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222 ord med Eva-Marie
Våren kom och nu
värmer försommaren

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:
Contribe Karlskrona AB, Clinfile AB/Epicon Media, Grubb & Crew, 
Gunilla Fagerström Arkitekt AB, Massageterapeut Tom Pettersson, 

Quantum Satis Consulting AB, Reverentia Management AB, Smart Grid 
Networks Sweden AB, Systrarna Lindqvist Café Hembageri, Wellivate.

Ett grönt Blekinge, länet med närheten 
till havet och varandra. En plats i söder 
med skog och skärgård runt knuten.  Nära 
till kontinenten via Öresundsbron och 
med två hamnar som med förbindelser 
till vackra Litauen och Polen enkelt tar 

oss blekingar till våra grannar. En flygplats som ger närhet till 
vår huvudstad med mindre än en timmes flygresa. Ett län som 
har det mesta att erbjuda. I och med detta har Blekinge möjlig-
heter att erbjuda mycket till turister och inflyttande hit. 

Är vi blekingar stolta över allt det vi har att erbjuda eller 
fokuserar vi för ofta på hindren?  2011 besökte ca 14.000 polska 
gäster Blekinge och ca 370 bussar körde rundturer i vårt län 
via Stena Line. Detta ger företag möjlighet till nya affärer.  Det 
finns så många anledningar att vara i Blekinge. 

Vi har mycket spännande att se fram emot förutom det för 
oss självklara i form av natur, grönområden och skärgård. Nu 
öppnar Blekinge upp för musik, konserter, sparrissafari, cykel-
paket, vikingabyar, smakupplevelser, båtturer, teater, bil- och 
båtnostalgi, marknader, festivaler och mycket mer.  Blekinges 
invånare har många anledningar att vara ”hemma” i sommar 
och välkomna gäster som kanske ännu inte känner till länets 
fantastiska miljöer och vårt värdskap. Vi som bor och lever här 
är de bästa ambassadörerna för vårt län. 

Välkommen sköna sommar!

Styrelsearbetet blir allt 
viktigare i företagen
En kompetent och väl sammansatt styrelse kan i hög grad bidra till att ut-
veckla en verksamhet som har som målsättning att växa.

Men unga styrelseledamöter växer inte på träd. Därför har Styrelse-
Akademien Sydost, med verksamhetsledaren Nils-Erik Persson som initia   tiv-
tagare, sedan 2006 satsat på en traineeverksamhet som är unik. 

KFH hade förmånen att ta emot två stycken studenter från BTH till styrel-
sen och detta var uppskattat både av styrelsen och studenterna själva. Det var 
Sandra Stenberg från Sandhamn (Karlskrona) och Erik Hellström från Stock-
holm. Båda är 23 år. Sandra studerar till civilingenjör i Industriell ekonomi 
och Erik juridik.

MEDLEMSAKTiViTETER:
	16/6	 Fotboll med mingel för företagare.	Djurgården,	Mjällby		
		 och	Kalmar	på	Brunnsvallen	i	Ronneby.	Matchstart	kl.	16.00.
		 För	mer	information,	kontakta	KFH:s	kansli.	Se	även	annons.
	20/6	 utbildning i Bas P/Bas u i	Företagarnas	Hus	kl.	8.00-16.00.	
		 Pris:	3.000	kr/person	exkl.	moms	(kaffe	och	lunch	ingår).
	29/8	 Nätverkslunch	i	Företagarnas	Hus	kl.	12.00-13.00.
		 Företagspresentationer	och	företagsnytt.	Pris	120	kr.
		 Anmälan:	kansli@kfh.se	eller	fax	801	23.
	19/9 Utbildningen	”Bli vass på mässor”. Kl.	8.00-12.00	(grundkurs).
		 Kl.13.30-17.00	(fortsättningskurs).	Se	annons	nästa	sida.
	19/9	 Företagsresa till Kaliningrad i	regi	av	Region	Blekinge,
								 Avresa:	19/9.	Hemkomst:	21/9.	Kostnad:	8.000	kr/person.	
		 Veta	mer?	Kontakta	Svetlana	Sukhova,	tel.	0455-30	50	07.
	26/9	 Nätverkslunch	i	Företagarnas	Hus	kl.	12.00-13.00.
		 Företagspresentationer	och	företagsnytt.	Pris	120	kr.
		 Anmälan:	kansli@kfh.se	eller	fax	801	23.
	12/10	Näringslivsdagen 2012. Du	kan	redan	nu	boka
		 monterplats	via	KFH:s	kansli.	Se	annons.

