänstemän över en kam och säger ibland ”typiskt kommunen”.

KFH har en dialog med kommunen gällande dessa frågor. Detta
är mycket positivt. Saker och ting förändras hela tiden, även om
vi vet att det tar tid.

Det viktiga är att dialogen upplevs som givande för alla parter
och inte som kritiserande. För vi har exakt samma mål: Karls-
krona ska vara en av de bästa kommunerna att driva företag i!

Med detta gemensamma mål i sikte, ber jag dig nu boka in
den 1 september kl. 13-16.  Då arrangerar Karlskrona kommun
i samarbete med KFH en näringslivsdag just med ambitionen att
öka kontakten kommun och företagare emellan. Läs mer om vad
som händer i detta nummer av KFHnytt.

Jag hoppas på riktigt god uppslutning från Karlskronas före-
tagare!

KFH:s kansli håller
semesterstängt
11 juli – 8 aug. Skön sommar!
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Upplaga: 800 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

På gång på Skattekontoret
Vi på Skattekontoret Karlskrona har förmånen, att i KFH-nytt få informera om
nyheter m.m. från ”vår värld”.

Som företagare kommer du säkert då och då i kontakt med Skatteverket.
Många upplever att moms, skattedeklarationer och annat som har med skatt
att göra är både krångligt och tidsödande. Skattereglerna kan vi på Skatte-
kontoret inte påverka. Däremot vill vi gärna underlätta för företagare att göra
rätt vid redovisning av skatter och avgifter. Vi har därför inlett en bred sats-
ning för att utveckla vår service mot företagarna i Blekinge.

Ett viktigt inslag i vår satsning är kontorets två skatteinformatörer, Eva Nils-
son och Jörgen Andersson. De arbetar på heltid med extern information till
företag och allmänhet. Ett uppskattat arrangemang är våra nyföretagarträffar
som arrangeras flera gånger varje år i Karlskrona och Karlshamn. Informatörer-
na gör även gärna besök ute hos företagare. Informationen anpassas efter behov
och önskemål och kan beröra allt från nyföretagande till moms vid EG-handel.

För att vår satsning ska lyckas behöver vi veta mera om vilka önskemål och
förväntningar Blekinges företagare har på oss på Skatteverket. Våra informa-
törer har därför startat ett antal s.k. fokusgrupps-
undersökningar. En fokusgrupp består av sju-åtta delta-
gare som under någon timme diskuterar en viss fråga
som berör vår verksamhet. Nu behöver vi fler företa-
gare till våra fokusgrupper. Tycker du detta låter intres-
sant, så är du hjärtligt välkommen att delta!

Vill du att våra informatörer ska besöka ditt företag
eller vill du delta i en fokusgrupp? Kontakta:

●  Eva Nilsson, 0455-571 48
eva.b.nilsson@skatteverket.se

●  Jörgen Andersson 0455-571 64
gorgen.andersson@skatteverket.se

Ingemar Holm,
kontorschef, Skatte-
kontoret Karlskrona.

80 städer i Karlskrona

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

KANSLIETS ÖPPETTIDER
Tisdag, onsdag och torsdag kl. 8–17,

1/6–22/8 kl. 8-16. Övriga dagar: tidsbokning.
Semesterstängt: 11/7–8/8.

Fischerströmska gymnasiet i Karls-
krona startar tillsammans med en
rad företag upp ett lärlingsprogram
i höst. All yrkesutbildning ligger på
företaget och endast kärnämnena
läses på skolan.

I princip kan lärlingsprogrammet
omfatta alla praktiska yrkesutbild-
ningar. I första hand satsas på sådana

Medlemsförmån
från Stena Line
Ulf Samvik som driver frågor kring
Östersjöhandel, kan nu presentera
särkilda adresser till Stena Line som
endast är tillgänliga för företagare
som vill boka affärsresor.

