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233 ord med Eva-Marie
Engagerade företagare
I min roll som vd för KFH, har jag förmånen att träffa många företagare, vilket är
oerhört stimulerande.
Behoven och möjligheterna ser väldigt
olika ut, men gemensamt är det stora enEva-Marie Andersson gagemanget och drivkraften. Det finns naturligtvis också en envishet och en vilja att själv kunna påverka
sin situation, att vara fri i att fatta egna beslut.
När jag började mitt uppdrag i företagarföreningen kunde jag
aldrig drömma om att det skulle finnas ett så genuint engagemang bland företagen. Ofta får man bilden av att företagarna
inte har tid, att det är svårt att få ”folk” engagerade i föreningen.
Detta stämmer inte alls. I Karlskrona finns en stor vilja från
företagarna att engagera sig och påverka kommunens framtid.
Jag märker av denna samverkan mellan företag i rad olika samhällsfrågor, allt för Karlskronas väl.
Entusiasmen stimuleras till stor del av att vi skapat en gemensam plattform, ett forum, där företagarnas röst är viktig. Nu dessutom mer och mer i samverkan med kommunen.
Det märks också av i det ökade medlemsantalet i våra olika
lokala företagarföreningar.
Jag är glad över att vi samordnat dessa föreningar i Företagarnas Hus (Hantverket) och att vi idag är en viktig del av
Karlskronas framtid.
Engagemanget finns. Nu gäller det ännu mer för våra beslutsfattare att fånga drivkraften.
Vi har arenan.
Läs mer om kommuninfo i Företagarnas Hus i detta nummer av
KFHnytt.

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:
3/2 Östersjögruppens frukostmöte om Litauen.
Plats: Företagarnas Hus,Bredgatan 12, kl. 8.00-9.30.
Anmälan till KFH:s kansli, tel: 801 40, e-post: kansli@kfh.se
22/2 Nätverkslunch kl. 12-13. Vi presenterar företag inom vår
kommun. Pris 70 kr/person.
Anmälan till KFH:s kansli tel. 801 40, e-post: kansli@kfh.se
1/3 Årsmöte med gesällutnämning. Företagarnas Hus kl. 18.00.
9/3 Kommuninfo i Företagarnas Hus. Frukostmöte kl. 8.00.
Vi tar upp frågor kring nya livsmedelslagstiftningen och
serveringstillstånd. (Se även annons sid 2).
29/3 Nätverkslunch kl. 12-13. Vi presenterar etablerade och
nystartade företag inom vår kommun i samverkan med
Nyföretagarcentrum. Pris 70 kr/person.
Anmälan till KFH:s kansli tel. 801 40, e-post: kansli@kfh.se
Nya medlemmar:
Fansin Informationsdesign, GE Bevakning, Human Marketing AB,
RotoPrint Tryckeri AB, Vanda- språktjänster och kulturproduktioner.

Företagarnas hus
Aktiviteterna i Företagarnas Hus är många och vissa dagar besöker fler än 50 företagare
huset. Även Centrumföreningens aktiviteter har ökat och de har ett eget kontor på
Borgmästaregatan, dock sköter KFH:s kansli ekonomi och viss adminstration åt
dem. ”Vi som arbetar i de olika organisationerna har en tät dialog och försöker samverka med våra resurser så mycket som möjligt”, säger KFH:s vd Eva-Marie
Andersson. ”Via denna samverkan kan vi idag nå ca 700 företag”.

Studiebesök i Litauen
I snöyra och 25-gradig
kyla kom så tolv personer representerande
åtta företag och Karlskrona kommun till
Palanga.
Besöket varade under tre fullspäckade dagar. Syftet var att studera landet och knyta
affärskontakter.
– Vi har lärt oss
mycket om Litauen och
dess industri, säger Ulf Här ses Bonnie Söderström ochYngve Svensson från Carlskrona
Samvik, Östersjö- Installation & Företagastjänst studera en produkt från
gruppen.
verktygstillverkaren Formateka.

Skärgårdsforum
i Karlskrona
Karlskrona blir värd för Nationella Skärgårdsforumet 2006 som kommer att
ske på Aspö den 23-24 maj. Detta är ett tydligt bevis på att samverkan mellan
Örikets och näringslivsenhetens insatser vid skärgårdstinget 2005 bär frukt.
– Vi har de bästa förutsättningarna för ett lyckat skärgårdsforum med vårt
upparbetade nätverk och med den positiva inställningen från kommunen, säger Sven-Erik Löfgren, ordförande i Öriket. Nu väntar ett intensivt arbete med
arrangemanget.
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Hög tid
att upptäcka Polen
Fr.v. Lennart Olsson, Länsstyrelsen, Mathias
Wijk, Länsarbetsnämnden, Peter Adaktusson,
Karlskrona kommun och Bo Gustavsson,
Länsarbetsnämnden.

