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202 ord med Eva-Marie
Dialogens villkor
Vi är många som välkomnar Karlskrona
kommuns satsning på dialog med företagen. Vid ﬂera tillfällen får företagare i
Karlskrona möjlighet att träffa politiker
Eva-Marie Andersson
och tjänstemän som informerar om olika
tjänster och utövanden som sker inom
kommunen. Allt för att öka kunskapen om varandras villkor,
vilket regelverk kommunen har att följa och vilka konsekvenser
ett visst beslut kan få för företagen.
Det är viktigt att dialogen är igång hela tiden och att det inte
bara sker t.ex. då vi samverkar kring Näringslivsdagen. Detta
har under ﬂera år varit en önskan från KFH.
En sak är viktig när det gäller en dialog och det är att den
sker från två håll och inte uppfattas som information från en
part. Vi vet att Näringslivsenhetens ambition är att ta in företagens synpunkter och få igång samtal kring dessa.
Om det är så att du som läser detta ännu inte deltagit vid någon dialog med kommunen så är du välkommen att höra av dig
till oss på KFH. Vi ser gärna till att kommunikationen fortsätter
och utökas.
Vi kommer inte alltid att ha samma uppfattning om olika
ärenden men om dialogen är öppen så är jag övertygad om att
vi får ett mer företagsvänligt Karlskrona!

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:
24/11 Julstök i Företagarnas Hus kl 18.00. FULLSATT!
25/11 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 801 23.
26/11 Offentlig upphandling, uppföljningsträff kl. 18.00 – 20.30.
Plats: Företagarnas Hus, Bredgatan 12.
28/11 Skapa din drömträdgård. Tingsvägen 7 i Lyckeby kl 9-15.
Kursavgift 1.200 kr inkl moms. Anmälan görs i god tid via mejl
till pramwall@tradgarddesign.se eller på tel 0704-71 30 21.
30/11 Offentlig upphandling, uppföljningsträff kl. 18.00 – 20.30.
Plats: Företagarnas Hus, Bredgatan 12.
4/12 Julbord till havs med näringslivet i Karlskrona.
Ett samarbete med Stena Line. Kl. 11.30 – 14.00. Se annons!
Anmälan senast 26/11 till kansli@kfh.se eller tel 801 40.
13/12 Traditionellt luciaﬁrande i Företagarnas Hus kl. 15.00.
Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för
luciakaffet. Ingen föranmälan.
16/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00.
Pris: 100 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
NYA MEDLEMMAR:
Fikalösningar AB, Hoby Mur & Puts AB, Input Interiör KC, Kulturdoktorn, MopedCenter Sverige AB, Mrs Miller Arkitekter/Gyllenswärd AB, Pramwall trädgård & design, RH Städ & Specialgolv AB,
Scandic Karlskrona, Tonkällan.

Deltagarna ﬁck bl.a. information om vilken kompetens som krävs inom olika branscher.

Projekt Perrongen på KFH
KFH samarbetar med Karlskrona kommuns projekt ”Perrongen”. Under hösten har de personer som står utanför arbetsmarknaden (ca 50 vid varje tillfälle) kommit till KFH för att lyssna till företagare, anställda i företag eller
i myndighet. Syftet är att få veta vilken kompetens och egenskap som krävs
för att arbeta i dessa företag. Deltagarna har också fått information om olika
branscher och de har kunnat ställa frågor både i grupp och enskilt.
Bland företagen som deltagit ﬁnns bland andra: Dalkia, Kustbevakningen,
SydostBrand, FabasGruppen, First Hotels, Semcon Caran, Koneo, Wahlqvists
Måleri, Deloitte, AuraLight, Glow och Roxtec.

