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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:
Battsam i Karlskrona AB, Blekingeakademin AB, FaceOne AB, 

Hasses Restaurang och Catering, Hauffman Management AB, 
Karlskrona Djurklinik AB, K.G. Björkanders Rörlednings AB, 

NCC Construction Sverige AB, VIOCHNI AB, 
Ölands Försäkringsbolag.

Att det just nu är lågkonjunktur och svik-
tande marknad är väl tydligt för de flesta. 
Men jag måste ändå berätta att vår med-
lemsstock klarat sig bra och faktiskt ökat 
under första halvan av 2009. Av dessa 

företag är det endast ett som gjort konkurs i år. Sedan har vi 
hela spektrumet med företagare som rapporterar allt från lägre 
försäljning till stabil eller ökad försäljning. Många av medlems-
företagen har några år på nacken och står stabilt när det blåser. 

En annan företeelse som blivit vanligare under senare tid är 
generations- och ägarskiften som skett i många lokala bolag. 
Helt plötsligt möter jag killar och tjejer som tagit över, och som 
är trygga tack vare samlad kunskap sedan många år tillbaka om 
bransch och företag. 

Många är säkert nyfikna på vad den unga skaran nya entre-
prenörer har för syn på företagskultur och regional utveckling. 
Vi har därför bjudit in Nicklas Sandberg, delägare i Hasslö Båt-
varv, till Näringslivsdagen för att ge oss sin bild av att driva ett 
båtvarv i arv. Missa inte att boka in denna dag då hela närings-
livet samlas. 

Vi ses på Telenor Arena Karlskrona den 23 oktober.

Eva-Marie Andersson

192 ord med Eva-Marie
Reflektioner under
rådande lågkonjunktur

Vill du bli vass på mässor?
Välkommen till utbildningen ”Från kvadratmeter till mötesplats”

Tisdagen den 29/9 kl. 8.00 – 12.00 på KFH, Bredgatan 12
Under fyra timmar bjuds du på en inspirerande föreläsning om hur du 
som utställare kan få ut mesta möjliga av ett mässdeltagande genom 

att förvandla dina kvadratmeter till en levande mötesplats. Du bjuds på både 
lyckade och misslyckade exempel och dessutom får du träna en metodik 

som gör att du kommer att tillhöra vinnarna när du ställer ut.

Pris: 950 kr/person exklusive moms. Förmiddagskaffe ingår.

Anmälan sker till KFH:s kansli senast den 17 september.
Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum.

Telefon 0455-801 40, fax 0455-801 23 eller e-post kansli@kfh.se

KFH i samarbete med:

OBS! NYTT DATUM FÖR NÄRINGSLIVSDAGEN!
I förra numret av KFHnytt påannonserades datum för Näringslivsdagen men vi har av 
olika skäl tvingats flytta fram denna en vecka. Det innebär att årets näringslivsdag äger rum 
fredagen den 23 oktober! PLATS: tennishallen på Telenor Arena Karlskrona.

Näringslivsdagen 
närmar sig …

Näringslivsdagen i Karlskrona närmar sig 
och i skrivande stund är 68 utställare inbo-
kade.  I år äger Näringslivsdagen rum i ten-
nishallen ute på Telenor Arena Karlskrona. 

Det blir SVT:s Ann-Britt Ryd Petters-
son som leder oss genom huvudsemina-
riet och dessutom kommer Bo Dahlbom, 
forskningschef och författare, att tala om 
samhällstrender, samverkan mellan närings-
liv och offentlig sektor, framtida energilös-
ningar m.m. Självklart kommer också lokala 
företagare att ge oss sin bild av att vara och 
verka i denna region.  

Boka redan nu in Näringslivsdagen och 
kontakta KFH:s kansli om du vill anmäla 
dig till huvudseminariet kl. 9.30 – 12.30 
(begränsat antal platser!) eller för att få mer 
information.

