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264 ord med Eva-Marie
Nytt år och
nya möjligheter
Vi ﬁck lite kyla under jul- och nyårshelgerna och det kändes bra, tycker jag. Det
medför lust till att vara ännu mer utomhus med skridskoåkning och långa proEva-Marie Andersson
menader. Hoppas du medlem eller samarbetspartner som läser detta nyhetsbrev
har fått en bra start på det nya året. Det kan behövas när vi nu är
i full gång med att utveckla och förbättra det vi håller på med.
De ﬂesta som läser detta driver eller leder företag och det
är ju en mycket betydelsefull uppgift. Det viktigaste är att företagen ﬁnns kvar, utvecklas och att ni får ﬂer kollegor och
kunder. En av KFH:s roller är att i samarbete med kommunens
näringslivsenhet och ﬂera andra aktörer underlätta detta. Och
inte minst att vara en mötesplats.
2008 blev ett rekordår i antalet besökare på ﬂera av våra aktiviteter, både de vi gör i samverkan och de vi arrangerar själva.
Rekord i besökare på nätverksluncherna, julstöket, luciaﬁrandet, och inte minst på Näringslivsdagen. Rekordmånga gesäller
inom hantverksyrkena kontaktar oss för samverkan, och inte
minst slog vi rekord i antal medlemmar, 427 stycken.
Många möjligheter återstår, och inte minst är det viktigt när
det råder ”tuffa tider” (för att citera en känd svensk låtskrivare).
Nu är det dags att få igång arbetet med studenterna. Jag har
visioner om en ny mötesplats! Studenter och företagare som
träffas kontinuerligt och där nya samarbeten inleds. Detta ska
ske under lång sikt, effektivt och med kvalitet. Lyckas detta blir
det kanske besökarrekord även på denna aktivitet om några år?
Jag ber att få återkomma om den viktiga, nya mötesplatsen.

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:
9/2 Affärsengelska i samarb. med Folkuniversitet kl. 18.00-21.00
23/2 Affärsengelska i samarb. med Folkuniversitet kl. 18.00-21.00
25/2 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.
4/3 Årsmöte med gesällutnämning. Företagarnas Hus kl. 18.00.
Se separat annons.
5/3 Utbildn. i Styrelsearbete. Plats: Ronneby. Info KFH kansli.
12/3 Utbildn. i Styrelsearbete. Plats: Karlskrona. Info KFH kansli.
19/3 Utbildning i Styrelsearbete kl. 13.30-17.30. Plats: Karlshamn.
25/3 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.
26/3 Utbildn. i Styrelsearbete. Plats: Sölvesborg. Info KFH kansli.
NYA MEDLEMMAR:
Eldabutiken SpisHuset i Karlskrona, KEMO HR-Konsult Syd,
Sydöstra Fastighetsbolaget AB.

Fr. vänster Ivar Wenster, Karlskrona kommun, Agrita Martinsone, Litorina FHSK, Karl-Erik
Hansson, Litorina FHSK, Peter Thörnqvist, Nostalgia, Mats Svensson, båtbyggare, Ingemar
Persson, båtbyggare, Nils Göransson, Litorina FHSK (som mottog diplom åt Daniel Törnroos),
Karin Söderberg, Föreningen Norden och Stig L Sjöberg, ordf. KFH.

Förtjänta båtbyggare
Diplom
2008

Daniel Törnroos

För att Daniel visat stort engagemang och ﬂit
i traditionellt båtbyggeri, genom att på egen
hand bygga och rigga en traditionell
åländsk bruksbåt på 16 fot.

Ingemar Persson

För att Ingemar visat ﬂit och stort intresse
i det traditionella träbåtsbyggeriet, genom att
rekonstruera en äldre 14 fots blekingeeka.

Mats Svensson

För att Mats visat ﬂit och stort intresse i traditionellt båtbyggeri, genom att bygga och rigga
en 14 fots motorsnipa och i den även
installera en tidstypisk Forsmotor.

Båtbyggardiplom har för fjärde
året i rad utdelats på KFH. Det
var i samband med årets sista
nätverkslunch i Företagarnas
Hus som KFH tillsammans med
Litorina Folkhögskola, Karlskrona kommun, Föreningen
Norden och Blekinge Museum
delade ut diplom och blommor
till tre framgångsrika båtbyggare på Litorina Folkhögskolas
båtbyggarlinje.
Diplomen överlämnades av
ordförande i KFH, SL Sjöberg,
och rektorn för Litorina, Agrita
Martinsone.
I år deltog även Peter Thörnqvist i ceremonin i egenskap av
redaktör på tidningen Nostalgia
som värnar om båtbyggarkonsten i Blekinge.

