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188 ord med Eva-Marie
Visionsarbete
i kommunen
Landshövding Berit Andnor Bylund och diplomerade båtbyggaren Börje Månsson.

Karlskrona bjuder in näringslivet att delta
i arbetet med att utveckla en ny gemensam vision för kommunen. En vision bör
Eva-Marie Andersson
hålla över tid och genom val, oavsett styre, och därför är det viktigt med bred förankring hos så många
som möjligt. Invånarna, anställda inom kommunen, näringslivsrepresentanter, politiker m.fl.
Jag hoppas att kommunens företrädare tänkt på ungdomarna. Deras tankar kring ett framtida Karlskrona liksom våra äldres tankar och erfarenheter är viktiga att lyssna in.
En sak som jag noterat är att vi gärna tittar på vad andra gör
och lär ifrån detta, trots att vi gör ju en hel del lokalt som jag
tycker kan lyftas fram och utvecklas ytterligare.
En fråga som är intressant är resultatet av det arbete som
gjorts hittills i förhållande till nuvarande vision? Alla kanske
inte känner till det som i dag gäller:
Karlskrona ska stå för det öppna sinnet, den attraktiva livsmiljön, den bästa kunskapen och det växande näringslivet. Till
detta finns kommunens översiktsplan 2030. Denna är lätt att
hitta på kommunens hemsida ifall du är intresserad.
Hur ska Karlskronas nya offensiva vision se ut? Hör av dig
med dina reflektioner och synpunkter.

Diplom till båtbyggare
Vid nätverkslunch på KFH delades diplom ut till en uppskattad deltagare i
utbildningen vid Litorina Folkhögskolas båtbyggarlinje. Båtbyggaren heter
Börje Månsson och fick diplom signerat av KFH, Litorina, Blekinge Museum,
Karlskrona kommun och Föreningen Norden. Motiveringen lyder: ”För att
Börje Månsson visat flit och intresse i det traditionella båtbyggeriet genom att
renovera en äldre 18 fots Thörnströmskoster i mahogny på ett smakfullt sätt.”
Förutom diplom fick Börje ta emot gratulationer och blommor av EvaMarie Andersson vd i KFH. Rektor Agrita Martinsone berättade om skolans
verksamhet och alla dess möjligheter.
Lunchen gästades dagen till ära av landshövding Berit Andnor Bylund
som presenterade sig själv och sin bild av Blekinge, vilket var mycket uppskattat. Dessutom överlämnades 4.903 kr till Frälsningsarmén via Pirkko
Ziethén. Medlen har samlats in i samband med KFH:s luciafirande i nära
samarbete med Gylles och vid nätverkslunchen.

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:
Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
6/3 Årsmöte med gesällutnämning. Företagarnas Hus
Kl. 18.00. Se separat annons.
8/3 Rätt fokus i styrelsearbetet. I samverkan med StyrelseAkademien Sydost arrangeras denna utbildning som omfattar
fyra eftermiddagar kl. 13.30-17.30 med start den 8/3
och avslut den 29/3. Anmälan: sydost@styrelseakademien.se
14/3 Karlskrona kommun visionsarbete, workshop
kl. 7.30-10.30 i Företagarnas Hus, Bredgatan 12.
        Anmälan till kansli@kfh.se eller telefon 0455-801 40
28/3 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
        Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
         Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
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NYA MEDLEMMAR:
Agera Nu AB, AK Business Development AB, Creab Säkerhet,
Friberg & Co Golvtjänst AB, GDL Transport AB, Hundra10, JAKO
Ord & Bild AB, MAJA, Veckansmiddag Sverige AB.

Unga frisörelever hos KFH
KFH har förmånen att då och då få besök av elever från gymnasieskolans
frisörprogram. Oftast besöker föreningens frisörmästare skolan för att visa på
kunskap som succesivt försvunnit inom yrket, men som nu på nytt efterfrågas. Det kan vara t.ex. skäggklippning.
– Detta har ju fått ett uppsving och då är vi stolta över att KFH:s egen frisörmästare Lars Johansson kan dela med sig av sin kunskap i hantverksyrket,
säger KFH:s vd Eva-Marie Andersson.Vid besöket hos KFH fick eleverna
också en uppvisning av äldre verktyg som använts inom yrket. Det är berikande för eleverna att få kunskap om sitt yrkes historia.
Förr i tiden verkade
barberaren även
som fältskär.
Instrumenten på
bilden är förhoppningsvis ej fullt
så gamla.

A

P O RTO
B E TA LT

Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Tack till alla som gjorde
KFHnytts specialutgåva möjlig!
ABB, Affärsverken, Albinsson & Sjöberg, Almi, Arbetsförmedlingen,
Arbetsgivarringen, Arbetslivsresurs, Areva NP Uddcomb, Auralight, Bilexpo,
Blekingetrafiken, BLT/Sydöstran Annons, BTH, DFDS Seaways, Dynapac,
Europcar, Flextronics, Folkuniversitetet, Gylles, Handelsbanken, Hotell Conrad
& Hotell Aston, Högström & Co, Jeppssons Bil, Jonassons Bil, Karlskronahem,
Karlskrona kommun, Kockums, Landsbygdsforum, Manpower, Mats Svenson Bil,
Nordea, NyföretagarCentrum Karlskrona, Roxtec, Råbergs Bil, Semcon Caran,
Sotningsdistrikt Karlskrona, Stena Recycling, Svets & Smide,
Swedbank, Wahlqvist Måleri, ÅC Karlskrona.

