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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:
Arbetslivsresurs, Blekinge Bilcharter AB, Hagberg & Partners, 

Milmedtek AB, Mäklarhuset i Blekinge AB, One Ticket Away, Reborn, 
Restaurang Skeppsgossen, Resoli AB, Swan Optik, To and from.

Så har vi genomfört 2010 års Näringslivs-
dag i samverkan med Karlskrona kommun 
och det blev ju ännu bättre denna gång. 

Vi har mycket att vara stolta över här 
i regionen och det händer nya saker hela 
tiden. Jag tänker på våra lokala företagare 
som talade under Näringslivsdagens hu-

vudseminarium, Anna Lindqvist från Jeppssons och Thomas 
Lundahl från Areva NP Uddcomb. Vi fick också en aktuell upp-
datering från Litorina Folkhögskola. När vi läser om Närings-
livsdagen så är det ofta de kända namnen som lyfts upp i media. 
Men här i KFHnytt vill jag passa på att än en gång tacka våra 
lokala företagare för fin insats och för att ni delar med er av era 
erfarenheter. Det gjorde ni bra och det är viktigt. 

Det var Välstädat AB som vann NyföretagarCentrums pris 
Årets Nyföretagare. Andra nyheter som vi kunnat ta del av sista 
tiden är ju Trossö Buss som nyligen vann pris som årets Gasell-
företag. Dragsö Campings expansion och så Milmedtek och Syd-
ost El som fått uppmärksamhet för att de utvecklas så bra. Att det 
sker utveckling i våra mindre företag är just den fråga som känns 
mest angelägen just nu. 

Hur kan vi få företagen att växa? Jag tror att en viktig del 
är att sätta ljus på dem som vågar, vill och som kan. Vill i detta 
sammanhang passa på att önska de nya ägarna till Barnens Gård 
stort lycka till! Entreprenörerna Helena och Gustav Sandström 
som byggde upp anläggningen, är precis den typ av företagare 
som vi så väl behöver fler av. Stort lycka till framöver och tack 
för fint samarbete genom åren.

Eva-Marie Andersson

Det var många besökare på årets näringslivsdag med mässa. Läs mer på nästa sida.

264 ord med Eva-Marie
Det händer i näringslivet

Anna KFH:s lucia 2010
Anna Turner 11 år, blir Karlskrona Företags & 
Hantverksförenings lucia 2010. Anna går i årskurs 
5 på Svettpärlan och hennes fritidsintressen är dans, 
musik, tennis och att vara med kompisarna. Hon bor 
på Verkö tillsammans med sin familj som består av 
pappa Pontus, mamma Eva och lillasyster Sara. 

Lucia firar vi i Företagarnas Hus den 12 decem-
ber kl. 15.00.

Lindohfs Blomsterhandel utsmyckar luciakro-
nan och det är hovjuvelerare John Bohlin som tradi-
tionsenligt kröner årets lucia. Intäkterna som kom-

mer in från luciakaffet går oavkortat till välgörande ändamål och det är som 
vanligt Gylles som så generöst svarar för trakteringen. Välkomna!

MEDLEMSAKTIVITETER:
 23/11 Julstök i Företagarnas Hus kl. 18.00.
 24/11 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 0455-80123.
 30/11 ”Vad gör jag om Janne Josefsson plötsligt knackar 
  på dörren?” Välkommen till en spännande medieutbildning. 

Plats KFH, Bredg. 12 Karlskrona. Anmälan: Senast den 23/11 
till kansli@kfh.se eller telefon 0455-80140.

 12/12 Traditionellt  luciafirande i Företagarnas Hus kl. 15.00. 
Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för 

  luciakaffet. Ingen föranmälan.
 15/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr. 
  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 0455-80123.
 26/1 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr. 
  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 0455-80123.

KG Svenson avtackades
Många ville tacka KG Svenson 
i samband med hans pensions-
avgång och avslut som kom-
munalråd. Köerna ringlade sig 
långa utanför Vattenborgen på 
Stortorget där avtackningen 
ägde rum. 

Vi i KFH tackar också för 
gott samarbete och önskar lycka 
och välgång även i framtiden.

KG Svenson uppvaktades bl.a. av 
Bengt Lingman, näringslivschef.

Publikrekord 
på mässan!
Publikrekord 
på mässan!



A PORTO

BETALT

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

Polen i fokus
I samband med ett seminarium den 8/11 på First 
Hotel Statt summerades det projekt som Läns-
styrelsen drivit tillsammans med KFH och ett 
antal aktörer. Fokus har varit ökad kunskap om 
Polen. 

Över 50 personer hade hörsammat inbjudan 
och majoriteten representerade näringslivet. Vi 
fick kunskap om de erfarenheter som flera av 
de som deltagit vid kunskapsseminariet och 
studieresan tagit till sig. Hotellnäringen är redo 
för att ingå samarbeten för att vi regionalt ska 
få våra polska gäster att välja oss. Det kommer 
ett Polen-paket som servicenäringen ska få del 
av och som välkomnar våra polska gäster på ett 
tydligare sätt. Vi lyssnade också till Riflex Films 
erfarenheter från projektet och de är nu på gång 
in i den polska marknaden. 