Fax:  0455-220 99, e-postadress:
krystyna.jonsson@stenaline.com
eller kriraj@stenaline.com

Alla medlemmar i KFH har auto-
matiskt tillgång till denna service.
Det enda du behöver göra är att
skriva ner vilket företag du repre-
senterar så stäms detta av med
KFH:s medlemsregister.

Trevlig resa!

Designklart!
Efter annonsering i
KFHnytt och efter att

näringslivsenheten annonserat i
dagspress, har nu sex företag anmält
sig att medverka i Sommardesign-
kontor Karlskrona.

Detta innebär att företag startar ett
projekt tillsammans med studenter.
Syftet är produktutveckling med
hjälp av design. Carl-Axel Ottosson
på näringslivsenheten har dessutom
sett till att studenter får tillgång till
bra boende under sin sommarvis-
telse i Karlskrona.

Länsarbetsnämnden i Blekinge
har fått en extra tilldelning på yt-
terligare drygt 21 miljoner kronor
att använda till anställningsstöd.
Det innebär att 250 personer i Ble-
kinge kan få möjlighet att få arbete
med anställningsstöd. Framförallt in-
riktas resurserna på att de personer
som står längst från arbetsmarknaden
ska få möjlighet att få ett arbete.

Med hjälp av tillskottet till an-
ställningsstöd kan Arbetsförmedlingen
stimulera till fler anställningar på den
reguljära arbetsmarknaden, inte minst
för sökande inom aktivitetsgarantin.

LOKALDELEN.se
KFH samarbetar med

Ökad satsning på
anställningsstöd skapar jobb.

FAKTARUTA
● Särskilt anställningsstöd är riktat till
personer inom aktivitetsgarantin.

●  Särskilt anställningsstöd får lämnas
till både privat och offentlig arbetsgi-
vare och anställningen kan vara en tills-
vidare-, prov- eller visstidsanställning.

●  Särskilt anställningsstöd får lämnas
med 85 procent av lönekostnaden,
dock högst 750 kronor per dag, om
anställningen påbörjas före den 30 juni,
2005 högst 1.000 kronor per dag.

Intresserad? Vänligen kontakta Arbetsförmedlingen, tel. 0455-58348.

yrken där det råder brist på kompe-
tens.  Att vara elev på någon av dessa
lärlingsplatser och få all praktisk ut-
bildning på ett företag innebär också
mycket goda möjligheter till fast jobb
direkt efter gymnasiet.
För kontakt: Anita Wranker, tel.
0455-30 42 41 eller Tommy Rön-
nerholm, tel. 0455-30 40 75.

Lärlingsprogram startar upp

Ny serviceavgift 2006
Vid KFH:s årsmöte beslutades att
justera den fasta serviceavgiften.
Detta innebär att serviceavgiften
höjs med 100 kr och blir därmed
450 kr per år.

Karlskrona NyföretagarCentrum
arrangerade 23-25 maj en rådgivar-
konferens och ett hundratal gäster
från 80 svenska städer kom till
Karlskrona. Lokala företagare och
Karlskrona kommun samverkade
under ledning av Nyföretagar-
Centrums rådgivare Birgith Juel och
ordförande Conny Midenhag.

På programmet stod för-
utom utbildning under 2,5
dagar bl.a. besök hos Stig
och Margaretha Sjöberg,
Förlags AB Albinsson &
Sjöberg där porslins- och
bilmuseerna visades upp.
Margaretha Sjöberg stod
som värdinna för middagen
och dubbelkvintetten af
Chapmän underhöll.

Dag två blev det en skär-
gårdstur i det vackra för-
sommarvädret och en gui-

dad tur på Kastellet med underhåll-
ning av nyutnämnda ambassadören
för Arena Rosenholm, Mi Ridell.

Pierre Sundberg på Kastellet ser-
verade utsökt lax och kommunalrå-
det Mats Johansson stod som värd
under kvällen.

Vilken fin reklam det blev för vår
vackra örlogsstad!

Trivdes: Margaretha Sjöberg, Karlskrona Nyföretagar-
Centrum och Jan-Olof Ericksson, ordf. Jobs and Society.