Polenpaketet
är här

Näringslivschef Bengt Lingman och vd för AB Karlskrona Moderbolag, Lottie Dahl Ryde,
är två av arkitekterna bakom det nya näringslivsbolaget i Karlskrona.

Snart klart med
näringslivsbolag
Inte utan politiskt gnabb har Karlskrona beslutat starta ett näringslivsbolag. Syftet är att genom
kortare beslutsvägar göra det lät�tare att driva företag i kommunen.
I slutet av februari tillsätts styrelsen bestående av politiker som i
sin tur utser vd. En månad senare
ska verksamheten vara i drift.
Efter förebild från bl.a. Halmstad har den politiska ledningen i
Karlskrona vunnit majoritet för förslaget att slå samman kommunens
näringslivsenhet med den kommersiella verksamheten och besöksnäringen på Arena Rosenholm.
– Besöksnäringen måste samordnas och utvecklas, betonar näringslivschefen Bengt Lingman
som väntas bli vd för det nya bolaget. Två skilda organisationer
för turismen ska bli en. Inte minst
till stöd för landsbygds- och skärgårdsföretagen, till exempel genom paketering av besöksmål.
Inga direkta besparingar uppnås, utan ambitionen med bolagiseringen är att få mer för pengarna.
Rationalisering är ett av målen. En

förenklad ingång till de av kommunens förvaltningar som företagandet berörs av, är ett annat.
– 80 procent av alla bygglovsansökningar är idag inte kompletta,
fortsätter Lingman. Genom en annorlunda struktur för ärendenas behandling ska vi enklare kunna hjälpa till att få underlagen adekvata.
Stort fokus kommer att läggas på
marknadsföringen av Karlskrona som
etableringsort. Näringslivet står för
en väsentlig del av skatteunderlaget
och fler företag med många anställda måste lockas hit.
En annan viktig uppgift för näringslivsbolaget blir att, bl.a. i samarbete med KFH, lyfta fram de etablerade kontakterna och medverka till
främjandet av alla goda affärsidéer
som presenteras från båda sidor av
Östersjön.
Näringslivsbolaget bildas genom
fusion med arenabolaget och inryms
inom koncernen som ligger under
AB Karlskrona Moderbolag AB,
vilken leds av vd Lottie Dahl Ryde.
Näringslivets inflytande säkras genom att olika näringslivsråd tillsätts.

Äntligen finns det ett paket
riktat till dig som vill öka servicen
mot dina polska gäster.
Paketet kostar endast 160 kr plus
moms och innehåller en massa nyttigt
som du bör känna till när du möter
en polsk kund.
Det finns t.ex. parlör, dvd och tips
om hur du kan få hjälp med att nå
fler besökare.Vill du veta mer?
Kontakta KFH:s kansli.
OBS: begränsad upplaga!

KFH:s valberedning
informerar:
Arbetet pågår just nu för fullt med
att förbereda alla de val som sker
inom föreningens verksamhet.
Valberedningen meddelar
att den gärna tar emot förslag
och synpunkter.
Om du som medlem vill komma
i kontakt med valberedningen
så ring till:
Iréne Fridh tel. 0708-39 97 50,
Sven Stenarson tel. 0708-33 45 01
Helen Havby tel. 0706-91 88 49.

StyrelseAkademien Sydost flyttar in
Från och med 1 januari 2012 har
StyrelseAkademien sitt servicekontor i Blekinge i Karlskrona efter en flytt från Sölvesborg.
– Numera är vi sambo med
KFH, säger Nils-Erik Persson som
leder akademins övergripande arbete från Växjö. Det känns bra att

vi kan samverka med övriga aktörer i Blekinge genom att upprätthålla servicen lokalt.
Om du har frågor gällande kommande styrelseutbildning som startar den 8 mars, är du välkommen
att kontakta KFH:s kansli så hjälper vi gärna till.

Ny ordförande i Industrigruppen i Karlskrona

Magnus Forsbrand,
vd Kamstrup SVM.

På måndag 6 februari sammanträder Industrigruppen
och då ska ny ordförande väljas för perioden 2012-2013.
KFHnytt kan redan idag avslöja att den nominerade är
Magnus Forsbrand, vd för Kamstrup i Karlskrona.
– Jo det stämmer att jag är tillfrågad och jag ser
positivt på uppdraget. Men som sagt, det formella valet
sker ju först den 6 februari, säger Forsbrand.

Boka in KFH:s årsmöte den 6 mars kl. 18.00!
Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i Företagarnas Hus.
Du får då veta vad som hänt under året och den nya verksamhets
planen presenteras.  Vi kommer också att hålla högtidlig gesällutnämning och flera gesäller väntar med spänning på sina bevis.