Fabas Polskas Gert Karlsson briljerade med 
inledning av sitt anförande på polska och beto-
nade återigen vikten av att förstå varandra vid 
affärsrelationer. Naturligtvis var Stena Lines 
linjechef Niclas Mårtensson också på plats och 
berättade om de möjligheter de kan erbjuda med 
sin stora satsning på nya, större färjor.

När vi blickar framåt så kan man konstatera 
att Kalmarsund Promotion vill öka samarbetet 
med Blekinge. Lokalt har också intresse visats 
kring en gemensam mässa om turism i Gdynia 
till våren. Vi fick även veta att Nordea ökar sin 
närvaro ännu mer på den polska marknaden. 

Det blir spännande kulturprojekt ombord på 
färjan 2011, bland mycket, mycket annat.

Unga Jobb
Att ungdomar har behov av att få in en fot på ar-
betsmarknaden vet nog många. Vi vill påminna 
dig som är arbetsgivare om det projekt som på-
går i Swedbanks regi tillsammans med ett antal 
aktörer. 

Som företagare får du möjlighet att ta emot 
en ungdom på praktik under en begränsad tid 
och får då möjlighet att prova på om det kan vara 
aktuellt med en fortsättning. Om du inte har an-
ställningsbehov just nu, men ändå kan erbjuda 
en praktikplats, så välkomnas detta varmt. 

Vänd dig till oss på KFH om du är intresse-
rad av att ta emot en ungdom på din arbetsplats 
eller om du vill veta mer om projektet.

Ca 120 utställare fanns på plats, nytt rekord för 
Näringslivsdagen! 

Huvudseminariet med bland annat finansman-
nen Sven Hagströmer drog stor publik. Han interv-
juades av Linda Nyberg från SVT:s Gomorron 
Sverige och berättade mycket öppenhjärligt om 
HQ-banks stora haveri och hur han som 66-åring 
efter bankkraschen hamnat i en stor kris.

På seminariet deltog också lokala företagare. 
Areva NP Uddcomb och Jeppssons delade med 
sig av sina erfarenheter av kompetens och Agrita 
Matinsone, rektor för Litorina Folkhögskola, be-
rättade om en annorlunda väg till utveckling.

Nytt för i år på mässan var Landsbygds- och 
Skärgårdsmontern, där olika nätverk, nystartade 
företag och föreningar fick chans att visa upp sig.

För fjärde året i rad delade Conny Midenhag, 
ordförande i NyföretagarCentrum, ut pris till 
årets nyföretagare. Vinnare blev Marie och Hen-
rik Karmberg med sitt företag Välstädat AB i 
Karlskrona. RUT-avdraget har gjort att företaget 
fått ett enormt uppsving. Välstädat jobbar med 
hemstädning, flyttstädning, fönsterputsning och 
städning på företag. I dag har Välstädat AB tio 
anställda, men planerar att anställa några till.

Nästa års Näringslivsdag blir den 14 oktober 

och KFH:s styrelse och Karlskrona kommun 
kommer inom kort att fatta beslut om mässan 
ska utökas från en dag till två.

TACK 
till alla er som gjorde 

KFHnytts specialutgåva inför 
Näringslivsdagen möjlig!

ABB • Affärsverken • Albinsson & Sjöberg • Almi 
• Arbetsförmedlingen • Arbetsgivarringen • Areva 
NP Uddcomb • Auralight • Baker Tilly Sydost • 
BBI •  Bilexpo • Blekingetrafiken • Dalkia • Dy-
napac • Flextronics • Folkuniversitetet • Företa-
garna • Gylles • Handelsbanken • Hotell Conrad 
• Högström & Co • Jeppssons Bil • Jonassons Bil • 
Karlskronahem • Karlskrona kommun • Kockums 
• Landsbygds- och skärgårdsforum • Länsstyrelsen 
• Manpower •  Mediealliansen • Mio Möbler • 
Nordea • NyföretagarCentrum • PwC • Roxtec •  
Scandic i Karlskrona • Semcon Caran • Sotnings-
distrikt Karlskrona • Stena Line • Svets & Smide • 
Swedbank • Tommy Ottossons Redovisning • Åke-
ricentralen i Karlskrona.

Landsbygds- och skärgårdsforum bjöd på smakupplevelser. Även för unga besökare fanns det mycket att titta på.

Nyinsatta Stena Vision innebär en avsevärd höjning av 
färjetrafikskapaciteten mellan Karlskrona och Gdynia.

Årets stora näringslivsdag 
i Telenor Arena blev en succé!
Över 3.000 besökare fyllde tennishallarna

Näringslivschef Bengt Lingman och vd KFH Eva-Marie Andersson tackar samtliga talare under huvudseminariet. 
Här ses också Anna Lindqvist Jeppssons, Thomas Lundahl, Areva NP Uddcomb, Sven Hagströmer, finansman, 
Agrita Martinsone, Litorina folkögskola, Göran Adlén, trendanalytiker, och Linda Nyberg, moderator.


