
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.
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Just nu pågår en diskussion inom Karls-
krona kommun kring satsning på turism/
besöksnäring och evenemang. Det som dis-
kuteras är huruvida arbetet med denna ut-
vecklingsbara och viktiga näring ska dri-
vas i kommunal regi eller om en organisa-

tion i samverkan med näringen ska bildas? Till detta finns en
nybyggd sportarena som ska generera ett antal evenemang per år.

Vad har Karlskrona som ingen annan stad har? En fantastisk
skärgård i kombination med vackra byggnader, allt uppbyggt på
många öar. När gäster från t.ex. Polen kommer till Karlskrona
häpnar de över vår skärgård. Får de sedan möjlighet att åka ut
med båt och se Karlskrona från havssidan, då blir de totalt hän-
förda. Vem blir inte det?

Därtill har vi har en unik ”utomhusarena” i handelshamnen
som inte finns att likna vid något annat. Vi har ett världsarv och
en marin historia. Här finns en fantastisk potential och det som
behövs är en samordning och förpackning av allt vi redan har att
erbjuda. Vi har också en aktiv hotellgrupp som är beredda på att
satsa på att göra Karlskrona mer känt och inbjudande.

Till allt detta finns inom KFH, Öriket, Ekriket, Centrumföre-
ningen och övriga näringslivsorganisationer, mängder med för-
slag och stort intresse för frågan. Som spindeln i nätet för många
företag känner jag tydligt av detta djupa engagemang.

Det viktiga är att Karlskronas nya satsning kring besöksnäringen
tar vara på denna kraft. Då kan det blir något riktigt bra som inte
liknar något som andra städer redan har.

Medlemsaktiviteter:
30/8 Nätverkslunch i Företagarnas Hus. Kl. 12.00-13.00.

Företagspresentationer och företagsnytt. Ett samarbete
med Carlskrona Nyföretagarcentrum. Pris: 70 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax. 801 23.

27/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus. Kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Ett samarbete
med Carlskrona Nyföretagarcentrum. Pris: 70 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax. 801 23.

6/10 Näringslivsdag Karlskrona. För mer information
kontakta KFH:s kansli: tel. 80140.

Nya medlemmar:
Altefur Development AB, Beckasin Reklambyrå, Café Sött o Salt, HG’s
Snickeri & Byggservice, Klippgränden, Klippgården, Klippstudion Maria,
Nisses Sjömansbod, Telenor Sverige AB, TimeOut sports & event camp.

Övre bilden: Industrilärlingen
Jonas Andersson vid svarven
på Walleverken Teknik AB.

Nedan vänster: Blivande
bilplåtslagaren Carl Andersson
mekar hos Jonasson Bil AB.

Nedan höger: Blivande
bilbyggaren Emil Wirén
gör sin lärlingsutbildning
på tidningen Bilsport.

Unikt lärlingsprogram
Efter många diskussioner fick Karlskrona äntligen ett fyraårigt lärlingsprogram
på gymnasiet och de första 13 eleverna har nu snart klarat av sitt första år ute
på företagen. Initiativet togs av Jämjö Utvecklingsgrupp som efter inkörnings-
problem i form av strul med undervisningslokaler samt andra praktiska ting,
nu har all anledning att vara nöjda med utvecklingen hittills.

– Vi inhämtade erfarenheter från andra orter i landet och utifrån dessa byggde
vi upp en egen unik utbildningsmodell, säger Ove Toll, representant för Jämjö
Utvecklingsgrupp. Nu är det andra kommuner som tittar på oss och vill ta efter.

Varje lärlingsplats är ensam i sitt slag medan programmets kärnämnen är
lika för alla elever. Dock förekommer samarbete mellan några företag när det
gäller viss form av praktik. Sålunda har Dynapac och Walleverken Teknik sam-
verkan kring svets- och plåtteknik.

Jonas Andersson, lärling på Walleverken Teknik, trivs med utbildningen.
– Det är jätteroligt att gå i skolan på det här viset, säger han. Och det bästa

med allt är att jag har chans att få fast jobb när utbildningen är klar om tre år.

KFH:s kansli håller
semesterstängt
10 juli – 7 aug. Skön sommar!

Polskt ambassadbesök
Östersjögruppens frukostmöte den 12 maj besöktes av representanter från
Polens ambassad i Stockholm. Inte nog med att vi fick en redovisning gäl-
lande Polens utveckling och ekonomi, vi fick också veta vad vi som besökare
och företagare bör tänka på när vi besöker vårt södra grannland.

De flesta besökarna var något förvånade när de fick ta emot polsk öl för
provsmakning. Kanske någon reagerade när 60 personer kom ut från
Företagarnas Hus med polsk öl i en kasse klockan nio på morgonen …

Östersjögruppens frukost-
möte. Från vänster:
Ulf Samvik, KFH, Peter
Nielsen, Peter Nielsen &
Partners Law Office,
Eva-Marie Andersson, KFH,
Miroslaw Lewinski, Elzbieta
Kocanda och Wojcevch
Kocanda från polska
ambassaden, samt Magda-
lena Kurczewska-Svensson,
polsk honorärkonsul
i Karlskrona.
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248 ord med Eva-Marie
Besöksnäringen i Karlskrona
engagerar många företagare.

Näringslivsdagen
MED FOKUS PÅ SAMVERKAN MELLAN FÖRETAG OCH KOMMUN,

BOKA DEN 6 OKTOBER!