FÖLJANDE UTSTÄLLARE ÄR JUST NU KLARA:
4Sign, ABB, Affärsverken, Almi, Anticimex, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarringen, Areva Uddcomb, 
Auralight, Battsam, BBI, Bilexpo, Blekingeflyg, BTH, Canon Center, Commersen, Companion, Dalkia, 
Deloitte, Dynapac, Ekriket, Ernst & Young, Exportrådet, FabasGruppen, Flextronics, Folkuniversitetet, 
Företagarna, Handelsbanken, Handelskammaren, Hem1, IT-Hantverkarna, Karlskrona kommun, 
KFH, Kinnarps, Kockums, Koneo, KP, KPMG, Litorina, Länsförsäkringar, Länsstyrelsen, Mediealliansen, 
Mio Möbler, Mix Megapol, MRT System, Nordea, NTF, Nya RC-Gruppen, NyföretagarCentrum,   
Pelmatic, Region Blekinge, Relacom, Ronneby Brunn, Roxtec, Samhall, Sanda Konsult, SEB, Semcon 
Caran, Sharp Center, SISU Idrottsutbildarna, Swedbank, Sälleryd Växer, Telenor Arena Karlskrona, TO 
Redovisning, Ung Företagsamhet, Unitus, Öriket, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Näringslivsdagens huvudseminarium 
leds av Ann-Britt Ryd Pettersson, 
journalist SVT.

P

Nya lokaler
Näringslivsdagen flyttar ut till 
Telenor Arena Karlskrona och 
tennishallarna på Arenavägen.

MEDLEMSAKTIVITETER:
 29/9 Bli vass på mässor! Utbildning för utställare, se annons.
 30/9 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 0455-80 123.
 6/10 Utbildning i styrelsearbete. StyrelseAkademien Sydost 
  tillhandahåller denna utbildning som omfattar fyra eftermiddagar 

kl. 13.30 – 17.30 med start den 6/10 i Karlskrona. Kursavgift: 
8.400 kr exkl. moms. Anmälan: sydost@styrelseakademien.se

 23/10 Näringslivsdagen 2009 med minimässa och seminarium 
  på Telenor Arena Karlskrona, kl. 9.00 – 16.00.
 28/10 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 0455-80 123.



Upplaga: 1.500 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.

KFH samarbetar med

Kaliningrad 
besökte KFH
Region Blekinge arrangerade ett 
gediget program den 11 juni då en 
delegation från Kaliningrad besökte 
regionen. 

KFH tog emot gästerna under 
några timmar i Karlskrona Pors-
linsmuseums lokaler. Här intogs 
lunch med företrädare från närings-
livet och kommuner. Information 
lämnades om KFH:s verksamhet 
och om den samverkan som sker 
mellan företagare och offentlig 
sektor. Ansvarig för hela program-
met var Peter Ratcovic från Region 
Blekinge. 

Den 11 augusti var det dags att 
summera projekt ”Sommarlovsen-
treprenörer”. Under sommarlovet 
har 17 ungdomar från hela länet 
drivit sina första företag.  Det var 
totalt 9 bolag som hade startats och 
inom en mängd olika områden. 

Det var härlig stämning då ung-
domarna berättade om sina erfa-
renheter av att vara företagare och 
flera av dem lyste på långt håll av 
entreprenörsanda. Ett par ungdo-
mar kommer att behålla sina före-
tag under skoltiden. 

Det är Ung Företagsamhet i 
samverkan med Region Blekinge 

KFH får ny fasad
Karlskrona Företags- & Hantverks-
förening har ägt fastigheten på 
Bredgatan 12 i hela 90 år. Styrel-
sen har beslutat om en renovering 
av fasad och tak för den del som 
ligger utmed Bredgatan. 

Om allt går enligt plan så ska ar-
betet vara klart i oktober månad. 

KFH och KHK 
om ledarskap
Så var det åter dags för samverkan 
mellan idrotten och näringen. 

Den 28 augusti var Per Mårts 
i Karlskrona och talade om ledar-
skap. Flera företagare hade hör-
sammat inbjudan och deltog i före-
läsningen.

