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Rektor Agrita Martinsone, till vänster, delar ut stipendier till några av årets 13 stipendiater.

284 ord med Eva-Marie
Samverkan i tiden
När Karlskronas dåvarande kommunledning i slutet av 1990-talet beslutade att
i samverkan med ett antal entreprenörer
öka dialogen mellan företag och kommun
var detta unikt. Karlskrona hade då likEva-Marie Andersson
som nu ett aktivt näringslivskontor som
gjorde stora satsningar både ekonomiskt
och medialt på företagsklustret Telecom City.
Det övriga näringslivet påminde om vikten av att också satsa
på andra branscher och inte minst värna om de företag som har lokalt ägande. KFH, som fristående obunden aktör, blev en samverkanspartner till kommunen och bidrog till ett nytt perspektiv på
det arbete som pågår inom näringslivsenheten. KFH drivs av det
lokala näringslivet och har drygt 400 medlemsföretag. Tillsammans sysselsätter dessa företag över 8.000 anställda. Inom KFH:s
plattform, som kan beskrivas som en federation, samordnades
samtidigt Industrigruppen i Karlskrona, NyföretagarCentrum,
Östersjögruppen, Ekriket, Öriket och Centrumföreningen.
KFH säkerställer att skolorna kan vända sig till föreningens
kansli om det t ex gäller att finna entreprenörer som har intresse
av att engagera sig i skolans utveckling. Men också samverkansprojekt med de större industriföretagen, företagare i programråd
osv. KFH har en ständig dialog med kommunledning och opposition och ser till att arbetsmarknadsprojekten innehåller möten
med företagare. Vi genomför också utbildningar och har ständig
relation med företagen i frågor som kommunen vill ha svar på.
Listan kan göras lång och närmast satsar vi nu på Näringslivsdagen som fokuserar på just samarbetet mellan företagare
och kommun. Att Karlskrona sedan sex år tillbaka klättrar
uppåt i Svenskt Näringslivs ranking över svenska kommuners
näringslivsklimat torde ha att göra med denna samverkan. Samarbetet behöver ju inte se lika ut på alla orter i landet. Här har
vi en fungerade modell som är skräddarsydd efter Karlskronas
näringslivsstruktur och den kan ändras efter hand som samarbetet utvecklas.

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:
17/6 Frukostmöte kl. 7.30. KFH i samverkan med Exportfrämjare i
Blekinge bjuder in medlemmar inom revision, juridik och bank.
31/8 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
21/9 Utbildningen ”Bli vass på mässor”. Kl. 8.00-12.00 (grundkurs)
Kl. 13.30-17.00 (fortsättningskurs). Se annons nästa sida.
28/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
14/10 Näringslivsdagen 2011. Du kan redan nu
boka monterplats via KFHs kansli!
NYA MEDLEMMAR:
Blekinge Läns Tidning, Café Greven, Carlskrona Floating,
Ebb Medical AB, Energi & Värme AB, HSB Sydost, Lavendelns Mini
Spa, Penir AB / Porsgöl Windpower AB, Promera Yrkeskläder,
Sydostpressarna i Karlskrona AB, Sydöstran.

Litorinadagen och öppet
hus – en stor succé

Det har varit en god tradition på Litorina folkhögskola att fira Litorinadagen –
skolans födelsedag. Fredagen den 13 maj fyllde Litorina 18 år. Dagen var fylld
med öppna lektioner, musik, mat och många glada människor från hela världen.
Föreläsningen ”Tänk om vi måste fly till TadzMbekistan!” av Kjell Kampe
väckte starka känslor och eftertanke om värderingar, svårigheter, fördomar i
mångkulturellt samhälle. Under föreläsningen av Lars Hansson, chefen för
Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, presenterades planer på ett stort seminarium med historiker kring Östersjön för att diskutera arbetskraftsmigration i
regionen.
Litorina är stolt över sina 13 stipendiater, som är riktiga ambassadörer för
kunskap över gränserna. Grattis Litorina!

Elever från Spelgrafik, 3D och Animation, från vänster: Ali Hassan,Theo Hallenius,
Robert Pavicic och Mostafa Hassan.