Eva-Marie Andersson

Sandra Stenberg och Erik Hellström, båda studerande på BTH, har provat på styrelsearbete 
som trainees i KFH:s styrelse.

Svenskfast Cupfestival 2012
Lördagen den 16 juni sker det aktiviteter i regi av 

Svensk Fastighetsförmedling och Blekinge Fotbollsförbund.	
Det	blir	fotboll	och	möjlighet	till	mingel	företagare	emellan.	Match	spelas	
mellan	Mjällby,	Kalmar	och	Djugården.	Du	kan	välja	mellan	företagspaket	

och/eller	grillbuffépaket,	som	sker	på	Ronneby	Brunn.		

För	mer	information:	kontakta	KFH:s	kansli.	

Boka	ditt	paket	hos	Svensk	Fastighetsförmedling:	
solveig.karlskrona@svenskfast.se	eller	ring	0771-80	40	20,

 

 
 

 
PROGRAM 16/6 på Ronneby Brunn

 12.00-13.15 Lunch med tränare och spelare 
 13.30-15.00 Nätverkande mellan företagare från Blekinge och Kalmar  
 16.00-18.45 Matcher i festlig inramning på Brunnsvallen 
 19.30-24.00 Grillbuffé på Terrassen med deltagande lag 

 
MISSA INTE SOMMARENS FOTBOLLSHÄNDELSE! Kom och se allsvensk fotboll i en 
unik spelform där Mjällby AIF, Kalmar FF och Djurgårdens IF möts och spelar en halvlek 
var mot varandra. Samla familjen, gå grabbgänget eller bjud företagets medarbetare! För en 
större upplevelse, välj mellan våra förmånliga paket med lunch eller grillbuffé.  

FÖRETAGSPAKET 350 kr - lunch inkl. lättdryck på Ronneby Brunn. Vipträff med lag och 
tränare och nätverksträff. Matchbiljett ingår. 
GRILLBUFFÉPAKET 395 kr - buffé exkl. dryck på Terrassen Ronneby Brunn. EM-match, 
Tjeckien-Polen, visas på storbilds-TV. Sittplatsbiljett match ingår. 
MATCHENTRÉ 100 kr ungdomar under 16 år gratis.

Boka ditt paket hos Svensk Fastighetsförmedling, solveig.karlskrona@svenskfast.se eller    
0771-80 40 20.                                                    
 
 

                                                  
 
 

VälKoMMen	till

Boka mässmonter!
näringslivsdagen	den	12	oktober	på	telenor	Arena	Karlskrona	är	en	heldag	som	
innehåller	mässa,	seminarier	och	möjlighet	till	mingel	med	kommunledning,	före-
tagare	och	andra	organisationer.	en	unik	mötesplats	för	att	knyta	nya	kontakter.	

intresserad av att boka monterplats på mässan?	
För information och priser, ring  0455-801 40.



upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och industrigruppens medlemsföretag

A PORTO

BETALT

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	19	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.

Workshop ombord 
på Stena Vision
KFH i samarbete med Länsstyrel-
sen, Fabas Polska och Stena Line, 
avslutade den 21 maj sin förstudie 
genom att undersöka möjligheterna 
till ett ökat samarbete mellan norra 
Polen och sydöstra Sverige.  Sam-
arbetet riktar sig mot företag och 
företagsorganisationer.

