
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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214 ord med Eva-Marie
KFH jubilerar
Ett nytt år och vi kan konstatera att Karls-
krona Företags- och Hantverksförening
fyller 160 år.

Året bjuder på en mängd spännande ak-
tiviteter och samarbeten. Allt i syfte att för-
bättra företagsklimatet i Karlskrona.

Vi har tagit riktig höjd när det gäller Näringslivsdagen 2007.
Det blir för tredje året i rad som vi samarbetar med Karlskrona
kommuns näringslivsenhet för att öka dialogen mellan företa-
gare, kommunala tjänstemän och politiker.

Det är med stor framtidstro föreningen firar sin födelsedag.
Jubilerandet planeras att märkas av i samband med Näringslivs-
dagen i september. KFH står starkare än någonsin när det gäller
antal medlemmar, dialogen med kommunens företrädare och inte
minst när det gäller intresset för våra aktiviteter.

Under de senaste tre åren har närmare 200 företagare
kompetensutbildats via KFH:s EU-nätverk. Fler än 50 personer
har besökt våra nätverksluncher varje gång, med rekord i de-
cember då vi var närmare 80 personer. Vårt Östersjönätverk
lockar ett 30-tal företagare vid varje frukostträff och kommuninfo
i Företagarnas Hus attraherade totalt 120 företagare.

Vår strategi att arrangera möten som ni företagare efterfrågar
fortsätter även under 2007.

Avslutningsvis vill jag flagga för föreningens årsmöte som
äger rum den 7 mars kl. 18.00 då vi traditionsenligt delar ut ge-
sällbrev och då vi också för första gången på många år även har
förmånen att dela ut mästarbrev. Välkomna!

Tyska hantverks- och
byggföretag i Sverige

Vid Östersjögruppens senaste frukostträff
fick vi en intressant information av Mats
Tisell från Sveriges generalkonsulat i
Hamburg kring den tyska marknaden och
det ekonomiska läget i Tyskland.

Vi lärde oss bland annat att Stockholms
hamn hanterar ca 30.000 containrar per
år, att jämföras med Hamburgs hamn med
hela 8 miljoner containrar per år. Vidare
berättade diplomingenjör Elfriede
Schlittenbauer om tyska byggföretags
inträde på den svenska marknaden och hur
detta kommer att påverka oss. Svenska

företags möjligheter till tysk arbetskraft behandlades också.
Träffen var välbesökt och intresset hos de närvarande var stort. 

KFH:s Stipendiefond
Det finns en unik möjlighet

att söka medel ur KFH:s
stipendiefond.

Fonden har möjlighet att dela ut medel
från avkastningen av kapitalet,

dock med högst 10.000 kr per person.
Fondens ändamål kan vara ekonomiskt

studiebidrag eller stipendium.
Ansökan sker till KFH.

För mer information kontakta kansliet.
Tel: 0455-801 40.

Årsmöte
Boka in KFH:s årsmöte

onsdagen den 7 mars kl. 18.00.
Vi har då också både gesäll-
och mästarbrevsutnämning
med efterföljande middag.

Varmt välkomna!

Kompetenta båtbyggare
Lennart Martinsson och Glenn
Lundgren från Litorina Folk-
högskolas båtbyggarlinje har
tilldelats diplom för sin kom-
petens inom båtbyggaryrket.
Över 80 personer bevittnade
diplomutdelningen i Företagar-
nas Hus i december 2006. De
två eleverna fick ta emot dip-
lom och blommor av KFH:s
ordförande, Stig L Sjöberg.

Bakom diplomet står, för-
utom KFH och Litorina Folk-
högskola, även Karlskrona
kommun, Blekinge Museum
och Föreningen Norden.

KFH samarbetar med

Medlemsaktiviteter:
9/2 Östersjögruppens frukostmöte kl 8.00 – 9.30. ”Vad händer

med Kina-satsningen i Kalmar?” Plats: Företagarnas Hus, Bred-
gatan 12.   Anmälan till KFH:s kansli, tel: 801 40, e-post: kansli@kfh.se

28/2 Gunilla Bergh: Seminarium om marknadsföring
kl. 7.30-9.00 i Företagarnas Hus, (se separat annons).

28/2 Nätverkslunch kl. 12.00 – 13.00.
Vi presenterar företag inom vår kommun. Pris: 80 kr/person.
Anmälan till KFH:s kansli tel: 801 40, e-post: kansli@kfh.se

7/3 Årsmöte kl. 18.00 i Företagarnas Hus, (se separat annons).
28/3 Nätverkslunch kl. 12.00 – 13.00.

Vi presenterar företag inom vår kommun. Pris: 80 kr/person.
Anmälan till KFH:s kansli tel: 801 40, e-post: kansli@kfh.se

Nya medlemmar:
Fonus, Gardinbussen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Michano AB,
Ravnbö Design, Sven  Stenarson.

Båtbyggarna Lennart Martinsson och Glenn Lundgren diplomerades av KFH:s ordf. Stig L. Sjöberg
(tvåa fr.h.) för deras hantverksfärdigheter. Med vid ceremonin var även Elsmari Furuvall, Före-
ningen Norden, Bengt Jacobsen, rektor Litorina Folkhögskola och kommunalrådet Mats Lindbom.

Jan Christer Eldeby, diplomingenjör Elfride
Schlittenbauer, marknadsassistent Mats Tisell
och KFH:s Hans Söderström informerade om
globaliseringen inverkan på byggmarknaden.

Tilldelat

Glenn Lundgren
Tredjeårsprojekt vid

Litorina Folkhögskolas Båtbyggarlinje år 2006.