Alma KFH:s lucia 2009

Alma Lindkvist, 11 år, blir Karlskrona
Företags & Hantverksförenings lucia
2009. Alma går i årskurs 5 på Nättrabyskolan och på fritiden tycker hon om
att spela fotboll, dansa och sjunga samt
träffa sina kompisar. Hon bor på Sjuhalla
tillsammans med sin familj som består
av mamma Anette, pappa Björn samt
syskonen Rebecca och Filippa.
Lucia ﬁrar vi i Företagarnas Hus den
13 december kl. 15.00.
Lindofhs Blomsterhandel utsmyckar
luciakronan och det är hovjuvelerare
John Bohlin som traditionsenligt kröner årets lucia. Intäkterna som kommer
in från luciakaffet går oavkortat till välgörande ändamål och det är som vanligt Gylles som så generöst svarar för trakteringen. Välkomna!
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag
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till alla er som gjorde
KFHnytts specialutgåva
inför Näringslivsdagen
möjlig!
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ABB Affärsverken Almi Arbetsgivarringen
Anticimex
Arenabolaget
AREVA NP Uddcomb
Auralight
Bas Blekinge Bilexpo Blekinge Traﬁken Dalkia Dynapac Ernst & Young
FabasGruppen
Folkuniversitetet
Flextronics Gylles Handelsbanken
Hasslö Båtvarv Hotell Conrad Karlskronahem Karlskrona kommun Kockums Mediealliansen Koneo Montex
MRT System
NyföretagarCentrum
Ronneby Brunn
Roxtec
Samhall
Swedbank Svets & Smide Semcon
Caran
Teknikföretagen
Tools Sydost Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.
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Årets Näringslivsdag blev succé
Näringslivsdagen, som arrangerades för femte året i rad, har gått från minimässa till en
stor mässa. Hela 86 utställare och 2.400 besökare kom till Telenor Arena Karlskrona.
Förutom alla spännande utställare från ﬂera delar av länet bjöds
det under dagen på många intressanta föredrag.
Huvudseminariet, som leddes
av SVT:s Ann-Britt Ryd Petersson, var fullsatt. Forskningschef
Bo Dahlbom vid IT-universitetet i
Göteborg tog med publiken på en
spännande och hisnande framtidsresa om vad han tror kommer
att hända inom tio år.

Med på huvudseminariet var Ann-Britt Ryd
Pettersson, journalist på SVT och Nicklas
Sandberg, delägare Hasslö Båtvarv.

Nicklas Sandberg berättade om
hur det är att driva ett båtvarv i
arv och Martin Malmros, koncernchef på Auralight, ansåg att
det behövs lite mer drag under
galoscherna i Blekinge.
Landshövdning Gunvor Engströms sketch lockade till många
skratt. Hon framförde sin enmansteater på scenen om hur

man med olika förhållningssätt
kan påverka sin dag, hur man kan
vända det negativa till det öppna
och positiva, bara man lyfter
blicken.
Miniseminarierna var också
fullsatta och Karlskrona kommuns Dialogtorg var mycket populärt. Dit kom många mässbesökare under dagen för att prata
framtidsfrågor som just var temat
för årets Näringslivsdag.

Julbord till havs
Julbord till havs med näringslivet i Karlskrona
Företagarföreningen KFH har i samarbete med Stena Line tagit
fram ett unikt erbjudande som riktar sig till medlemmar och
samarbetspartners till KFH. Fredagen den 4 december dukar
Stena Line upp julbord ombord på Stena Baltica. Under tiden vi
njuter av god mar och dryck så seglar vi ut en bit i skärgården för
att beundra havsutsikten.

MED NÄRINGSLIVET
I KARLSKRONA

Vi träffas på terminalen 11.30 och ankommer hamnen igen 14.00.
Passa på att göra dina julinköp i shopen (dock ej öl, vin och
cigaretter) till 35% lägre priser än i land.

IG lockade ungdomar
Över 300 åttondeklassare var inbjudna till årets mässa. Inbjudare
var Industrigruppen som sedan
ﬂera år samarbetar med skolorna
i Karlskrona för att få ﬂer ungdomar intresserade av industrin.

Årets Nyföretagare, Karin Råberg
från Blekinge Smådjursklinik.

Årets Nyföretagare
Årets Nyföretagare blev Karin
Råberg från Blekinge Smådjursklinik. Hon är veterinär och
driver en smådjursklinik i Nättraby. I dag har företaget sju medarbetare och en omsättning på över
fem miljoner kronor.
Conny Midenhag, ordförande i
Karlskrona NyföretagarCentrum,
delade ut priset. Dess syfte är att
lyfta fram bra exempel inom kreativitet och entreprenörskap och

Bästa UF-företag
Landshövdning Gunvor Engström delade ut årets entreprenörsstipendium till bästa UFföretag. Det gick till Julia Roth,
Karlskrona, som uppfunnit och
tillverkar hårnålshållare, och till
Viktoria Olofsson från Asarum,
som tillverkar smycken av gamla
knappar.
Datum för nästa års Näringslivsdag är redan fastställt. Det blir
fredagen den 15 oktober 2010.

inspirera andra att våga starta och
driva eget företag.
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så seglar vi ut en bit i skärgården
för att beundra havsutsikten.
Vi träffas på terminalen 11.30 och ankommer
hamnen igen 14.00. Passa på att göra dina
julinköp i shoppen (dock ej alkohol och
cigaretter) till 35 % lägre priser än i land.
Så varför inte göra något annorlunda i år,
boka upp en jullunch till havs!
Pris 199:-/person exkl. moms.
I priset ingår: julbord inkl. måltidsdryck (julmust, vatten eller lättöl). För den som önskar
ﬁnns starkare drycker att köpa ombord.
Vi har begränsat antal platser så skynda dig
att boka, senast den 26/11. För bokning och
information: kansli@kfh.se eller 0455-801 40.