Perrongen
vill inspirera
Under hösten 2009 kommer ett 
tjugotal företagsledare att möta 
personer utanför arbetsmarknaden 
i syfte att inspirera, coacha och lära 
ut om läget ute i företagen. 

KFH är en av parterna i EU-
projektet Perrongen som ägs av 
Karlskrona kommun. Ansvarig 
projektledare är Janet Hansell och 
för näringslivskontakterna står Ove 
Kjellsson. Båda två kommer från 
tidigare Vägvisaren. 

Mötena kommer att ske i Före-
tagarnas Hus och ca 50 personer 
beräknas delta vid varje tillfälle.

Offentlig 
upphandling!

Under hösten arrangerar 
Karlskrona kommun i samarbete 

med KFH en utbildning 
i offentlig upphandling. 

Har du intresse av att delta 
eller veta mer, kontakta 

KFH:s kansli, telefon: 
0455-80140.

Unga entreprenörer firades
och alla länets kommuner som stått 
bakom projektet. Och resultatet var 
bättre än förväntat då projektleda-
ren John Edvinsson presenterade 
mål och utfall på KFH. 

Diplom delades ut av UF:s ord-
förande Birgith Juel och närvarande 
var ca 40 personer. I vimlet syntes 
regionråd Mats Johansson, Barn- 
och ungdomsnämndens ordförande 
Jan-Olof Pettersson, marknads-
chef Lotta Påhlsson, Swedbank, 
Skatteverkets informatörer Jörgen 
Andersson och Eva Nilsson, samt 
Blekingetrafikens marknadschef 
Anna Claesson, med flera. 

Stort intresse för rotavdraget
Den 1 juli infördes den nya fakturamodellen som innebär att skattere-
duktionen för husarbete (hushålls- och ROT-arbeten) dras av direkt på 
fakturan. Företaget som säljer tjänster ska sedan skicka in en ansökan 
om husavdrag till Skatteverket för att få tillbaka skattereduktionen.

Grundreglerna i det nya systemet är att jobbet ska vara gjort och 
att företaget ska ha fått betalt av kunden innan man kan få pengar av 
Skatteverket. I en hel del fall ser vi på Skatteverket att företag skickar 
ansökan till oss redan när man fakturerar kunden,

– Det är jätteviktigt att företagen fyller i sina ansökningar rätt. An-
nars riskerar de att inte få sina pengar utbetalade i tid.

Är ansökan korrekt ifylld betalar Skatteverket ut pengarna inom 
tio dagar till de företag som har skickat in en ansökan om preliminär 
skattereduktion för ROT- och hushållsarbete.

Vanliga fel är att kundernas personnummer inte stämmer eller att 
fastighetsbeteckning fattas på bostaden där arbetet har utförts. Många 
glömmer också att skriva under blanketten.

Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig inkomst-
skatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Som köpare av husarbete kan du aldrig få skattereduktion med 
större belopp än vad du ska betala i slutlig skatt efter det att den 
slutliga skatten minskats med skattereduktion för allmän pensions-
avgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital. 
Skattereduktion för husarbete medges inte för den del av den slutliga 
skatten som hänför sig till allmän pensionsavgift, begravningsavgift 
och eventuell påförd kyrkoavgift.

På www.skatteverket.se finns information om 
skattereduktionen för husarbete med exempel på 
hur ansökan ska fyllas i. I slutet av året kommer 
det finnas en e-tjänst så att ansökan kan göras di-
rekt på internet. 

Här finns också blanketter och broschyrer 
och ett alfabetiskt register på olika arbeten  som 
ger rätt till skattereduktion samt information om 
informationsträffar om husavdraget som Skatte-
verket anordnar på olika platser.

Jörgen Andersson, 
Skatteverket.

Här ses Blekinges unga entreprenörer tillsammans med representanter för 
Ung Företagsamhet. Firandet skedde i Företagarnas Hus i Karlskrona.


