
Paolo Roberto i mitten flankeras av Ove Kjellsson och Janet Hansell från projekt Perrongen.

Paolo Roberto vs 
Nätverkslunchen
Vid senaste nätverkslunchen, som KFH arrangerade tillsammans med Nyfö-
retagarCentrum, gästades vi den 28 april av Paolo Roberto som bland annat 
är högaktuell i olika film- och tv-produktioner, som t.ex. Robinson och Stieg 
Larssons Flickan som lekte med elden, m.m. 

Anledningen till Paolos uppdykande i Karlskrona var att han besökte pro-
jekt Perrongen, som drivs för att stimulera arbetssökande till en ny destina-
tion i livet. Det kan t.ex. vara utbildning, eget företag eller arbete. Vi fick 
veta att Paolo driver flera egna bolag och har ett stort intresse för mat. Han 
importerar sin egen familjs olivolja från Italien, bland annat. 

Ett stort tack till Janet Hansell och hennes medarbetare för ännu ett gott 
samarbete!

KFH:s medlemmar 
bjuds in under Sailet
I samband med Sail Karlskrona i augusti kommer Karlskrona kommun att 
bjuda in till vänortsmöte. Vi i KFH passar då på att bjuda in våra motsvarande 
företagarföreningar från Karlskronas vänorter i Danmark, Finland, Island, 
Norge, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Tyskland. 

Vi kommer att ha en gemensam middag under ”Värdarnas afton” fredagen 
den 13 augusti i Företagarnas Hus. Om du har intresse av att delta så kan du 
kontakta projektledare: Hans Söderström, 0708-178400, eller KFHs kansli, 
tel. 0455-80140. Om du vill veta mer om hela vänortsmötet, bör du kontakta 
Elisabeth Arebark på Karlskrona kommun, telefon 0455-303056 eller besöka 
www.karlskrona.se/vanortsmote
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283 ord med Eva-Marie
Unga behöver jobb!

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:
Carlskrona Golfklubb, C Lantz Din Samtals Partner, ComSouthEast 

Karlskrona AB, Högström & Co Management AB, Knipe Entre-
prenad AB, Krumeluren grafisk form och produktion, Lena Åkesson 

Fastigheter, Rikshandel AB/Shopsverige, Security Compass.

I KFH:s nätverk diskuteras just nu den 
höga arbetslöshet som råder och att 
många har svårt att få in en fot på arbets-
marknaden. Samtidigt vet vi att det är 
brist på kompetens inom en mängd olika 
områden och t.ex. ingenjörer är en yrkes-
kategori som efterfrågas. Vi har ungdo-

mar som hunnit bli en bra bit över 20 med högskoleutbildning 
men som aldrig varit ute i arbetslivet. 

Glädjande nog kan vi konstatera att Industrigruppen i Karls-
krona fortsätter sitt arbete med att attrahera Karlskronas skolelever 
till teknik och industri. Industrigruppens företag representerar ca 
6.000 anställda i vår kommun och många av dessa arbetsplatser 
har en mängd spännande yrkesroller. Även företagens engage-
mang i TeknikCollege tillsammans med kommunen, hoppas vi 
ska leda till fler kompetenta medarbetare i företagen i framtiden 
och även här krävs praktikplatser för gymnasieeleverna.  

Vi kan också glädja oss åt att det allt mer diskuteras olika 
lösningar för att ta emot lärlingar ute på företagen och detta 
ser vi som en möjlighet för många ungdomar att få in en fot på 
arbetsmarknaden. En annan positiv nyhet är att fler elever väljer 
att driva ett eget UF-företag på gymnasiet och detta leder säkert 
till att fler vågar satsa på eget företagande i framtiden. 

Det vi behöver i vår region är flera lokalt ägda företag med 
ägare som vill utvecklas här med ett samhällsansvar och som 
förstår vikten av att bidra med praktikplatser för de unga som 
idag står helt utanför arbetsmarknaden. Ungdomarna är vår 
framtid och vi måste alla hjälpas åt. Inom en snar framtid kom-
mer vi i KFH att tillsammans med Swedbank och Arbetsför-
medlingen bjuda in till en information om just ungdomspraktik, 
hoppas du kan vara med och prioritera detta viktiga ämne.

Eva-Marie Andersson

MEDLEMSAKTIVITETER:
 13/8 Vänortsbesök i Karlskrona under Sail. 
  KFH bjuder in till middag fredag kväll i Företagarnas Hus. 
  Anmälan till kansli@kfh.se eller telefon 0455-801 40.
 25/8 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00. 
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr. 
  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
 22/9 Bli vass på mässor!  Välkommen till utbildning 
  Från kvadratmeter till mötesplats. Onsdagen den 22 september  
  kl. 8.00 – 12.00 i Företagarnas Hus. Se annons!
 29/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00. 
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr. 
  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
 15/10 Näringslivsdagen 2010. Du kan redan nu 
  boka monterplats via KFHs kansli!