Frågan som ställdes till svenska 

och polska deltagare var vad de 
skulle tjäna på om norra Polen och 
sydöstra Sverige utgjorde en gemen-
sam arbetsmarknad som tillsammans 
utvecklade turism, affärer och utbild-
ning. Hur skulle det arbetet se ut? 

Nu ska materialet sammanfattas 
och beslut ska tas om en eventuell 
fortsättning.

Polska och svenska deltagare från en av totalt fyra grupper ombord på Stena Vision.

Fr. v:  Agrita Martinsone/Litorina folkhögskola, Ann-Christin Bayard/Sustainable Sweden, 
Gert Karlsson/Fabas Polska, Billy Gustafsson/Tech Network, Magnus Berzelius/Stufvenäs 
Gästgiferi och Kalmar Promotion, Magdalena Kurzcewska Svensson/KFH, Ulf Kjellgren/
Länsstyrelsen och Roy Olsson/ Svennes Verktygsmekaniska och Tech Network.

Seminarium 
om ryska affärer
Region Blekinges seminarium om 
Ryska affärer som hölls på Eriks-
bergs konferensanläggning lockade 
65 deltagare. Seminariet öppnades 
upp av region rådet Mats Johansson. 
Sedan var det Svetlana Sukhova 
från Region Blekinge och Eva- 
Marie Andersson, KFH, som lotsade 
deltagarna genom programmet.  

Bland föreläsarna fanns bland 
andra Fredrik Sjöqvist, Alfamer 
Publishing, Lennart Dahlgren, för-
fattare och f.d chef Ikea Ryssland 
och Annica Carlgren, Exportrådet i 
St Petersburg. De närvarande fick 
också information om Exportfräm-
jare och om den planerade före-
tagsresan till Kaliningrad som ar-
rangeras den 19-21 september.

Viktig kurs för
byggföretagare 

den 20 juni
Det finns en helt ny lag sedan 
den 1/1 2011 (Bas P och Bas U). 
Lagen omfattar företag inom el, 
tele, larm, snickeri, bygg, mål-
ning, rör, VVS, golv, kakel, fa-
sad, plåt, ventilation, tak, städ, 
mark, frakt, gräv, ställning m.m.

Lagen gäller också vid utfö-
rande av ROT-jobb. Om inte den 
nya lagen efterföljs kan företag 
bötfällas. 

KFH erbjuder i samverkan 
med branschutbildarna en 
endagars kurs den 20 juni kl. 
8-16 i KFH:s lokaler. 

Priset är 3.000 kr exkl. moms 
per person inkl. kaffe och lunch. 

Mer information finns att söka 
på arbetsmiljöverkets hemsida: 
www.av.se/teman/bygg/

Anmälan sker senast den 4 
juni till kansli@kfh.se eller ring 
0455-80140.

årets företagare 2011 
KFH gratulerar medlemsföretaget P.E. Sundins Plåtslageri AB 

till utmärkelsen Årets företagare 2011!

invigning på Skeppsbron!
Nu är Skeppsbrons nya hus invigt. I fastigheten som ägs av Dagon, inhyrs 
flera hyresgäster varav Länsstyrelsen är den största. Dessutom finns där 
Deloitte, Lennandia och restaurangen Sjörök i de helt nya lokalerna. Per 
Johansson, vd Dagon, invigningstalade i vimlet runt trappan.

Efterfrågad kurs
Under våren har KFH och Nyföre-
tagarCentrum i samarbete med 
Ernst & Young genomfört en eko-
nomiutbildning. Björn Bondesson 
från Ernst & Young undervisade 
företagare om olika bolagsformer 
och hur man får ut bäst information 
från en balans- och resultaträkning.
I höst finns ny möjliget att gå den.

KFH samarbetar med


