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Ordf. Lars Werner lämnar symboliskt nyckeln till rektor Agrita Martinsone.

Litorinas aula är invigd
181 ord med Eva-Marie
När regionindelningen
står för dörren …
Eva-Marie Andersson

Nu diskuteras regionindelningen flitigt och Blekinge ska profilera sig tillsammans med andra län. Vad utmärker oss i Blekinge
och vad blir vårt varumärke när vi ingår i en storregion?
Bilden av Blekinge har ju regionen arbetat fram, och nu är det
dags att lyfta fram våra specialiteter. Det är ingen tvekan om att
vi har fantastiskt mycket positivt både när det gäller vår miljö,
vårt näringsliv och mycket mer.
Framgången är samverkan och att vi måste se hela regionen
och göra satsningar och investeringar som kompletterar, istället
för att konkurrera med varandra inom länet. Detta borde vara en
självklarhet.
Jag har nu verkat inom KFH i mer än tio år och fått bekräftat
att samverkan är den enda vägen för framgång. Det var också så
vårt samarbete med kommunen inleddes.
Vi har en del kvar att göra på både lokal och regional nivå. Vi
ska lyfta varandra! Kopiera det som är bra, men specialisera och
skapa nytt för att komplettera varandra. Då når vi innovationer
och kvalitet som ger tillväxt inom det område där vi verkar.

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:
21/11 Återträff Litauen. Seminarium i Företagarnas Hus
kl.13.30-16.00.
22/11 Julstök i Företagarnas Hus kl. 18.00.
30/11 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
           Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr.
           Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
11/12 Traditionellt luciafirande i Företagarnas Hus kl. 15.00.
           Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för
           Luciakaffet. Ingen föranmälan.
14/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
           Julstämning i Företagarnas hus. Pris 100 kr.
           Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
19/1   Upphandlingar. Information om aktuella upphandlingar
och kunskap om hur du kan nå fler kommunala affärer.
I samverkan med upphandlingsenheten, Karlskrona kommun.
25/1 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
           Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 100 kr.
           Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
27/1 Frukostmöte i Företagarnas Hus kl. 7.30-9.00. Utveckling
av det goda ledar- och medarbetarskapet vid svåra situationer
på arbetsplatsen. Råd och tips. Pris: 100 kr/person.
NYA MEDLEMMAR:
BBCS AB, Blekinge Tekniska Högskola, CapiCom,
Elpartner i Blekinge AB, Företagskonsult Gert Schöld, Laserhuset,
Pappersbyrån AB, Sweco, Trantorp Fest & Konferens.

Nu är Litorina Folkhögskolas nybyggda aula invigd! Det var många gäster
som minglade vid invigningen. Rektor och styrelsen var mycket nöjda med
resultatet. ”Det har varit arbetskrävande, men vi är övertygade om att detta
kommer att tillföra stora möjligheter för vår verksamhet och det öppnar även
upp möjligheter för externa aktiviteter”, säger rektor Agrita Martinsone.

Anna är KFH:s lucia 2011
Årets lucia heter Anna Sjöberg och är 11 år. Hon
bor på Hästö tillsammans med sin familj som
består av mamma, pappa och lillasyster Ellen.
Hon går i femte klass på Hästöskolan. Hennes
fritidsintressen är gymnastik och dans.
Lucia med följe kommer till Företagarnas
hus den 11 december kl. 15.00. Luciakronan
smyckas av Lindohfs blomsterhandel och det är
hovjuvelerare John Bohlin som traditionsenligt
kröner lucia. Luciakaffet står Gylles för och som
vanligt går intäkterna för detta till välgörande
ändamål. Välkomna!

KFH:s fastighetsfond
I dagarna fick du som är medlem förfrågan
om att stödja KFH:s fastighetsfond.
Denna fond ska användas till renovering
av föreningens fastighet och i de delar som
kommer medlemmarna till nytta. Det är en
frivillig avgift och om fondens medel används
ska medlemmarna få kännedom om detta
vid föreningens årsmöte.
Du vet väl att du som är medlem kan hyra
festvåning, eller möteslokal till rabatterat pris
på Bredgatan 12. För mer info: KFH:s kansli
0455-801 40 eller kansli@kfh.se

Julstök
inför advent
En av de mest uppskattade
medlemsaktiviteterna som
föreningen genomför är det
årliga julstöket på Bredgatan.
Gylles konditori gör oss alla
till kreativa pysslare som hux
flux skapar de mest fantastiska
adventssaker i pepparkaka och
marsipan. För mer info:
KFH:s kansli 0455-801 40
eller kansli@kfh.se
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Påny post

Näringslivsdagen
lockade 3.524 personer
Ny landshövding i Blekinge
är Berit Andnor Bylund som
tillträdde den 1 oktober 2011.

KFH i nära samarbete med Karlskrona kommun har genomfört den
sjunde Näringslivsdagen i Karlskrona. Idén till att lägga ner ett så stort
arbete på möten mellan företagare och kommun uppstod då kommunen på remiss till KFH föreslog att avveckla småföretagargruppen
som då träffades i kommunhuset.
KFH sa ja (efter samråd med övriga näringslivsorganisationer) till
att lägga ner denna grupp men föreslog då att starta upp en näringslivsdag istället och KFH fick uppdraget att ta hand om projektledningen. Detta togs emot mycket positivt och vi kan nu konstatera att
detta är en lyckad satsning då intresset ökar för varje år. 2009 deltog
86 utställare, 2010 var det 104 utställare och i år 119 utställare.
Vilket fantastiskt gensvar från er företagare!

Pris för bästa monter

Näringslivdagen avslutades på First Hotel
Statt med festligheter och prisutdelning
till bästa monter. Det gick till Unitus AB.
Här tar Torgny Månsson och Petter Lund
emot, diplom, blommor och besked om
fri monteryta (3 x 3 m) till nästa år.

Stena Lines nytillträdde
linjechef, Tony Michaelsen.

BLT:s näringslivsreporter
Lars-Göran Enarsson börjar
som chefredaktör för Blekinge
Posten den 1 december 2011.

KFH samarbetar med

Näringslivsdagen den 14 oktober var intensiv med mässa, föreläsningar,
mingel, mat och affärer mellan företagen.