PORTO

BETALTA
Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

Arbetsförmedlingen skapar
möjligheter för dig som arbetsgivare!
Nu har du chans att tidigarelägga en anställning och säkra din kompetens-
försörjning genom att anställa en ung människa, kanske en akademiker, med
vår hjälp. Arbetsförmedlingen har både yngre och äldre arbetssökande med
mycket god kompetens inom många olika branscher. I Karlskrona finns 867
arbetssökande med minst 2 års eftergymnasial utbildning varav 249 är öppet
arbetslösa. Av dessa är 61 ungdomar under 25 år.

Ungdomar under 25 år kan hos dig som arbetsgivare ha en lärlingsplats
under en period om sex månader för att därefter anställas i av dig efterfrågade
arbetsuppgifter.

Du kan få anställningsstöd när du anställer personer som varit arbetslösa en
längre tid och det finns möjlighet att inleda med några veckors praktik för att
se att du anställer en person med efterfrågad kompetens.

För en arbetslös akademiker med en examen på minst 120 poäng som varit
inskriven på Arbetsförmedlingen i minst sex månader, finns en särskild sats-
ning där bemanningsföretag får 10 000 kr per månad för att anställa och hyra
ut personen till ditt företag. I Blekinge har Arbetsförmedlingen avtal med fyra
olika bemanningsföretag.

Arbetsförmedlingen i Karlskrona har anställt nya arbetsförmedlare inrik-
tade på arbetsgivarservice. Våra fyra rekryteringsrådgi-
vare kommer gärna ut och besöker ditt företag för att
berätta om hur vi kan stödja dig vid rekrytering. Med
hjälp av våra insatser kan det vara idé att tidigarelägga
en framtida känd rekrytering och på så sätt underlätta
introduktion för den nyanställde och kompetens-
överföring från den som ska ersättas på arbetsplatsen.

Välkommen att kontakta oss!

Läs mer på vår hemsida www.ams.se/jobbjakten
Ring Arbetsförmedlingen Kundtjänst 0771-416 416 eller
kontakta våra rekryterare: Christer Eneroth 0455-583 05,
Monika Lindeborg Grahn 0455-583 55, Sandra Bengtsson
0455-583 89, Helene Johansson 0455-584 88

Karin Svanborg,
Arbetsförmedlingen
Karlskrona.

Onsdagen den 17 maj var det stipen-
dieutdelning i Företagarnas Hus. För
femte året i rad uppmärksammade
näringslivet fyra gymnasieelever
som visat prov på entreprenörskap
eller andra för näringslivet viktiga
egenskaper.

Även UF-företagen Blommande
kreativitet och MOF UF presen-
terade sina produkter och beskrev
hur de drivit sina företag under ett
år. Båda företagen skulle vidare till
Stockholm för att tävla på den in-
ternationella mässan.

Som uppmuntran för sina insat-
ser fick de med sig en väska att
packa sina presenter i, överlämnad
av marknadschef Janet Svensson
från Förlags AB Albinsson & Sjö-
berg. Efteråt bjöds alla in till kaffe,
cider och jordgubbstårta.

Bakom stipendiet står: KFH,
NyföretagarCentrum, Industri-
gruppen och Centrumföreningen.

Unga företagare
uppmärksammades

Årets fyra lyckliga stipendiemottagare hos KFH. Från vänster : Lina Andersson,
Fredrik Svensson, Thomas Olsson och Hampus Schäring.

STIPENDIATER 2006
Hampus Schäring, SMTM2
Thomas Olsson, BPR2106
Fredrik Svensson, NV3A
Lina Andersson, HVFL3.

Nytillträdd
generalkonsul
besökte KFH
I april gästades Karlskrona av Po-
lens nytillträdda generalkonsul i
Gdansk, Eva Emnéus. På program-
met stod besök på Porslinsmuseet
och en information från KFH samt
Stena Line.

Därefter tog kommunchef Anna-
Lena Cederström  över och visade
runt i kommunen där bl.a. Region
Blekinge besöktes.

Sittande, från vänster:  generalkonsul
Eva Emnéus och Hans Söderström, KFH.
Stående:  Anna-Lena Cederström, Karls-
krona kommun,  Eva-Marie Andersson,
KFH, Håkan Dahlqvist, Stena Line.

Stort intresse
för detaljplaner
Den 6 april fick företagarna i Karls-
krona information kring detaljplaner
och bygglovsfrågor. Vi fick också
veta vad som gäller vid skyltning.

Intresset var stort. Det märktes
inte minst på alla de frågor som ställ-
des till Kerstin Johansson och Leif
Larsson från Karlskrona kommun.

Utvecklingsplan
för landsbygden
Karlskrona kommun bjöd in till
landsbygdsforum i Tvings Folkets
hus den 12 maj. Syftet var att ta fram
en långsiktig kommunal utveck-
lingsplan tillsammans med de med-
verkande under eftermiddagen.

Programmet var välfyllt och led-
des med stadig hand av Johan Holm-
gren. Föredragshållare var: kommu-
nalråd Mats Johansson, Karl-Erik
Nilsson, ordf. Nationella landsbygds-
kommitten, lantbruksdirektör Bir-
gitta Jonasson, länsstyrelsen, Peter
Graucob, Kristanopels samhälls-
förening, Bengt Grönblad, Läns-
bygderådets ordförande och närings-
livschef Peter Adaktusson.

Kerstin Johansson och Leif Larsson.

Kontakt sökes med företagare för samarbete!
KFH arbetar tätt ihop med gymnasieskolan. Därför söker vi dels företagare

till gymnasiets olika utvecklingsråd, dels mentorer från näringslivet.
Anmäl ditt intresse till KFH:s kansli, tel. 0455-80140.

Vill du engagera dig i något av KFH:s arbetsutskott?
Det är alltid spännande med nya samarbeten.

Kanske har du en idé på utskott som du skulle vilja leda inom föreningen?
Vill du veta mer – kontakta oss på KFH:s kansli, tel. 0455-80140.


