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262 ord med Eva-Marie
Hur viktigt är ägandet?
Denna gång vill jag referera Ronald Fagerfjäll, Dagens Industri, den 5 maj 2008.
Han tar upp ägandet av de svenska bolagen och är orolig för utvecklingen. Han
påstår att Sverige har för svagt privat
Eva-Marie Andersson
ägande och att det varit så under lång tid.
I sammanhanget har undertecknad
och KFH:s ordförande granskat det lokala ägandet av de största
bolagen med en omsättning på mer än 50 Mkr i Karlskrona,
och vi fann följande: Ett tiotal stora bolag har endast driftställe
i Karlskrona och bland de övriga 30-tal större bolagen var det
endast åtta stycken med ägandet i Karlskrona. Resterande har
sitt ägande i andra länder och några få på annan ort i Sverige.
Enligt Fagerfjäll genererar Sveriges nuvarande system
hundratusentals hobbyföretag men för få privatägda bolag med
anställda. Han undrar om institutioner kan ersätta människor
med kött och blod? Sparfonder har inga drömmar säger han
vidare. Erfarenheten säger att en konkurrenskraftig ägarstrategi
i en region eller ett land helt enkelt inte kan gå fel, avslutar
Fagerfjäll.
Personligen vill jag lägga in en ytterligare dimension i diskussionen kring lokalt ägande. Min erfarenhet säger mig att
många ungdomar ”räddas” i företagarvärlden och inte minst
i familjeföretagen. Man kan hitta sin utmaning och plats där
någon bryr sig och där man hittar lust till arbete, frågan är hur
det blir med den möjligheten om samtliga bolag ägs av någon
eller några som du kanske inte ens träffar personligen? Kan inte
världen bli lite ytligare och hårdare då?
Vad tror du som är medlem i KFH? Känner du oro inför
framtiden?
Mejla gärna dina synpunkter till: kansli@kfh.se

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:
27/8 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt.
Ett samarbete med NyföretagarCentrum i Karlskrona.
Pris: 100 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 80 123
24/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt.
Ett samarbete med NyföretagarCentrum i Karlskrona.
Pris: 100 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 80 123
17/10 Näringslivsdagen 2008 med minimässa och seminarium.
NYA MEDLEMMAR:
Blekinge Bygg och Fastighetsbolag AB, Harek Redovisning & Ekonomi,
JAKO Bildform AB, Michano Metallkonst AB, Sanda Konsult.

Thord Johansson från KFH:s styrelse (t.h.) uppvaktade John Bohlin på 80-årsdagen.

Hovjuvelerare John Bohlin
ﬁrade 80 händelserika år
KFH deltog stolt genom vd Eva-Marie Andersson och
styrelseledamot Thord Johansson vid hovjuvelerare
John Bohlins högtidsdag. Det bjöds på ﬁn underhållning i form av både levande musik och körsång.
Dessutom var hela familjen Bohlin samlad med fru,
barn och inte minst barnbarnet Axel som just nu går
som lärling i morfars fotspår.
Bohlins har med arbetsinsats från tre generationer tagit fram mästarbrevskedjor åt KFH i samband
med att föreningen ﬁrade sina 160 år. På bilden till
vänster ses ett exemplar av det vackra hantverket.
KFH passar på att framföra ett stort TACK till
John, Kristina och Axel.

Blekingeföretag i Kaliningrad
Mats Johansson, Orbite One i Ronneby, gästade KFH vid Östersjögruppens
frukostmöte. En mycket inspirerande och lärorik information lämnades. Till
exempel ﬁck vi veta att det ﬁnns ett nätverk för företagare från Sverige som
bildades 2007 i Kaliningrad
där bland annat Orbite One,
Markisol, SWEL och Karlshamns Expressbyrå ingår
bland totalt 20 bolag. Ett
första uppdrag för nätverket
har varit att försvara generalkonsulatet. (När det gäller den frågan har även KFH
agerat genom en skrivelse.)
De huvudsakliga näringarna i Kaliningrad idag är
olja, livsmedel, möbler, TV/
hemelektronik, bil-/varvsindustri och bärnsten.
Vid besök i Kaliningrad
är bra att känna till att det
är nya regler om bilkörning
(bilbälteslag och nya bötes- På Östersjögruppens frukostmöte var fr. v: Magdalena
nivåer) och att det råder vi- Kurczewska-Svensson, Polkinge, Mats Johansson,
Orbite One och Ulla Rolf, Enterprise Europe Network.
sumtvång.

Boka Näringslivsdagen!
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Börja att planera för Näringslivsdagen. Vill du boka monterplats under minimässan
redan nu, går det bra att göra detta till KFH:s kansli på tel. 0455-801 40.

A

P O RTO
B E TA LT

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

Grattis!

KFH gratulerar Hem1
till priset som Årets företagare!

PÅ NYA POSTER

Aktuella förändringar
inom näringslivet
Anders Månsson (till vänster) och
Carl-Fredrik Magnusson, Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers.

Företagsvärdering
värderades högt
Det var stort intresse när KFH i
samarbete med Öhrlings PriceWaterhouseCoopers inbjöd företagare
till frukostmöte under rubriken
”Värdet av en värdering”.
Många företag står inför ett
generationsskifte eller försäljning
och ﬁck här tips och information
i ämnet. Det är viktigt att göra en
långsiktig plan när det gäller ägarförändringar i bolaget. Då kan man
i lugn och ro planera och slipper
press och hastverk enligt skattejurist Anders Månsson och affärsrådgivare Carl-Fredrik Magnusson.

