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244 ord med Eva-Marie
Endast genom samarbete
kan hotellen överleva

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:
Ahlfors Communications, Arbetsmiljö & Ledarskap i Sydöstra Sverige 

Ekonomiska förening, Friskis & Svettis Karlskrona/Ronneby, Herr H AB, 
Inges Foto & Layout, Iréne Fridh, MORE CARE, Runessons Skog & 

Trädgård AB, Tekno Telje Torkel Bennerstedt HB.

Karlskrona har fått sitt eftertraktade hotell 
vid Fisktorget och ”alla” tycks vilja lägga 
sina konferenser och träffar där eftersom 
hotellet är nytt och hett.

Många undrar, hur fungerar då arbetet 
med att locka fler konferenser till vår vackra stad? Vilka åtgärder 
görs i syfte att kraftsamla så att näringen får minst 37 procent 
fler hotellnätter? Vad jag förstår krävs ytterligare medel från de 
lokala hotellägarna och kommunen för att locka fler besökare. 
Detta måste till i en redan ansträngd situation eftersom konkur-
rensen är stenhård och risken stor att något hotell slås ut. 

Jag har i min roll som vd för KFH alltid upplevt en stark vilja 
bland hotellägarna att vara med och utveckla Karlskrona så att vi 
får fler besökare hit. Hotellens företrädare har ställt upp på alla 
möjliga sätt inför evenemang som kommunen och andra aktörer 
arrangerat.

Nu när vi har denna spännande situation inom hotellnäringen, 
vem ställer då upp för vem? Det gäller att tänka rätt så det inte 
uppstår en osund konkurrens i situationen stor mot liten.

Eftersom konkurrensen hårdnar ser alla aktörer om sitt hus. 
Vi har av denna anledning av medlemmar blivit uppmärksam-
made på den konferensverksamhet som drivs i kommunal regi. 
Är den konkurrensen sund? Det handlar om tillit och attityder 
gentemot varandra.

Det är viktigt att vi alla är med och utvecklar det befintliga 
lokala näringslivet och till det räknas naturligtvis nu också det 
nya hotellet. Därför: Varmt välkomna till Karlskrona, Scandic!

Eva-Marie Andersson

MEDLEMSAKTIVITETER:
 14/4 Riskbruk på arbetsplatsen. Hur hanterar jag misstanke om
   riskbruk eller missbruk på arbetsplatsen? Det svåra samtalet.  
  Frukostmöte från 07.30 – 09.30. Pris: 100 kr exkl. moms. 
  Anmälan: via e-post kansli@kfh.se eller telefon: 0455-80140.
 26/4 Seminarium om Polen. Länsresidenset, Karlskrona kl. 14.00. 

Det följs av en studieresa till Polen med utresa den 30 maj. 
Anmälan: via e-post kansli@kfh.se eller telefon: 0455-80140.

 28/4 Möjligheter för arbetsgivare. Företagshälsovårdens roll. 
Företagshälsan FHC och Arbetsförmedlingen informerar.

  Frukostmöte från 07.30 – 09.30. Pris: 100 kr exkl. moms. 
  Anmälan: telefon 0455-80140 eller e-post kansli@kfh.se
 28/4 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00. 
  Pris 100 kr.  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 0455-801 23.
 26/5 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00. 
  Pris 100 kr.  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 0455-801 23.

Stående från vänster: gesäll Danny Brunell, gesäll Markus Fast, bilplåtslagarmästare Karl-Ivar 
Jonasson, frisörmästare Helen Fagerstedt, frisörmästare Lars Johansson och frisörmästare 
Annika Olén. Sittande: gesäll Nathalie Bark, gesäll Lisa Thornell och gesäll Therese Carlsson.

Högtidlig gesällutnämning
I samband med KFH:s årsmöte den 2 mars var flera av föreningens mästare på 
plats för att introducera fem stycken gesäller: Frisörmästare Lars Johansson 
presenterade gesäll Therese Carlsson, frisörmästare Annika Olén presente-
rade gesäll Nathalie Bark, frisörmästare Helen Fagerstedt presenterade gesäll 
Lisa Thornell, bilplåtslagarmästare Karl-Ivar Jonasson presenterade gesäl-
lerna Danny Brunell och Markus Fast. 

