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258 ord med Eva-Marie
Slå vakt om näringslivets
lokala engagemang

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:
A-hus, Blekinge Business Incubator, Salescreen, Skorstensfolket 
sydost, SL-Konsult, Städtrevnad i Sverige, Svets & Smide.

Stora förväntningar
på Polens nya regering

Magdalena Kurczewska Svensson, Polens hono-
rärkonsul i Karlskrona och styrelseledamot i KFH, 
informerar här om senaste nytt från Polen.
I november 2007 fick Polen en ny regering. Donald 
Tusk, 50 år, utsågs till regeringschef och ordföran-
de i Europeiska Integrationskommittén. Enligt en 
opinionsundersökning som publicerades i tidningen 
”Polska” strax före valet förväntade sig en stor ma-
joritet av det polska folket, över 93 %, ökat tempo 
i byggandet av nya vägar, medan 87 % ville se en 
bättre bild av det egna landet i övriga Europa.

Man hoppades också på nya moderna bostäder 
till låga hyror, fortsatt kamp mot den utbredda korruptionen och enklare reg-
ler för att starta företag.

Premiärministern lovade efter tillträdandet stöd till företagarna och att ar-
betslösheten, som i slutet av 2007 var 11,3 %, framemot 2012 ska minska till 
det europeiska genomsnittet.

En av den nya regeringens huvudmålsättningar blir att gradvis sänka skat-
terna samt höja lönerna inom den offentliga sektorn. Vidare kommer reger-
ingen att vidta åtgärder som omöjliggör brott mot arbetsrätten, detta genom 
att förenkla lagstiftningen.

I sitt installationstal slog Donald Tusk fast att ett införande av euron lig-
ger i Polens intresse, samt att en snabbare utbyggnad av motorvägarna blir 
en stor utmaning men detta är möjligt med stöd av privatkapital. ”Central-
makten måste ha förtroende för regionala insatser för att effektivt utnyttja 
EU-medel”, sa han.

Regeringen har som mål att skapa en nationalstrategi för utveckling av re-
gionerna. Samarbete kommer att ske med regionala instanser i syfte att bygga 
ut lokal infrastruktur, inte minst inför EM i fotboll 2012.

Premiärministern betonade att det inte går att bara säga: ”Vi i Polen, de i 
EU.” Polen är ju sedan 2004 en del av EU. Regeringen vill just därför ha ett 
intensivt samarbete med alla de övriga 26 EU-länderna. 

Hur kan en lokal företagarförening som 
KFH med närmare 400 medlemsföretag 
hävda sig i en tid då det talas allt mer om 
utlokalisering av produktion, centralise-
ring och globalisering?

Svaret kan variera, men jag imponeras ständigt av engage-
manget som ni medlemmar visar i lokala och regionala frågor.   

Det lokala nätverket har en enorm betydelse, och min be-
dömning är att mötena och förankringen på orten blir allt vik-
tigare. KFH:s medlemsstock ökar och vi är idag fler än någon 
gång tidigare.

Det är mycket lättare att kommunicera med varandra efter 
att ha träffats och knutit kontakter, det är också bra när man 
vill gå tillsammans inom olika projekt. För att kunna kraftsamla 
och våga satsa måste det finnas ett förtroende och en kunskap 
om varandra. Detta skapas snabbast genom personliga möten. 
Jag tror till exempel att nätverksluncherna som vi arrangerar 
tillsammans med NyföretagarCentrum är så framgångsrika just 
för att du knyter kontakter och samtidigt får en ökad kunskap 
om företagen i närområdet.

Jag märker också den enorma betydelse det har att bolagens 
ägare finns i närheten. Nära till beslut, ännu större förståelse 
och engagemang när det gäller långsiktiga satsningar. Intresset 
är också stort för att säkerställa kompetens genom t.ex. praktik 
och ägarna är viktiga som förebilder för våra ungdomar.

Min nyårsönskning är att politiker och andra beslutsfattare, 
liksom medierna, gemensamt verkar för att stimulera befintliga 
bolag. Den snabbaste tillväxten bör finnas i de bolag som redan 
finns etablerade på orten. Låt oss också verka för att fler företag 
och deras ägare flyttar hit till Karlskrona. 

MEDLEMSAKTIVITETER:
 27/2 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 801 23.
 5/3 Årsmöte med gesällutnämning. Företagarnas Hus kl. 18.00.
  Se separat annons.
 11/3 Utbildning i styrelsearbete. Se separat annons.
 26/3 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 801 23.

Eva-Marie Andersson

Diplomerade båtbyggare
Vid en ceremoni i samband med årets sista nätverkslunch hos Karlskrona 
Företags- och Hantverksförening, KFH, utdelades diplom till tre duktiga båt-
byggare, samtliga elever vid Litorina folkhögskolas båtbyggarlinje.

Litorinas båtbyggarlinje bedriver sin 
praktiska undervisning i slup- och barkass-
skjulet vid Marinmuseum på Stumholmen 
där elever i skilda åldrar lär sig bygga 
båtar i traditionell båtbyggarteknik, t.ex 
allmoge- eller veteranbåtar. Utbildningen 
är treårig och under tredje året görs spe-
cialarbeten utifrån egna förutsättningar. 
Årets tre diplom-mottagare belönades för 
väl genomförda projekt.

Fr. vänster: rektor för Litorina Folkhögskola, Agrita Martinsone, båtbyggarna Caroline Lövdahl, 
Göran Norrby och Juan-Luis Lasseube Vásques, samt läraren Karl-Erik Hansson.

Honorärkonsul Magdalena 
Kurczewska Svensson.

KFH:s ordf. Stig L. Sjöberg överlämnar 
diplom till Göran Norrby.



Utbildning
i styrelsearbete!

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

A PORTO

BETALT

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 och Öriket.
Vi är också behjälpliga med inlösen av presentkort för Centrumföreningen.

I samarbete med:

Vid en medlems-
träff hos KFH den 
12 december 2007 
informerade skatte-
jurist Anders Måns-
son från Öhrlings 
PriceWaterhouse-

Coopers om skattenyheter inför års-
skiftet. Ett 40-tal företagare visade 
intresse och ett antal frågetecken 
från företagarna kunde rätas ut.

Ny ordförande i 
Industrigruppen
Industrigruppen i Karlskrona är ett 
nätverk som består av 25 medlem-
mar. Det är större arbetsgivare och 
företag inom främst tillverknings-
industrin som ingår. 

Ordförandeskapet i Industrigrup-
pen är roterande med tvåårsinterval-

ler och fr.o.m. den 
5/2 är det Peter M 
Nilsson, Area Ma-
nager South East, 
Semcon Caran AB, 
som håller i klubban. 
KFH administrerar 

och stödjer nätverket och vill önska 
Peter stort lycka till med uppdraget!

Utbildning
i styrelsearbete!
Syftet är att öka kunskapen om 
styrelsearbetets betydelse för 

lönsamhet och utvecklingskraft.
Tidigare deltagare har satt betyget 

”mer än mycket bra!”.
Utbildningen arrangeras av Styrelse-
Akademien Sydost i samarbete med 
KFH, Svenskt Näringsliv, Karlskrona 

kommun och Ronneby kommun.
Den omfattar fyra sammankomster,
den 11, 18 och 26 mars samt 1 april, 

alla kl. 14.00 – 18.00.

Plats: KFH:s lokaler på Bredgatan 12 
i Karlskrona (11, 18/3, 1/4) samt på 

kommunhuset i Ronneby (26/3).

Efter utbildningen erhåller du intyg.
Kostnad: 3.900 kr exkl. moms.

Info och anmälan:
Information: Nils-Erik Persson,

tel. 0470-79 46 40, 0708-57 41 47.
Anmälan: senast den 29 februari till 

sydost@styrelseakademien.se
Anmälan är bindande.

Ledig kontorslokal
Fr.o.m årsskiftet finns det lediga 

kontorslokaler i Företagarnas Hus. 
Ytan är 90 kvm och passar 

för 2-4 arbetsplatser. 
Det finns också möjlighet till 

parkeringsplats i direkt anslutning 
till Företagarnas Hus.

För mer information eller visning, 
kontakta oss på kansliet 

tel. 0455-801 40.

Skattenyheter

KFH samarbetar med

KFH uppmanar Carl Bildt
ompröva konsulatstängning
Utrikesdepartementets propå om 
att stänga generalkonsulaten i 
Hamburg och Kaliningrad oroar 
Karlskrona Företags- & Hantverks-
förening, KFH. 

I brev till utrikesminister Carl 
Bildt framhåller KFH:s ordföran-
de, Stig L Sjöberg, vikten av att 
förslagen inte genomförs.

– Mer än 1.300 arbetstillfällen 
har säkrats i vår region tack vare af-
färer med Östersjöländerna, skriver 

KFH-ordföranden. En nedläggning 
av konsulaten i Kaliningrad och 
Hamburg äventyrar den positiva 
utvecklingen. 

Speciellt känslig upplevs en 
eventuell stängning av konsulatet i 
Kaliningrad.

– Behovet av konsultatets tjäns-
ter kommer att stiga i takt med det 
ökande handelsutbytet mellan den 
ryska enklaven och sydöstra Sve-
rige, påpekar Sjöberg.

Förnyat 
medlemsavtal 
Samtliga medlemmar i KFH har 
automatiskt tillgång till ett special-
avtal hos FöretagsHälsan FHC, 
Gullbernavägen 33 Karlskrona.

Om du vill beställa insatser går 
det bra att kontakta Karin Olsson 
på telefon 0455-30 25 65 eller via 
e-post: karin.olsson@fhc.nu  

Vill du veta mer om avtalet kan 
du kontakta oss på KFH.s kansli, 
telefon 0455-801 40.

Boka in KFH:s årsmöte
Onsdagen den 5 mars kl. 18.00

håller Karlskrona Företags & Hantverksförening årsmöte 
i föreningens lokaler på Bredgatan 12. Härvid äger även den 

traditionella gesäll- och mästarbrevsutnämningen rum. 


