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167 ord med Eva-Marie
Prioritera Karlskronas
egen näringslivsdag!
Måste medge att det känns pirrande inför
den stundande Näringslivsdagen i Karlskrona. Närmare 40 utställare var klara när
Eva-Marie Andersson dessa ord skrevs och årets seminarieprogram låter riktigt spännande med sitt varierande innehåll.
Den stora frågan för oss som arrangerar – KFH och kommunens näringslivsenhet – är om du som företagare prioriterar den
21 september? Jag hoppas verkligen det. Programmet är flexibelt. Du kan delta i allt eller valda delar.
Nytt för i år är att Carlskrona Nyföretagarcentrum, CNC, ska
utse Årets Nyföretagare och att fler företag än tidigare deltar
som utställare på minimässan.
Det är viktigt att hålla igång dialogen mellan företag och företagare å ena sidan och kommunen å den andra. Nu har vi chansen att komma till tals och delge kommunens företrädare våra
synpunkter.
Kommunalrådet Karl-Gösta Svensson satte för ett år sedan
upp målet 1.000 nya företag i Karlskrona fram till år 2010. Hur
långt har han kommit med den ambitionen? Svaret får vi på
Näringslivsdagen.
Hela programmet hittar du på nästa sida. Välkomna!

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:
14/9 Östersjögruppens frukostmöte kl 8 – 10 i Företagarnas Hus.
Pris: 60 kr betalas vid ankomst eller via faktura 80 kr.
Anmälan: tel. 801 40 eller e-post: kansli@kfh.se (se annons).
21/9 Näringslivsdagen 2007 kl 9.00 – 17.00. Karlskrona kommun
arrangerar tillsammans med KFH en Näringslivsdag i Sparre,
Drottninggatan 14-16. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
21/9 KFH 160 år – grillfest i trädgården. Välkommen till kanske
årets sista grillkväll kl 19.00. Pris: 225 kr/per exkl. moms faktureras. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
26/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl 12.00 – 13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 80 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
17/10 Utbildning i styrelsearbete kl 14.00 – 18.00.
Pris: 3.000 kr exkl. moms. Anmälan: tel. 0470-79 46 40 eller
e-post sydost@styrelseakademien.com (se annons).
31/10 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl 12.00 – 13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 80 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
Nya medlemmar:
AB Arena Rosenholm Karlskrona, Blekinge Smådjursklinik AB,
Devo Simulation AB, EDB Business Partner Sverige AB, Glastornet
Studioglashytta, Kjells Maskin & Motorservice, NJ Ventilationsservice, O.P Markis o Persienn, Snickeri-Specialisten, Sture Engström,
XEQT Management AB.

KFH 160 år!
Jubileumsfest
den 21/9

En anrik företagareförening i Karlskrona fyller 160 år i år och firas med jubileumsfest den 21 september. Karlskrona Företags- & Hantverksförening, KFH
– grundad 1847 som Karlskrona Fabriks- & Hantverksförening – är vitalare
än någonsin.
KFH har idag närmare 400 egna medlemsföretag och fungerar därtill som
en federation för flertalet företagsorganisationer i kommunen. Karlskrona Industrigrupp, Nyföretagarcentrum, Öriket, Ekriket och Karlskrona Centrumförening har alla ett nära samarbete med KFH. Sammantaget 750 företag med
cirka 8.000 anställda finns inom ”federationen”.
Målet för KFH är bland annat att verka för ett bra företagsklimat i Karlskrona. Styrelsens uppfattning är att detta görs bäst genom dialog med kommunens företrädare, såväl den styrande borgerligheten som dess opposition.
Allt för att gynna företagandet som i sin tur förväntas ge fler arbetstillfällen.
Medlemmar och samarbetspartners inbjuds till jubileumsfest i form av grillparty i trädgården till Företagarnas Hus / Hantverket, Bredgatan 12 den 21/9
med start kl 19.00. Trevligt mingel och god musikunderhållning utlovas.
Lagom till jubileet har föreningen fått en ny flaggstång på taket. Donerad
av mångåriga medlemsföretaget Gylles. KFH ser fram emot att få hissa svenska
flaggan för att fira den vitala och moderna 160-åringen!

Utbildning
i styrelsearbete!
StyrelseAkademien Sydost
i samarbete med KFH, Svenskt
Näringsliv, Karlskrona kommun
och Ronneby kommun arrangerar
utbildning i styrelsearbete i höst.
Utbildningen omfattar fyra tillfällen
den 17, 24 och 31 oktober och den 7
november, alla kl. 14.00 – 18.00.
De två första äger rum i Företagarnas
Hus, Bredgatan 12, Karlskrona.
De två senare i Ronneby.
Efter utbildningen erhåller du intyg.
Info, kursavgift och anmälan:
Kostnad: 3.000 kr exkl. moms.
Anmälan görs till StyrelseAkademien
Sydost på telefon 0470-794640 eller
sydost@styrelseakademien.com