Ordförande Stig L Sjöberg tillsammans med hedersordförande Holger 
Carlsson höll samman den högtidliga ceremonin under bevittnande av ca 60 
medlemmar i KFH.

Den högtidliga gesällutnämningen föregicks av årsmötesförhandlingar 
som leddes av advokat Lars Werner. Under årsmötet skedde några föränd-
ringar i KFH:s styrelse. Sofia Berglund, Krznaric Hotell Conrad, och Peter 
M Nilsson, Semcon Caran, valdes till ordinarie styrelseledamöter och Mikael 
Jonasson, Jonassons Bygg, valdes in som ny suppleant. 

Seminarium om Polen
Under många år har det talats om chansen att öka affärerna med Polen och 
det är just nu mer aktuellt än någonsin då Stena Line satsar på ännu mer 
passagerartrafik och där vi i vår region får en möjlighet att ta emot ännu fler 
besökare från Polen. 

Länsstyrelsen, i samverkan med ett antal aktörer, bjuder därför in till ett 
seminarium den 26 april, som ger ökad kunskap om landet och en uppdate-
ring om var Polen står idag. Alla länets kommuner har fått inbjudan att sprida 
vidare till näringslivet för att ge fler chansen att öka sin kunskap som i sin tur 
ska ge fler affärer. 

– Vi hoppas naturligtvis att handlarna och besöksnäringen med flera ser 
detta som en möjlighet, säger vd Eva-Marie Andersson

Årets mesta UF-skola!
I samband med Ung 
Företagsamhets mässa 
den 24 mars utsågs af 
Chapmangymnasiet 
till årets mesta UF-
skola i Blekinge/Bro-
mölla 2010. 

Det fanns flera UF-
företag från Karlskro-
nas skolor represen-
terade och följande 
vann första pris inom 
sin kategori:

Bästa säljare: Fred-
rik Holmström (bilden) 
IT Clean UF, af Chap-
mangymnasiet • Miljö-

priset: Eco-Outlet UF, NTI-gymnasiet • Bästa Webbplats: Infinity4 UF, Aspero 
Idrottsgymnasium • Bästa logotyp: Modernize UF, af Chapmangymnasiet.

Stort grattis från företagarföreningen KFH!

Företaget ITClean UF presenterade sin produkt Fiberclean.
Från vänster: Fredrik Holmström, marknadschef, Marcus 
Bittmann, personalchef, Ossian Olsson, vd, Johan Schmidt, 
försäljningschef, Fredrik Andreasson ekonomichef.



Upplaga: 800 ex. Distribueras till KFH:s 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.

Industrigruppens ordförande för 
perioden 2010 – 2011 är Peter 
Patomella, Head of Development 
Unit Revenue Management, på 

Ericsson i Karls-
krona. En av de 
första aktiviteter-
na som Patomella 
planerar är en 
informationsträff 
mellan medlem-
marna och sko-
lornas rektorer 
och studie – yr-
kesvägledare om 
vilka kompeten-

ser medlemsföretagen efterfrågar.

Fortsatt 
samarbete
Arbetet med att informera deltaga-
re från Perrongen om den aktuella 
arbetsmarknaden fortsätter. Under 
våren är sju nya träffar inplanerade 
hos KFH där företagare informerar 
om sina kompetensbehov. Senast 
var Irene Wenström, Hotell Conrad, 
Magnus Hagström, Åkericentralen 
och Torbjörn Tillkvist från RH 
gruppen på plats. 

FAKTA: Perrongen är ett EU- 
projekt som pågår under tre år där 
kommun och näringsliv samverkar 
kring målet att fler personer som 
idag står långt från arbetsmarkna-
den ska nå arbete eller utbildning.