För utomordentligt välbyggd KALMARSUNDS-LOTSBÅT
nedskalad till 18 fot, samt mycket väl utförd ritning.

Karlskrona den 13 december 2006

Karlskrona Företags- & Hantverksförening, KFH

Litorina Folkhögskola Blekinge Museum

Karlskrona kommun Föreningen Norden

Tilldelat

Lennart Martinsson
Tredjeårsprojekt vid

Litorina Folkhögskolas Båtbyggarlinje år 2006.

För mycket välbyggd 19 fots BLEKINGSEKA
efter förebild från en äldre ”noteka” från östra Blekinge.

Karlskrona den 13 december 2006

Karlskrona Företags- & Hantverksförening, KFH

Litorina Folkhögskola Blekinge Museum

Karlskrona kommun Föreningen Norden

Lennart Martinsson diplomerades ”För mycket väl-
byggd 19 fots blekingseka efter förebild från en äldre
’noteka’ från östra Blekinge” och Glenn Lundgren
”För utomordentligt välbyggd Kalmarsunds-lotsbåt
nedskalad till 18 fot, samt mycket väl utförd ritning”.



PORTO

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

KANSLIETS ÖPPETTIDER
Tisdag, onsdag, torsdag kl. 8-17 (lunchstängt 12-13)

Övriga dagar tidsbokning
I Företagarnas Hus finns gemensamt kansli för: KFH, NyföretagarCentrum,

Ekriket, Industrigruppen, Östersjögruppen, Teknikcollege Karlskrona och Öriket.
Vi är också behjälpliga med inlösen av presentkort för Centrumföreningen.

Inbjudan
till nätverkslunch

En naturlig mötesplats!
Carlscrona NyföretagarCentrum (CNC) och Karlskrona Företags-
och Hantverksförening – KFH önskar nyföretagare, befintliga företagare
och andra intresserade välkomna till informella nätverksluncher där alla
får möjlighet att träffa gamla och knyta nya kontakter.
Under varje lunch presenterar vi månadens företag och företagsnytt.
Välkomna till en naturlig mötesplats i Företagarnas Hus på Bredgatan 12.
Anmäl dig genom e-post, per fax eller telefon. Lunchen kostar 80 kr.

2007
onsdagar

31/1
28/2
28/3
25/4
30/5
29/8
26/9
31/10
28/11
19/12

Adress:
Bredgatan 12, 371 32 Karlskrona

Telefon:
0455-298 50, 0455-801 40

Fax:
0455-801 23

E-post:
karlskrona@nyforetagarcentrum.se

kansli@kfh.se

Information:
www.cnckarlskrona.org

www.kfh.se

S I S TA  O N S D A G E N  I  VA R J E  M Å N A D  K L  1 2 . 0 0 – 1 3 . 0 0

Unga Företagare
visar upp sig!

AV EGEN KRAFT –  VÅGA VARA EGEN
Sparre gymnastiksal 27 mars 2007,  kl. 11.00 - 16.00

Invigning kl 11.00 av landshövding Ingegerd  Wärnersson.
Gymnasieelever från Blekinge driver företag under ett år.

Totalt medverkar 53 st UF-företag.
Stor tävling med priser till t.ex. Bästa UF-företag.

Mässan är öppen för alla och du har möjlighet att rösta fram bästa mässmonter.
Välkommen!

Cultural
Business

– ny utbildning på Litorina

Hösten 07 startar Litorina
folkhögskola en ny eftergymnasial

utbildning – Cultural Business.

Kursen vänder sig till den som
satsar på internationell karriär och
vill förbättra sina affärsrelationer.
Den är uppbyggd av tio delkurser.

Företag som vill fortbilda sin
personal kan därmed fokusera på
vissa områden genom att endast

boka enstaka delkurser.

INFORMATION:
Agrita Martinsone

Litorina folkhögskola
tfn 0455-367 610

INBJUDAN

Frukostmöte:
Fredagen den 9 februari
kl 08.00 – 09.30
i Företagarnas Hus,
Bredgatan 12, Karlskrona.

Vad händer med
Kina-satsningen i Kalmar?
Vi får dagsaktuell information om Kina-satsningen av Kalmars
näringslivschef Thomas Davidsson, projektledare för Fanerdun-
projektet samt en representant från Faner Dun Group AB.
(Finanschef Peter Fust eller assistent Angie Qian Yi).

Sker det några affärer
mellan Karlskrona och Kina idag?
Hong Salomonsson från Sweden-China Business Center AB.
SCBC, ger sin syn på hur man gör affärer med Kina.
SCBC är ett Karlskronabaserat företag
som är experter på handel med Kina.

Sista anmälningsdag: 7 februari
e-post: kansli@kfh.se • fax 0455-801 23 • telefon 0455-801 40

Kostnad: 50 kr/pers eller via faktura 70 kr/pers

BRA REKLAM
FÖR LITEN BÖRS
Välkommen till ett seminarium,
som ger dig verktyg till ökad
försäljning med hjälp av
mer effektiv marknadsföring.

En föreläsning av Gunilla Bergh,
Marknadskommunikation AB, med
inspirerande idéer och råd om hur
den egna marknadsföringen kan bli
mer effektiv. Hon svarar på frågor
som: Hur ser en bra annons ut? och
Hur skall man synas och höras i bruset?
Ett seminarium som du faktiskt
kan tjäna pengar på!

Onsdagen den 28/2 kl 7.30-9.00.
Företagarnas Hus, Bredg. 12.
Pris 150:-. Frukost ingår.
Anmälan till KFH:s kansli tel 801 40,
e-post: kansli@kfh.se
Rabatt för KFH:s medlemmar.

Arr: Commersen i samarbete med KFH