Välbesökt infoträff
Onsdagen den 25 januari arrangerades en informationsträff under rubriken ”Nya anställningsformer och
stöd till företagsutveckling skapar
nya möjligheter”. Arrangemanget
genomfördes i samverkan mellan
KFH, Karlskrona kommun, länsstyrelsen, arbetsförmedlingen och föreningen Företagarna. Över 60 personer hade hörsammat inbjudan och
det var engagerade företagare som
ställde frågor till föreläsarna.
Vi kunde konstatera att det finns
möjlighet till skräddarsydda lösningar för företagarna när det gäller
att ta emot arbetskraft, det finns
också möjlighet att söka företagsstöd från länsstyrelsen.
Näringslivschef Peter Adaktusson
informerade om det arbete som pågår inom näringslivsenheten och
kunde också glädja oss med att
Karlskrona har en positiv befolkningsökning liknande de siffror vi
hade i mitten på 50-talet.

Ny ordförande
i Industrigruppen
Industrigruppen i Karlskrona är en
nätverksorganisation bestående av
28 medlemmar.
Det är större arbetsgivare och
företag inom
tillverkningsindustrin.
Ordförandeskapet i Industrigruppen är rote- Christer Ågren
rande med två- ny ordförande
årsintervaller i Industrigruppen.
och fr.o.m. den 30 januari 2006 är
det Christer Ågren, platschef
Flextronics, som håller i klubban.
KFH administrerar och stödjer
nätverket och vill önska Christer
lycka till med uppdraget!

Landshövding Ingegerd Wärnersson och
MHF:s Christer Folkesson studerar alkolås.

Alkoholens
konsekvenser
80 personer visade intresse när KFH,
NTF, landstinget och Karlskrona
kommun arrangerade ett seminarium
om ”Alkoholens konsekvenser på
arbetsplatsen och i trafiken”.
Moderator var landshövding
Ingegerd Wärnersson som stadigt
lotsade oss genom de intressanta
föredragningarna.

Nyligen träffade jag en svensk som var här i Polen för första gången. Han
försökte då förklara för mig att även Sverige hade haft det svårt under
andra världskriget. Bland annat på grund av att kaffet var ransonerat!
Det händer sällan, men just i den stunden visste jag inte vad jag skulle
säga. Jag som bara är 30 år har ändå upplevt vad ransonering innebär.
Ost, mjölk, kött, till och med toapapper, var ransonerat så sent som på
1980-talet här i Gdynia.
Mötet med den nyfunna bekantingen från Karlskrona fick mig sannerligen att fundera över vad lite ni blekingar vet om oss polacker. Trots
tio års daglig färjeförbindelse mellan Karlskrona och Gdynia tycks svensken i gemen fortfarande leva mentalt och fysiskt avgränsad från resten
av Europa. Åtminstone från oss som bor i de centrala och östra delarna
av kontinenten. Trist, ty till stor del orsakas detta av fördomar och inte
så lite misstänksamhet.
Vi polacker är inte annorlunda än andra EU-medborgare. Bortsett från
att vi talar ett för svenskar svårbegripligt språk. Detta bör dock inte utgöra
något hinder för ett besök på andra sidan Östersjön i akt och mening att
uppleva och lära känna Polen.
Gdynia är för Karlskrona, Blekinge och Sverige den självklara porten till vårt land som nu återigen är demokratiskt styrt, faktiskt i hela
sjutton år sedan befrielsen från kommunismen. Under den tiden har vi
lyckats åstadkomma mycket. Inte bara politiskt, utan också strukturellt,
finansiellt och näringslivsmässigt.
Man skulle dock kunna önska att affärsutbytet mellan
trestadsområdet (Gdansk, Gdynia och Sopot) och Blekinge hade utvecklats fortare. Och då menar jag inte
främst shoppingturismen, utan byggandet av varaktiga
affärsrelationer mellan blekingska och polska företag och
entreprenörer.
Utvecklingen går nu så rasande snabbt att den som
inte kommer med på vagnen i brådrasket blir akterseg- ALEKSANDRA
lad. Och då menar jag inte av färjan utan av konkurren- ZIELINSKA
terna från övriga Sverige, Danmark, Tyskland och Norge. vd Fabas Polska

Kompetensutveckling!
Det är 20 företag och 29 personer i KFH:s nätverk för småföretagare som skall kompetensutvecklas.
KFH har nu genomfört analysen och kommer att ansöka
om utbildningar inom en mängd
områden. KFH sköter all administration och företagen får utbildningen finansierad av EUmedel.
Följande branscher deltar i
nätverket:
IT, design, reklambyrå, ventilation, snickeri, installation,
konsult, livsmedel, sjukgymnastik, fastighet, med flera.

I arbetet att förbättra kommunens
företagsklimat, arrangerar näringslivsenheten och KFH frukostträffar
under våren. Boka dessa torsdagar:
9/3 Nya livsmedelslagstiftningen
och serveringstillstånd.
6/4 Detaljplaner & bygglovsfrågor
4/5 Miljöfrågor

Årsmöte
Boka in onsdagen den 1 mars kl.
18.00. Då äger Karlskrona Företags & Hantverksförenings
årsmöte rum. Vi har tre gesäller
som ska ta emot sina gesällbrev.
Varmt välkommen.

KANSLIETS ÖPPETTIDER
Tisdag, onsdag och torsdag kl. 8–17,
Övriga dagar: tidsbokning.
I Företagarnas Hus finns ett gemensamt kansli för: KFH, Centrumföreningen,
Ekriket, Industrigruppen, NyföretagarCentrum, Öriket och Östersjögruppen.