Bengt Lingman blir näringslivschef i Karlskrona kommun.
Martin Åkesson tillträder som
vd i Almi Företagspartner efter
Anders Lotsengård. Ny ordförande för Almi Företagspartner
blir Sven Stenarson som också
är vd i MRT System AB.
Ny landshövding efter Ingegerd
Wärnersson blir Gunvor Engström.
Nytillträdd ordförande i NyföretagarCentrum Karlshamn är
Anna Lindqvist, Jeppssons.
Birgith Juel blir ny ordförande
i Ung Företagsamhet Blekinge.
Hedvig Stache efterträder
Jan-Erik Dahl som bankchef för
Handelsbanken i Karlskrona.
KFH önskar samtliga lycka till
i sina nya roller.

KFH har ökat kompetensen
hos över 60 medlemsföretag
Karlskrona Företags- & Hantverksförening, KFH, har under den senaste femårsperioden skapat olika
nätverk med företagare som efterfrågat kompetensutveckling. Målgruppen har varit anpassad efter
ESF-rådets regelverk avseende
mindre bolag med max fem anställda.
– Vi har haft ﬂer än 60 medlemsföretag i nätverken och över
100 personer har erhållit utbildning, säger KFH:s vd Eva-Marie
Andersson. KFH har varit ”piloter”
i nära samarbete med ESF-rådet
och under åren hittat en modell
som passar både företagen och EUs
regelverk.
– Det viktiga har varit att minska
administration för företagarna så
att de kan koncentrera sig på att utKFH samarbetar med

veckla sina företag. Vi har skött all
service kring kontakterna mellan
ESF-rådet och företagen.
Tillväxt viktigt
En viktig del i arbetet har varit att
synliggöra bolagens tillväxtfaktorer. Varje företag har genomgått en
analys där de med ett väl framarbetat verktyg fått svara på frågor som
ska leda till svaret på vilken kompetens som behövs i bolaget för att
det ska kunna utvecklas vidare.
Det har handlat om allt från
ledarskaputbildningar, språk, certiﬁeringar och data till bokföring
och ekonomi.
– Totalt har företagen i Karlskrona erhållit cirka 850.000 kronor
i kompetensmedel via KFH, berättar Eva-Marie Andersson.

Vikten av ett starkt varumärke
Karlskrona har växt – närmast exempellöst – de senaste åren. Tack vare
en stark konjunktur, ett gott entreprenörskap och en tydlig framtidstro.
Hur ser vi det?
Ja, det ﬁnns ett antal indikatorer och sätt att mäta:
• Den främsta handlar om dramatiskt minskad arbetslöshet. Faktum är
att arbetslösheten i dag är mindre än hälften jämfört med 2003-2004.
• Nyföretagandet är större än någonsin – framför allt startar väldigt
många kvinnor företag.
• Efterfrågan på kompetent arbetskraft är tydlig inom ﬂera sektorer
– IT och telekom, industrin för att nämna några.
• Investeringarna har varit väldigt stora på många håll – exempelvis
ABB, Radius och på Marinbasen, men också i en rad andra företag.
• Befolkningsutvecklingen är stark, nära 500 personer
var ökningen under 2007.
• Handel, besöksnäring och transporter är andra områden
som sett en stark utveckling.
Viktiga frågor framöver handlar mycket om att
stärka kommunikationerna – E22 är en akilleshäl,
fortsatt utbyggnad av hamnarna i Blekinge, järnvägen till Emmaboda och behålla/utveckla ﬂygplatsen i länet, med tanke på de nya nedskärningar som
aviserats inom försvaret.
Byggandet av nya bostäder och att stärka Karlskrona som varumärke är andra utmaningar som
krävs för en fortsatt god utveckling i vår kommun. I Peter Adaktusson
den sistnämnda är företagen en central aktör!
Näringslivschef,
Väl mött på Näringslivsdagen den 17 oktober!
Karlskrona kommun
Morten Ravnbö,
Ravnbö Design
(till vänster) och
företagsrådgivare
Mikael Hansson,
Swedbank.

NyföretagarCentrum
arrangerade startkalas!
I Wachtmeister galleria arrangerades startkalas för tredje året. Förutom NyföretagarCentrums Camilla
Svensson fanns bland andra revisorer
och företagsrådgivare från bank på
plats, alla redo att svara på frågor
kring nyföretagande.
Ca 250 nya lokala bolag registrerades hos bolagsverket under 2007.
Är du intresserad av att boka rådgivning eller veta mer om nyföretagande, ring Camilla Svensson,
NyföretagarCentrum 0455-298 50.

Varning till företagare!
Under våren fortsätter medlemmar
att ta kontakt med oss om oseriösa
”ﬁrmor” som försöker att sälja produkter som inte ﬁnns. Under våren
pågår ett utskick från European
City Guide och ﬂera andra aktörer
som är oseriösa.
Vi vill uppmana till uppmärksamhet och ett hett tips är att besöka
www.svenskhandel.se och se om
bolaget ﬁnns med på svarta listan.

KFH:s kansli håller
semesterstängt 14/7 – 4/8
Skön sommar!

KANSLIETS SOMMARTIDER 2 juni – 22 augusti

Tisdag, onsdag, torsdag kl. 8-16 (lunchstängt 12-13)
Övriga dagar tidsbokning. Semesterstängt 14/7 –4/8
I Företagarnas Hus ﬁnns gemensamt kansli för: KFH, NyföretagarCentrum,
Ekriket, Industrigruppen, Östersjögruppen och Öriket.
Vi är också behjälpliga med inlösen av presentkort för Centrumföreningen.

