
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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Efter en lång varm sommar är det dags att
köra igång föreningens arbete igen. Jag har
talat med flera medlemsföretag som kan
se tillbaka på en sommar med ökade affä-
rer. Det märks att vi är inne i en högkon-
junktur och att det finns en potential till
ökade affärer inom flera branscher.

I Företagarnas Hus är vi sugna på att ta tag i stundande
utmaningar. Vi är också fullsatta i och med att projekt Teknik
College flyttat in med sin projektledare. Syftet är kort och gott att
öka kompetensen inom industri och teknik hos våra ungdomar.
Tanken är att projektet ska arbeta i ett länsperspektiv och inte vara
låst kommunvis vilket är en utmaning och en nödvändighet. Du
kan läsa mer om denna satsning i detta nummer av KFHnytt.

Ett annat projekt som startas upp är Blekinge Supply. Under
sju månader skall detta pilotprojekt tillsammans med tio företa-
gare i länet undersöka om man tillsammans kan sänka företa-
gets inköpskostnader. Ett brev från Östersjögruppen ska ha kom-
mit till dig med mer information och med en inbjudan att delta i
projektet.

Sist men inte minst vill jag bjuda in dig till Näringslivsdagen
den 6 oktober i Sparresalen. Ännu ett arbete i samverkan med
Karlskrona kommun i syfte att öka dialogen mellan kommun
och näringsliv. Vi kämpar vidare med dessa frågor – allt för att
nå ett företagsvänligare Karlskrona (se nästa sida).

Välkommen!

229 ord med Eva-Marie
Uppstart efter sommaren

Satsning på Kaliningrad
Karlskrona kommun har under sommaren tecknat ett nytt vänortsavtal med
marinbasstaden Baltisjk i den ryska enklaven Kaliningrad. Delegationen leddes
av kommunalrådet Mats Johansson och förutom oppositionsrådet Kent Lewen
deltog vänsterledaren Günter Dessin, samt representanter för kommunala
förvaltningar och de båda lokaltidningarna. Från näringslivet fanns repre-
sentanter för KFH.

– Syftet med avtalet är att stärka relationerna, säger Mats Johansson. Från
rysk sida är förväntningarna stora beträffande en relativt snabb utveckling av
turismen. Men också att Karlskronaföretagare i likhet med kollegor från
Ronneby ska våga etablera sig i Kaliningradområdet.

Vid avtalsmötet i slutet av juni blev parterna överens om att under hösten
försöka arrangera en ny delegationsresa från Karlskrona. Denna gång med
representanter för näringslivet.

– Min personliga uppfattning är att det finns stora möjligheter i Kaliningrad,
säger Mats Johansson.

En uppfattning som delas av Kent Lewén.
– Kan bara ryssarna lösa sina problem med gränsövergångarna tror jag på

en framtida turistsatsning i det här området. Där finns inte bara fantastiska
sandstränder utan också en mycket spännande historia, säger han.

Service åt KFH:s medlemmar
Om du som företagare står i begrepp att söka en ny produkt eller tjänst finns
det en service som vi kan erbjuda dig som medlem i KFH. Vi har nu tillgång
till en internationell databas där vi på ett enkelt sätt kan söka produkter eller
tjänster som kan vara aktuella för dina framtida affärer.

Vill du veta mer om denna tjänst, finns det möjlighet att testa den i samband
med Näringslivsdagen den 6 oktober.

Nytt i Företagarnas Hus!
BlekingeTeknikCollege (BTC) är ett kvalitetsnätverk för tek-
niska yrkesutbildningar. Tanken är att skapa starka tekniska
centra med tydliga inriktningar i regionen – alla med tydlig
koppling till det lokala näringslivets inriktningar. Ett utökat
samarbete mellan gymnasieskolans yrkesinriktade utbild-
ningar, näringsliv och fackliga organisationer är en nödvän-

dighet för att åstadkomma detta och därmed höja utbildningskvaliteten.
Regional processledare är Göran T. Andersson, som sitter på Soft Center i

Ronneby. På det lokala planet i Blekinges olika
kommuner har projektledare/kontaktpersoner ut-
setts. Projektledare för Karlskrona kommun från
1 augusti är Kerstin Gustafsson. Hon sitter i
Företagarnas Hus, telefon 0455- 30 47 67, e-post
kerstin.gustafsson@karlskrona.se

Info: www.yrkesutbildningsdelegationen.se

”Det här ska bli ett intressant och säkert lärorikt år!
Att satsa på utbildning och kompetensutveckling är en

av de viktigaste framgångsfaktorerna för en region”,
säger projektledare Kerstin Gustafsson.

Näringslivsdagen 2006
HELA PROGRAMMET FÖR NÄRINGSLIVSDAGEN FINNS PÅ NÄSTA SIDA!

BOKA DEN 6 OKTOBER!

Medlemsaktiviteter:
30/8 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl 12.00 –13.00.

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

8/9 Östersjögruppens frukostmöte, kl. 8.00 – 9.30, Företagarnas
Hus, Bredgatan 12.  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 Carlscrona NyföretagarCentrum. Pris 70 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.

6/10 Näringslivsdag 2006 kl. 9.00 – 17.00. Karlskrona kommun
arrangerar tillsammans med KFH en näringslivsdag i Sparre,
Drottningg.14-16.  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.