IG bjöd in Karlskronaskolor

Vid en informationsträff den 16 maj bjöd Industrigruppen i Karlskrona in
skolans rektorer, ämneslärare, studie- och yrkesvägledare. Rubriken för dagen var Utbilda för jobb. Den ökade ungdomsarbetslösheten oroar oss alla
och industrin behöver personal då det dessutom råder stora pensionsavgångar.
Idag krävs högre utbildning än tidigare för att arbeta i ett industriföretag.
Dessutom betalas jobben bra. Företagen presenterade vilka kompetenser som
krävs för att jobba i deras företag. Fyra elever från Törnströmska gymnasiet
har tagit fram en film och intervjuat fyra nyanställda i industrin. Syftet är att
filmen ska användas både i skolan och i företagen framöver.
Dialogen med skolan fortsätter. Vill du veta mer? Kontakta KFH:s kansli
telefon 0455-80140.

Boka monter på mässan!
Näringslivsdagen den 14 oktober på Telenor Arena Karlskrona är en heldag som
innehåller mässa, seminarier och möjlighet till mingel med kommunledning, företagare 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
eller ring oss på tel 0455-801 40.
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Foto: Lars Werner.

Premiär för Blekinge Career Day

Ett antal båtar på väg ut från Klaipeda hamn.

Litauen – en spännande marknad

Fr.v. Lars Malmström, DFDS, Artüs Drungilas,
Klaipeda hamn och Gunvor Engström,
landshövding Blekinge.

företaget Swel under värdskap av Per Ivarsson.
Även skräddarsydda besök genomfördes och flera
företag har både sparat tid
och pengar på att medverka.
Landshövding Gunvor Engström överlämnade gåvor
från Blekinge och besöket
mottogs med öppna armar av
litauerna.
Att det finns spännande
marknader i våra grannländer
är ännu en gång bekräftat.

35 personer deltog från
näringsliv, offentlig sektor och högskola då Länsstyrelsen, KFH, Baltic
Business Center DFDS
Seaways och Swedbank
genomförde en studieresa
till Litauen.
Deltagarna fick information om bland annat det
ekonomiska läget och landet har nu tillväxt på mer än
3 procent för första kvartalet 2011. Vi fick informa- Fr.v. Fredrik Sjöqvist, Förlags AB Albinsson & Sjöberg,
tion från energiministeriet Niclas Mårtensson, Stena Line Scandinavia AB
och besökte det svenska och Patrik Tångring, Swedbank AB.

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. Kaffe ingår.
Onsdagen den 21 september i Företagarnas Hus. Kl. 8.00-12.00 grundutbildning.
Kl. 13.30-17.00 fördjupning (för dig som redan genomgått grundutbildningen).
Info och anmälan: kansli@kfh.se eller telefon 0455-801 40.

Det var stor uppslutning av
både företag och studenter vid premiären av Blekinge Career Day
den 3 maj. Syftet var att skapa en
mötesplats mellan näringsliv och
studenter.
Det finns ett stort intresse från
framförallt våra internationella stu

denter att efter studierna stanna
kvar i regionen om de hittar ett
arbete. Många har hög utbildning
och om du som företagare söker
efter någon särskild kompetens har
KFH ett antal CV som vi kan förmedla vidare till dig.
Kontakta oss: kansli@kfh.se

Nätverkslunch
nummer 100
Så har då KFH i samverkan med
NyföretagarCentrum genomfört den
100:e lunchen sedan starten 2001.
”Alla var där” – massor av företagare precis som det brukar, men
även landshövdingen, kommunalråd och näringslivschefen i Karlskrona var på plats.
Dagen till ära hade vd i KFH,
Eva-Marie Andersson, lyckats få
ordförande i KFH, Stig L. Sjöberg,
att komma och berätta om sitt familjeföretag och om hur det är att
driva bolag i Karskrona.
Det firades med lunch från restaurang Eken och tårta. Det var 90
personer närvarande och vi bekla-

Från väster Stig L. Sjöberg, ordförande KFH,
Katarina Ketzenius FabasGruppen och
Mats Arnlund, Hem 1.

gar att alla inte fick plats denna
gång. Snart får vi anledning att fira
igen för luncherna fortsätter som
vanligt sista onsdagen i varje månad.
Jubileumstårtan
levererades från
Gylles Konditori.