KFH på German Swedish
Business Forum i Rostock
Under German Swedish Business Forum den 27 november 2008 representerades
KFH av Hans Söderström.
Hans är en aktiv medlem i
KFH sedan många år och
har även ett förﬂutet som
vice ordförande och ledamot
i KFH:s styrelse.
Forumet ägde rum i Rostock och även representanter
från Karlskrona kommun deltog. Carsten Klehn, ekonomijournalist, var moderator.
Bland talarna syntes Roland Hans Söderström, KFH, och Rostocks överborgmästare
Methling, överborgmästare i Roland Methling studerar intresserat en Sverige-bok
Rostock, Roland Rydin, Gö- som överlämnats som gåva av KFH.
teborgs kommun, Ruth Jacoby, Sveriges ambassadör i Tyskland, Leif Borgenmark, chef för Trelleborgs hamn, med ﬂera.
Även personer från svenska bolag i Mecklenburg-Vorpommern regionen
som bl.a IKEA, Vattenfall, Gambro var på plats.
– Det var givande dagar med ett ambitiöst upplägg. Vi ﬁck aktuell information kring samarbeten, affärsutveckling och naturligtvis det viktigaste,
möjligheten att vårda och knyta nya kontakter, berättar Hans Söderström.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

Gäster vid Indien-besöket
på KFH var bland annat
fr. vänster: Ulf Hugmark,
Baga International,
Mr Amitabh Adhar,
affärsman och politiker,
samt Mr Col.G.P Yadav,
direktör i YA Hyper
Graphics & Media
Management Education
Pvt Ltd.

Indiskt samarbete

Måndagen den 8 december hade Karlskronas näringslivsenhet en träff mellan företagare, tjänstemän och representanter från Indiens
näringsliv i Företagarnas Hus. Det bjöds på indisk mat och Chistoffer
Ryde från Dynapac berättade om deras verksamhet i Indien.
Totalt blev fyra nya samarbetsavtal tecknade med Karlskrona företag.
Karlskronabon Jayant K. Yadav höll i organisationen kring besöket.

NTF ny hyresgäst
Traﬁksäkerhetsorganisationen NTF
hyr kontorsrum i Företagarnas hus
från och med oktober månad 2008.
Vi önskar dem fortsatt lycka till
med sin viktiga uppgift och hälsar
dem välkomna till Bredgatan 12.

Personalreducering
också i Lettland

Det var stämningsfullt när föreningens barn lussade för medlemmarna.Till vänster ses
guldsmedsmästare John Bohlin beredd att kröna årets lucia Julia Wahlqvist.

Många ville träffa
föreningens Lucia med följe!
Den 14 december kom hon till oss,
lucia Julia Wahlqvist, 11 år från
Knösö, tillsammans med föreningens barn. Det sjöngs vackra julsånger under ackompanjemang av
Marie Andersson-Silverstråle och
det var ett rekordstort deltagande
från medlemsföretagen.
Inte mindre än 80 personer hade
hörsammat inbjudan och kom för

att njuta av luciakaffe som serverades av Gylles konditori.
Traditionsenligt krönte guldsmedsmästare John Bohlin lucia
med ett vackert silversmycke och
diktläsning framfördes. Lucia bar
föreningens anrika luciakrona som
pyntats av Lindhofs blomsterhandel.
Tack till alla medlemmar och
barn som lagt ner ett stort arbete!

Östersjögruppens sista frukostmöte
2008 gästades av vd för Swedwood
i Lettland, Christer Ågren, som gav
en intressant lägesrapport från både
Baltikum och
Polen, eftersom
han tidigare varit ansvarig för
bl.a. Flextronics
fabrik där.
Swedwood i
Lettland tillhör
IKEA-familjen Christer Ågren, vd
och de hanterar
träprodukter för möbler. En trend
som är tydlig är att antalet anställda
reduceras för produktion utanför
Europa.
Det var ﬂera företagare och studenter som deltog för att få del av
den kunskap som Ågren besitter
gällande vår region och våra grannländers utveckling.

KFH samarbetar med

Insamling till
Frälsningsarmén
Medlemmarna inom KFH har under 2008 samlat in hela 7.151 kr
till välgörande ändamål. Det var en
stolt vd Eva-Marie Andersson som
den 17 december kunde överlämna
medlen till Frälsningsarméns verksamhet inför julhelgen.
Insamlingen har skett i samarbete med Gylles konditori i samband med föreningens luciaﬁrande
och vid årets sista nätverkslunch.

Ny ordförande
för Litorina
Från och med
den 27 november
är advokat Lars
Werner ny ordförande för Litorina
Folkhögskola.
I samband med
detta lämnar ToLars Werner
mas Gustavsson
ny ordförande.
sitt uppdrag efter
ett mycket framgångsrikt och ambitiöst arbete under hela 15 år.

Boka in KFH:s årsmöte ons. den 4/3 kl. 18.00!
Alla medlemmar i KFH hälsas välkomna till årsmöte. Du får då veta
vad som hänt under året och den nya verksamhetsplanen presenteras.
Vi kommer också att hålla högtidlig gesällutnämning och inte mindre
än sex gesäller väntar med spänning på att få sina bevis.