13/10 Östersjögruppens frukostmöte kl. 8.00–9.30,
Företagarnas Hus, Bredgatan 12. Yngve Svensson, Energi-
optimering Skandinavien AB, berättar om sina erfarenheter
av internationella affärer och nysatsning som nu sker.
Anmälan: KFH:s kansli tel. 801 40 eller e-post: kansli@kfh.se

25/10 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl 12.00 –13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Ett samarbete
med Carlscrona NyföretagarCentrum. Pris 70 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.

Nya medlemmar:
Energioptimering Scandinavia  AB, Klippgården Emelie  Jansson, Kråkerums
Ridcenter HB, Lisas  Frisering, Mias Hårfix, Retention (Tridner AB).

Borgmästaren
i Baltisjk, Fedor
Yaroshevich,
ledde vänorts-
förhandlingarna
med kollegan
Mats Johansson.
Målsättningen från
båda sidor är att
stärka relationerna
över Östersjön.

BLEKINGE
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Upplaga: 1.500 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag
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Näringslivsdagen 2006
fredagen den 6 oktober
äger rum i kv. Sparre,
Drottninggatan 14-16.

MED FOKUS PÅ SAMVERKAN MELLAN FÖRETAG OCH KOMMUN

Miniseminarier
SPARRE IDROTTSHALL

Vi arrangerar fem miniseminarier
som vänder sig speciellt

till småföretagare.
Ingen anmälan till miniseminarierna.

Först till kvarn gäller!

9.30 – 10.05 i tält A
Tema: ”Offentlig upphandling

– tips till småföretagare”
Per Cronhult, chefsjurist vid den privata

expertgruppen Konkurrenskommissionen

9.30 – 10.05 i tält B
Tema: ”Kreativa människors

betydelse för ekonomin”
Mareile Walter, doktorand Lunds

universitet och Ivar Wenster,
chef Kulturförvaltningen

10.15 – 10.50 i tält A
Tema: ”När behövs bygglov

och detaljplan?”
Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Karlskrona kommun

10.15 – 10.50 i tält B
Tema: ”Kommunens köp av tjänster

av underhåll och nyproduktion”
Tekniska förvaltningen,
Karlskrona kommun

11.00 – 11.50 i tält A
Tema: ”Flexservice – kundrelationens

betydelse för ett bra resultat”
Flextronics International AB

Huvudseminarium
SPARRESALEN

Seminariet leds
av Marianne Rundström,

journalist på SVT,  bl.a. känd
från Gomorron Sverige.

Lyssna till intressanta
och aktuella föreläsningar.

Seminariet avslutas med en debatt
där du också är välkommen med

dina frågor och synpunkter.

13.10 Välkommen
Mats Johansson, kommunalråd

13.20 Inledning
Moderator: Marianne Rundström

13.30 ”Företagare i en
globaliserad värld”
Rune Andersson, företagsledare,
Mellby Gård

14.00 Småföretagaren/entreprenören
och skatterna”
Lars Johansson, Ernst & Young

14.30 PAUS – förfriskningar och tillfälle
att besöka minimässan

15.10 ”En färgsprakande företags-
historia från 1992 till idag”
Lisen och Helen Havby,
Färgbutiken Ton i Ton

15.35 ”Min företagarresa ur ett
helikopterperspektiv”
Hans Ottosson, vd , Radius Sweden

16.00 Paneldebatt
Dialog med auditoriet.
Moderator: Marianne Rundström

16.45 Avslutning
Stig L. Sjöberg, ordförande KFH

Anmälan krävs!
Tel 0455-801 40 eller kansli@kfh.se

OBS, begränsat antal platser!
Seminariet är kostnadsfritt.

Kommunalrådslunch
PORSLINSMUSEET, KL 12.00 – 12.50

För dig som vill träffa ledande kommun-
politiker för att samtala om just dina frågor
arrangerar vi en speciell lunch i Karlskrona

Porslinsmuseum, Ö. Hamngatan 7 D.
Lunchkostnad 100 kr.  Anmälan krävs!

Tel 0455-801 40 eller kansli@kfh.se
Besök gärna www.karlskrona.se

eller www.kfh.se

Minimässa
SPARRE IDROTTSHALL

Du kan besöka mässan
när som helst under dagen

från kl 9.00 – 17.00.

Utställare representerade på mässan:

Karlskrona kommun
En unik möjlighet för företagare att möta
representanter för samtliga kommunala
bolag och förvaltningar

Övriga utställare
Du träffar också företrädare från bl.a:

ALMI Företagspartner
Arbetsförmedlingen
Blekinge Business Incubator
Blekinge Tekniska Högskola
Blekinge Utvecklingscentrum
Centrumföreningen
Carlscrona NyföretagarCentrum
Ekriket
ESF-rådet
Företagarna
Karlskrona Företags- &
Hantverksförening, KFH
LRF
Länsstyrelsen
Region Blekinge
Svenskt Näringsliv
Ung Företagsamhet
Öriket
Östersjögruppen

Entré till Näringslivsdagen 2006 sker från Sparregården.

Förra årets Näringslivsdag
blev en stor framgång
– nu utvecklar vi den
ytterligare!

För att nå ett företags-
vänligare Karlskrona är
det viktigt att vi utvecklar
en konstruktiv dialog och
en god samverkan mellan
företagen och offentliga
verksamheter.

Därför bjuder vi in dig
som är företagare till
Näringslivsdagen 2006.

Välkommen till en dag
då dina frågor
ska lyftas fram.

Marianne Rundström är moderator

på huvudseminariet i Sparresalen.

Arrangörer:


