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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.

NYA MEDLEMMAR:
Gralvik Consult & Trading AB, 1852 Marin & Fritid AB, Mäklarfirman 
Peter Nykvist AB, Nilssons Quality Support, NTF Blekinge, Pernillas 

Klipphörna, Sweden Water AB, Vau de Ville Consulting.

Just nu råder en finansiell kris som påver-
kar oss alla på en mängd olika sätt. Fast 
mitt i allt detta negativa, som vi matas 
med från medier och andra informations-
kanaler, så finns det många positiva saker 
som sker lokalt. Jag tänker på Företagar-
nas kommunbarometer, för övrigt instif-

tad av Blekinges nuvarande landshövding Gunvor Engström då 
hon var vd för dåvarande Företagarnas Riksorganisation. Karls-
krona har klättrat från 47:e till 18:e plats i landet. Det visar på 
en rejäl förändring i Karlskrona kommuns näringslivsklimat. 

Men jag tänker också på de bolag som går fortsatt bra 
och står stabila, samt den blandning av branscher som finns i 
kommunen. Det känns bra att KFHs ständiga påminnelser till 
kommunledningen om att arbeta med utveckling av det lokala 
företagandet och mot olika branscher nu visar sig stå sig bra i 
konjunkturnedgången. 

En annan positiv sak är förstås årets Näringslivsdag där en-
gagemanget var större än tidigare från näringslivet. Jag hoppas 
också att mediedebatten under dagen sådde ett frö till lokalme-
diernas företrädare att det är lika viktigt om 50 mindre bolag 
anställer en var, som när ett stort företag anställer 50 personer 
på en gång, för att citera vår landshövding. Vi behöver båda 
delarna och ett fortsatt differentierat näringsliv i hela regionen. 

KFH och föreningens 427 medlemmar kommer tillsammans 
med näringslivsenheten och övriga aktörer att fortsätta kämpa 
vidare mot en ännu högre placering på barometern!

Eva-Marie Andersson

Nytt på näringslivsenheten
Karlskrona kommun har fått en ny näringslivsutvecklare. Mathias Wijk bör-
jar sin tjänst den 24 november och kommer närmast från Arbetsförmedling-
ens huvudkontor i Stockholm där han arbetat med verksamhetsutveckling av 
landets kundtjänster. Mathias har ett brett lokalt nätverk efter sina tidigare år 
på Arbetsförmedlingen i Karlskrona. 

En annan nyhet från näringslivskontoret är att Carl-Axel Ottosson till-
trädde tjänsten om enhetschef den 18 augusti och därmed är enhetens nya 
organisation sjösatt under ledning av näringslivschef Bengt Lingman.

På nya poster: Mathias Wijk (t.v.) blir ny näringslivsutvecklare och Carl-Axel Ottosson (t.h.) 
ny enhetschef på Karlskrona kommuns näringslivsenhet.

231 ord med Eva-Marie
Bra mitt i en kris

Julia KFH:s lucia 2008

KFH samarbetar med

MEDLEMSAKTIVITETER:
 25/11 Julstök i Företagarnas Hus kl. 18.00. FULLSATT!
 26/11 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.
 3/12 Öhrlings kunskapsdag med lunch kl. 12.15. Se annons.
 14/12 Traditionellt luciafirande i Företagarnas Hus kl. 15.00.
  Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för 
  luciakaffet. Ingen föranmälan.
 17/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00.
  Pris: 100 kr.  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 80 123.

Julia Wahlqvist, 11 år från Knösö, blir 
Karlskrona Företags & Hantverksföre-
nings lucia 2008. Julia har redan pro-
vat ut den anrika luciakronan som ska 
bäras med levande ljus under luciafi-
randet i Hantverkslokalen den 14 de-
cember kl. 15.00. 

Lindofhs Blomsterhandel utsmyckar 
luciakronan och det är hovjuvelerare 
John Bohlin som traditionsenligt krö-
ner årets Lucia. Intäkterna som kom-
mer in från luciakaffet går oavkortat 
till välgörande ändamål och det är som 
vanligt Gylles som så generöst svarar 
för trakteringen. Välkomna!



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

A PORTO

BETALT

T•A•C•K 
till alla er som gjorde 

KFHnytts specialutgåva 
inför Näringslivsdagen 

möjlig!
ABB • Affärsverken • Allpac • Almi Fö-
retagspartner • Arbetsgivarringen • Aura-
light • Battsam i Karlskrona • Dalkia • 
Dryson • Dynapac • Ernst & Young • 
Flextronics • Folkuniversitetet • Förlags 
AB Albinsson & Sjöberg • Gylles • Hem1 
• Handelsbanken • Hyper Island • InOut 
Sweden • Karlskrona kommun • Karls-
kronahem • Kelmo • Kockums • Koneo 
• Metrima • Montex  • MRT System • 
Karlskrona NyföretagarCentrum • Rox-
tec • Semcon Caran • Styrelseakademien 
Sydost • Swedbank • Svenskt Näringsliv 
• Teknikföretagen • TOOLS-Trossö Järn & 
Bygg • Öhrlings PriceWaterhouseCoopers

INBJUDAN

Välkommen till en
KUNSKAPSDAG

med lunch!
Onsdagen den 3 dec kl 12.15 – 15.30
Företagarnas Hus, Bredg. 12, plan 2

Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
samverkan med KFH inbjuder till en 
Kunskapsdag som startar med lunch. 

Vi informerar bl.a. om

• Intressanta skattenyheter för 
 företagare med skattejuristerna 
 Anders Månsson och Angelica Ewö

• Slopad revisionsplikt 
 – Vad innebär det för företaget
 och dess intressenter?

• K2 – Bokföringsnämndens förenk- 
 lade regelverk för mindre aktiebolag

• Tips inför årsskiftet

• Frågestund

Kunskapsdagen är kostnadsfri. 
Lunch ingår.

Anmälan senast den 27 november
till KFH:s kansli, tel 0455-801 40

eller e-post kansli@kfh.se

Varmt välkommen!
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

och KFH

Näringslivsdagen 2008

Huvudseminariets mediepanel, fr.v. Hans Bülow, Sydöstran, Kerstin Johansson, BLT, 
Gunnar Svensson, Fabas, Peter Enckell, Commersen och Göran Eklund, SR Blekinge.

Årets Nyföretagarpris gick till  Tomas 
Lindman, Klimatentreprenad i Blekinge.

Sofia Berglund Krznaric och Irene Wen-
ström berättade om familjeföretagande.

Gunvor Engström, Blekinges 
nya landshövdning, var där.

Lyckad satsning. Många ungdomar besökte mäs-
san och tyckte den var både intressant och rolig.

Peter M Nilsson,
ordf. Industrigruppen, 
nöjd utställare.

KFH och Karlskrona kommun arrangerade den 17 oktober Näringslivsdagen 
för fjärde året i rad. Huvudseminariet, som leddes av TV-profilen Lars Adak-
tusson, tog upp medias roll för det lokala näringslivsklimatet. Årets tema 
på minimässan var annars industrin och speciellt inbjudna var kommunens 
åttondeklassare som fick veta mer inför kommande utbildningsval.
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