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240 ord med Eva-Marie
Kompetensbrist
hos företagen

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:
Blekinge Hörselteknik, Kilowatt Management AB, Netsöb AB, 

Skillnad AB, Skårner Väg-Projektering AB.

Vid möten med flera av KFH:s medlems-
företag får jag ofta höra att det är svårt att 
hitta personal med rätt kompetens. När det 
sedan gäller att locka arbetskraft till regio-
nen så är det en stor utmaning i konkur-

rens med de större städerna. Det ska finnas jobb till medflyttande 
och det ska vara lockande för hela familjen att flytta till Blekinge.
(I de fall personen har medflyttande familj vill säga). 

Vid det första mötet trodde jag att det enbart handlar om 
högutbildad personal och specialkompetens. Men även bland 
mer vanligt förekommande yrken saknas personal. På alla ar-
betsplatser, men särskilt på de mindre, handlar det också om 
personkemi och att skapa ett bra arbetslag. 

Vi får inte glömma att vi har många företag med egen produkt-
utveckling, unika produkter och tjänster i vår region. Auralight 
med sin produktutveckling, FabasGruppen med sina magasin 
och event, KP med sin bredd av olika produkter. Ja, det finns 
hur mycket spännande bolag som helst och flera av hotellen 
väntar ivrigt på ännu fler gästnätter. 

Utmaningen ligger i att attrahera fler att vilja bosätta sig i vår 
region och då måste vi samarbeta och bjuda in till ett Blekinge 
med mångfald och där samarbete över kommungränserna ses 
som en resurs, inte som en belastning. 

Fördelen med Blekinge är ju att det är nära till varandra, vil-
ket innebär ett kort pendlingsavstånd. Detta är ännu ett positivt 
skäl till att vi bör kunna attrahera mer kompetens till vår region.

Eva-Marie Andersson

Gesällutnämning på årsmötet
Vid KFH:s årsmöte den 2 mars fick två gesäller ta emot sina yrkesbevis. Års-
mötet fick en ny suppleant i styrelsen genom att Karin Råberg, som äger och 
driver Karlskrona Smådjursklinik, blev invald enhälligt. 

Det var ett 60-tal personer som hade hörsammat inbjudan till årsmötet som 
leddes med stadig hand av advokat Lars Werner. Den högtidliga gesällutnäm-
ningen ägde rum under ledning av KFH:s vice ordförande Krister Issal. 

Även föreningens bokslut och verksamhetsplan fastställdes.

Övre raden från vänster: frisörmästare Lars Johansson, vice ordförande Krister Issal och 
frisörmästare Annika Olén. Sittande från vänster: Elin Åkesson och Frida Franzén.

Projekt Perrongen
vederbörligen
avslutat
Det blev en välbesökt tillställning då 
Projekt Perrongen avslutades. Det bjöds 
på information om projektets tillväga-
gångssätt och resultat av såväl KFH:s vd 
Eva-Marie Andersson, som projektleda-
re Janet Hansell och ESF-rådets Lisbeth 
Alhorn.

Åhörarna, som var över 100 perso-
ner, bestod av deltagare, studenter, före-

tagare och Karlskrona kommuns politiker och tjänstemän. 
Några höjdpunkter var tankeväckande tankar från Litorina Folkhögskolas 

rektor Agrita Martinsone, samhällsdebattören Behrang Miri och intressanta 
fakta om ungdomar från framtidsstrategen från Kairos Future, Göran Krafft.

Från vänster: Eva-Marie Andersson, vd KFH, Janet Hansell, projektledare Perrongen,
Lisbeth Alhorn, Svenska ESF-rådet, Agrita Martinsone, rektor Litorina Folkhögskola.

Samhällsdebattör Behrang Miri till vänster
och framtidsstrateg Göran Krafft.
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MEDLEMSAKTIVITETER:
 27/4 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 telefon 0455-801 40.
 6/5 Frukostseminarium Friskare arbetsplatser – hur gör man? 
  Previa i samarbete med KFH inbjuder till frukostseminarium 
  den 6/5 kl.7.30 på KFH Bredgatan 12, Karlskrona. Se annons!
 8/5 Studieresa till Litauen. Utresa från Karlshamn den 8/5 och
  hemkomst från studieresan till Litauen den 11/5.
 18/5 Föreläsning med Pär Johansson, grundare av 
  Glada Hudik-teatern. Ett arrangemang av Indigo i samverkan 
  med KFH. Som medlem har du rabatt.  Vill du veta mer, 
  kontakta KFH:s kansli.
 25/5 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00.
  Företagspresentationer och företagsnytt. 100:e gången!!
  Pris: 100 kr.  Anmälan: kansli@kfh.se eller telefon 0455-801 40. 



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

A PORTO

BETALT

FRisKARE ARBETsPLATsER – HuR GöR MAn?
Previa i samarbete med KFH inbjuder till Frukostseminarium 

fredagen den 6/5 kl 7.30 i KFH:s lokaler på Bredg. 12 i Karlskrona

Företag som satsar på sina medarbetares hälsa har mycket att vinna. 
Vad säger den moderna forskningen om detta?