Östersjögruppens
frukostmöte
Fredagen den 14/9 kl 8.00 – 10.00
Företagarnas Hus, Bredg. 12
Dennis Robérteus, vd ABRI Ronneby,
informerar om erfarenheter från ombyggnaden av Ronneby Brunn i samarbete med polska bolaget GN-KNIT.
Mattias Andersson, Östersjögruppen,
informerar om erfarenheter från projektet Blekinge Supply, en förstudie om
inköp av byggmaterial från Polen och
Baltikum.
Pris: 60 kr betalas vid ankomst
eller via faktura 80 kr.
Anmälan: KFH:s kansli tel. 801 40
eller e-post: kansli@kfh.se
Välkomna!
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Fredagen den 21 september kl 9 – 17 på Sparre i Karlskrona
Huvudseminarium

Träffpunkten

Miniseminarier

SPARRESALEN, KL 13.10 – 17.00

LUNCH PÅ SPARRE, KL 11.30 – 12.45

SPARRE IDROTTSHALL, KL 9.30 – 11.30

Huvudseminariet leds
av Erika Bjerström,
journalist på SVT.
Välkommen till en
eftermiddag om hur
globalisering och
internationella affärer
påverkar Karlskronas
näringsliv. Hur kan vår region lära av
Europa och vilka möjligheter finns för
företagare att hitta nya marknader?

För dig som vill träffa andra företagare och
ledande kommunpolitiker för samtal, erbjuder vi
en gemytlig lunch med pyttipanna och ägg.

Vi arrangerar tre miniseminarier
som vänder sig speciellt
till småföretagare.
Fri entré och ingen föranmälan krävs.
Först till kvarn gäller!

13.10 Välkommen
Karl-Gösta Svenson,
Karlskrona kommun
13.20 Inledning
Moderator: Erika Bjerström
13.30 Kockums, svenskt företag
i europeisk storkoncern
Gunnar Larsson, vd Kockums AB
14.00 Betraktelser av Europa
Erika Bjerström, journalist SVT
14.30 PAUS – förfriskningar
och tillfälle att besöka minimässan
15.10 Från Karlskrona till Europa
Mats Arnlund, vd/ägare och
Kurt Arnlund, senior, Svanen AB
15.40 BTH för ökad samverkan
med näringslivet
Ursula Hass, rektor
Blekinge Tekniska Högskola
16.10 Frågestund
Dialog med auditoriet
16.40 Årets Nyföretagare
Conny Midenhag, ordförande
NyföretagarCentrum
16.50 Avslutning
Stig L. Sjöberg, ordförande KFH

Anmälan krävs!

9.30 – 10.00 i tält A
Tema: Utveckla Karlskrona!
Hans Juhlin, stadsarkitekt Karlskrona kommun

NYHETER
Årets Nyföretagare ska utses av
Carlskrona NyföretagarCentrum
och i år har vi även gjort plats
för företagare att ställa ut
under minimässan.

INFO OCH ANMÄLAN
Det är fri entré till miniseminarierna
och minimässan. För deltagande i huvudseminariet eller lunchen krävs däremot
anmälan och avgift enligt nedan.
Huvudseminarium
Inklusive lunch och eftermiddagskaffe
pris: 150 kr exkl. moms
Förtäringsbiljett
Innehåller lunch och kaffe
pris: 100 kr exkl. moms
ANMÄLAN: ring KFH:s kansli 0455-80140
eller mejla kansli@kfh.se

Välkommen till Näringslivsdagen 2007,
dagen då dina frågor lyfts fram!
Med reservation för eventuella ändringar.

ARRANGÖRER:

Anmälan krävs!
OBS: begränsat antal platser!

10.15 – 10.45 i tält A
Tema: Sverige – skatteparadis
för fåmansföretagare
Anders Månsson, skatterådgivare
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
11.00 – 11.30 i tält A
Tema: Karlskrona kommuns
konkurrensutsättningsprogram
Ingrid Augustinsson-Swennergren,
kommunchef Karlskrona kommun

Minimässa
SPARRE IDROTTSHALL, KL 9.00 – 15.30
Du kan besöka minimässan
när som helst under dagen.
Här kan du få veta mer om bl.a. infrastruktur,
finansiering, annonsering, offentlig upphandling,
konkurrensutsättning, IT, kommunikation,
nya planer för Karlskrona, nyföretagande,
ung företagsamhet och mycket annat.
Fri entré och ingen föranmälan krävs.
Karlskrona kommun
En unik möjlighet för företagare och
allmänhet att möta representanter för
kommunala bolag och förvaltningar.
Övriga utställare
På mässan har du även möjlighet att träffa
företrädare för många olika organisationer.
Det kommer också att finnas ett antal
företag representerade på mässan,
vilket är nytt för i år.

Utställare på minimässan
Förutom kommunala bolag och förvaltningar, finnas följande företag och organisationer representerade på näringslivsmässan i år:
Affärsverken, Almi, Arbetsförmedlingen, Blekinge Business Incubator, Blekingeflyg, Blekinge Tekniska Högskola, Canon Center, Carlskrona NyföretagarCentrum, Deloitte, Ekriket, Expo-C,
Företagarna, Handelsbanken, imagine, iMEZ, Indigo Management, Karlskrona Företags- & Hantverksförening, Koneo, LRF, Länsstyrelsen, Mediealliansen, Mika-El, Retention, Stena Line,
StyrelseAkademien Sydost, Svenskt Näringsliv, Sydsvenska Industri & Handelskammaren, Swedbank, Ung Företagsamhet i Blekinge, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Öriket.
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