Boka monter på mässan!
Näringslivsdagen den 15 oktober på Telenor Arena Karlskrona är en heldag som 
innehåller mässa, seminarier och möjlighet till mingel med kommunledning, före-
tagare och andra organisationer. En unik mötesplats för att knyta nya kontakter. 

Intresserad av att boka monterplats på mässan? 
Information och priser hittar du på 

www.kfh.se



Upplaga: 800 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

A PORTO

BETALT

SEMESTERSTÄNGT v. 28 – 30
Kansliets sommartider 2 juni – 20 augusti:

tisdag, onsdag, torsdag kl. 8 – 16 (lunchstängt 12 – 13).
Övriga dagar tidsbokning. Skön sommar!

I Företagarnas Hus finns gemensamt kansli för: KFH, NyföretagarCentrum,
Ekriket, Industrigruppen, Östersjögruppen och Öriket.

Nytt från Litorina
Som säkert många av er känner till så är KFH stolta över att vara en av 
stiftarna till Litorina Folkhögskola. I dagarna blev det klart att Litorina 
Folkhögskola förvärvar fastigheten Vasskär, där de har sin verksamhet 
sedan många år tillbaka på Gullberna Park. 

Regiondagen samlade 
många intresserade

Seminariet om Polen, som Läns-
styrelsen arrangerade tillsammans 
med KFH och ett antal samarbets-
partners, den 26 april lockade ett 
40-tal personer från olika företag 
och organisationer i länet. 

De närvarande fick en intressant 
lektion om Polen och dess histo-
ria av professor Kristian Gerner. 
Även Exportrådets Daniel Larsson 
informerade bland annat om vilka 
tillväxtbranscher som dominerar i 
vårt södra grannland. Piotr Urban-
kowski och Malgorzata Musinska-

Seminarium om Polen

KFHs vd Eva-Marie Andersson var 
på plats under Regiondagen den 
20 maj som arrangerades av Re-

gion Blekinge på Ron, vid vackra 
Brunnsparken i Ronneby. Under 
dagen diskuterades flera ämnen 
som Hållbar tillväxt, Framtidens 
transporter och resande, Turismen, 
Östersjöregionens utveckling och 
inte minst Kulturens betydelse. 

Men det var väl ändå bilden 
av Blekinge som stod i fokus. Det 
konstaterades att bilden av vårt 
landskap är diffus då regionen till-
frågat personer utanför länet men 
inom Sverige. KFHs vd Eva-Marie 
Andersson hade med sig följande 
bild av Blekinge då hon lämnade 
regiondagen: 

”Blekinge är ett län med hög tek-
nisk kompetens i det differentierade 
näringslivet som finns här och som 
präglas av starka entreprenörer/
innovatörer. I Blekinge lever vi med 
närhet till havet och varandra.”

Regiondirektör Anna-Lena Cederström och regionstyrelsens ordförande Mats Johansson.

Skådespelare Katarina Ewerlöf och statsve-
tare Stig-Björn Ljunggren diskuterar bilden 
av Blekinge. Båda är sommarblekingar.

Magdalena Kurzewska-Svensson, Polkinge AB, i dialog med Bengt-Åke Olofsson, Blekinge 
Pressgjuteri AB, under seminariet om Polen på residenset.

I strålande solsken ses professor Kristian 
Gerner tillsammans med Länsstyrelsens 
Ulf Kjellgren på väg in till seminariet.

Seminariets värd och moderator, 
landshövding Gunvor Engström, 
hälsar alla välkomna.

VILL DU BLI VASS PÅ MÄSSOR?
Med utbildningen Från kvadratmeter till mötesplats kommer du att tillhöra vinnarna 

när du ställer ut. Pris: 950 kr/person exklusive moms. Förmiddagskaffe ingår. 

Onsdagen den 22 september kl. 8.00 – 12.00 i Företagarnas Hus.
Info och anmälan: kansli@kfh.se eller telefon 0455-801 40.

Kubis från Polens ambassad berät-
tade om Polens syn på samarbetet 
med svenska företag ur ett polskt 
perspektiv.  Blekinge Pressgjuteris 
Bengt-Åke Olofsson (Sölvesborg) 
informerade om sina erfarenheter 
av att bygga upp företag i Polen. 

Landshövding Gunvor Eng-
ström var värd och moderator för 
mötet där flera kunskapsöverfö-
ringar mellan auditoriet pågick un-
der seminariet.