Hälsa och framtidsstudien är ett gränsöverskridande forskningsprojekt 
som studerat vad som utmärker företag som har friska medarbetare. 

Ni som kommer får kunskap om resultatet av denna omfattande studie 
samt möjlighet att diskutera hur man når dit.

Seminarieledare: Anders Neilan, företagsläkare.
Moderator: Helene Sjö, beteendevetare.

Previa bjuder på frukost kl 7.30. Seminariet börjar kl 8.00 och avslutas 9.15.
Seminariet är kostnadsfritt.  Välkommen!

Anmälan senast 29/4 till ann-louise.johansson@previa.se 
tel 0455-33 49 03 eller till Jessika Edvardsson, tel 0455-33 49 20

Anmälan är bindande. Om du uteblir debiteras 100:-

niclas Mårtensson Polens 
honorärkonsul i Karlskrona

Från vänster; Polens ambassadör, Adam Hałaciński, landshövding, Gunvor Engström, linje-
chef och konsul, Niclas Mårtensson och kommunstyrelsens ordförande, Camilla Brunsberg.

Niclas Mårtensson, linjechef för 
Karlskrona-Gdynia, har utsetts till 
honorärkonsul för Polen. Det cere-
moniella öppnandet av konsulatet 
hölls den 22 mars i Karlskrona i när-
varo av den polska ambassadören i 
Stockholm, Adam Hałaciński och 
landshövding Gunvor Engström.

Niclas Mårtensson kommer 
därmed, vid sidan om sin roll som 
linjechef, att representera Polen i 
sydöstra Sverige. 

– Detta är en stor utmaning. Jag 

hoppas att jag kommer att vara en 
länk mellan de båda inte så fjärr-
ran länderna. I mitt jobb som ho-
norärkonsul vill jag fokusera på 
stöd till polska och svenska företag 
i jakten på nya affärsmöjligheter 
på våra marknader. Dessutom ge-
nom att främja polsk kultur och 
turism, kommer jag att försöka 
visa svenskarna Polen som en nära 
och mycket intressant destination, 
säger Niclas Mårtensson, linjechef 
Karlskrona-Gdynia. 

Den 3 maj äger BTH:s arbetsmark-
nadsdag i Karlskrona rum! Där 
erbjuder högskolan möjlighet för 
arbetsgivare och företag att träffa 
sin framtida arbetskraft, hitta sam-
arbetsytor, bredda kontaktnätet etc. 
Allt under avslappnade former i 
skolans vackra Multisal. Där finns 
utrymme för företagen att visa upp 
sig och under hela dagen kommer 
det att vara korta presentationer i 
en Speaker´s Corner. Bl.a kommer 
Ericssons platschef att intervjuas. 

Salen och föreläsningarna är 
öppen för deltagande företag och 

Möt din framtida
arbetskraft!

deras anställda. När detta skrivs 
har 20 företag anmält sitt intresse, 
men det finns utrymme för några 
företag till. Speaker´s Corner är 
däremot redan fullbokat! 

Välkomna att delta! 

Förbokning krävs. Kontakta:
Malin Wästfelt 0768-660 660, 
malin.wastfelt@bth.se

– Nu måste Blekinges unika läge 
med närheten till marknaderna i 
östra Europa tillvaratas!

Gunvor Engström, länets lands-
hövding, är otålig över de bleking-
ska företagarnas senfärdighet. Mer 
än tjugo år sedan Berlinmuren föll 
har bara ett fåtal etableringar i Po-
len och de baltiska staterna gjorts.

– Vi kan inte låta smålänningar, 
skåningar och danskar få härja fritt, 
säger hon. Vi måste också ta för oss 
innan det blir för sent.

Därför arrangerar Länsstyrelsen 
i Blekinge tillsammans med DFDS 
(färjelinjen Karlshamn-Klaipeda), 
Swedbank, Baltic Business Cen-
ter och KFH en resa för företagare 
till Litauen 9-10 maj. Syftet är att 
ge möjlighet till ökad kunskap om 
landet och dess näringsliv. Studie-
besök kommer att göras hos före-
tag, universitet, banker, kommuner 
och organisationer inom områden 
som energi och turism.

studieresa med fokus på Litauen

Ifjol gjordes en liknande resa 
till Polen med lyckat resultat.

– Nu kommer turen till Litauen 
som jämte Estland och Lettland 
sedan sex år tillbaka åtnjuter EU:s 
fyra friheter för varor, tjänster, ka-
pital och arbetskraft, säger Gunvor.

Studieresan föregicks av ett semi-
narium på länsresidenset om de bal-
tiska länderna med fokus på Litauen.

Gunvor Engström bjöd in till seminarium på residenset varvid Christer Ågren, Swedwood 
Kazula Ruda, Anders Alexanderson, Vice President Public Affairs och Sigitas Brazinskas, 
Litauens affärsattaché i Stockholm, delade med sig av kunskaper om bl a Litauen.  

Blekingeföretagare med gedigna erfarenhe-
ter av affärer i Litauen: Per Ivarsson, Swel AB 
och PG Persson, Karlshamns Express.
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