På nya poster

KFH samarbetar med

Peter Patomella,
ny ordförande i
Industrigruppen.

KFH:s satsning tillsammans med 
Försäkringskassan och ett antal 
andra aktörer har slagit väl ut så 
här långt. Vi var 22 deltagare från 
början men är nu över 30 personer, 
säger en nöjd Mats Günzel. 

Vid tidigare träffar har Försäk-
ringskassans Mats Günzel infor-
merat om vilka regler som finns 
och hur arbetsgivare ska förhålla 
sig till dessa och advokat Gustav 
Linge, från advokatfirman Gärde 

& Partner, har givit flera exempel 
från Arbetsdomstolen. 

Syftet är att under en temaserie 
i form av frukostträffar informera 
om vilka aktuella verktyg som 
finns för våra medlemmar att skapa 
en så bra arbetshälsa som möjligt 
på arbetsplatsen, säger Eva-Marie 
Andersson.  

Vid nästa träff blir det kunskap 
om riskbruk från Företagshälsan 
FHC.

Planerad resa
till Shanghai

Som du säkert noterat 
planerar Region Blekinge 

en resa till världsutställningen 
i Shanghai i oktober 2010. 

Om du som företagare 
är intresserad av detta, 

kontakta Lova Necksten, 
så får du veta mer.

Tel: 0455-30 50 35 eller e-post: 
lova.necksten@regionblekinge.se

Verktyg för bättre hälsa

Några av deltagarna i temaserien Verktyg för bättre hälsa på arbetsplatsen, från vänster: 
Lena Folkesson, Blekingeakademin, Annika Roberteus, Elit Blekinge, Malin Bornerheim, 
Gina Tricot, Claes Jonasson, Jonassons Bil och Andreas Lönnqvist, Carlskrona Billackering.

Vänortsbesök
under Sailet
Karlskrona kommun arrangerar 
vänortsbesök under Sailhelgen den 
13-15 augusti. 

Under värdarnas afton den 13/ 8 
kommer KFH att bjuda in medlem-
mar till festligheter tillsammans 
med företagare från våra vänorter. 

För mer information, kontakta 
KFH:s Hans Söderström på telefon 
0708-17 84 00.

I samband med näringslivsdagen 
i oktober utlyste Industrigruppen 
tävlingen Framtidsdrömmar 2019. 
Intresset var dubbelt så stort mot 
förra året och flera spännande bi-
drag kom in i form av illustrationer, 
pappmodeller, film och uppsatser. 

I hård konkurrens kunde till slut 
vinnaren koras och det blev Matil-
da Jefta från klass 8C. Hon tillsam-
mans med sina klasskamrater fick 
ta emot en check på 15 000 kronor 
i samband med Industrigruppens 
sammanträde i februari 2010. 

Motiveringen lyder: ”Mathilda 
Jefta har skrivit en uppsats om sina 
framtidsdrömmar som är idérik 

och väl illustrerar teknikens möj-
ligheter att ta vara på alternativ 
och miljövänlig energi. Hennes be-
skrivning av hur detta ska gå till är 
kreativ och dessutom realistisk och 
fullt genomförbar i en framtid. Hon 
visar därmed på ett tydligt sätt tek-
nikens möjligheter att utveckla nya 
och nyttiga produkter. Berättelsen 
är både fängslande och välformu-
lerad och vänder sig till en bred 
målgrupp.”

Juryn bestod av: Kjell Göthe, 
Kockums, Peter M Nilsson, Semcon 
Caran, Magnus Eriksson, Dalkia, 
Nils Viktorsson, hedersledamot och 
Eva-Marie Andersson, vd KFH.

Nättrabyskolan vann pris
Vinnare av tävlingen Framtidsdrömmar blev Mathilda Jefta och klass 8c Nättrabyskolan,  
här flankerad av Elin Johansson till vänster och Catharina Brüdigam till höger.

Medlemsutskick
Under vecka 15 har samtliga med-
lemsföretag att se fram emot KFH:s 
årliga medlemsutskick.


