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220 ord med Eva-Marie
Ungdomar sökes!

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:
Designkonsulatet, JOTAC Förvaltning AB, Mathias Malmgren, 

Svensk Fastighetsförmedling.

Företagarföreningen KFH deltar i ett 
EU-projekt döpt till Kompetensare 2.0. 
Här samverkar Ronneby och Karlskrona 
kommun tillsammans med olika aktörer 
för att aktivt serva arbetsmotiverade ung-
domar till arbete. Målgruppen är 16-24 

år, men även ungdomar upp till 29 år välkomnas. KFH hjälper 
till att förmedla tips och idéer om företag och kontakter. 

Resultatet hittills är positivt för de ungdomar som medverkat 
i projektet. Det finns goda exempel där ungdomar efter sin prak-
tik får stanna kvar i bolaget och det blir en anställning. Här ges 
möjlighet att visa sin kompetens och komma med idéer till före-
tagen ur en ung människas perspektiv. Till nytta för båda parter. 

Just nu pågår nytt intag av deltagare och det som förvånar är 
att så få ungdomar sökt plats i projektet! Vi hör ständigt att det 
finns många unga utan arbete. Vad beror detta på? Kanske är 
det så att projektet försvinner bland allt annat i mediebruset och 
därför inte får den uppmärksamhet det förtjänar? Om det är så 
att du känner en ung motiverad person som vill söka plats, mejla 
oss på KFH så skickar vi uppgifterna vidare till projektledarna.  

Du hittar mer information om projektet på Ronneby och 
Karlskrona kommuners hemsidor. Det finns möjlighet att gästa 
projektledarna i samband med Näringslivsdagen den 12 okto-
ber där projektet har en egen monter i mässan. 

mEDLEmSAKTIVITETER:
	19/9 Utbildningen ”Bli vass på mässor”. Kl.	8.00-12.00	(grund-	
		 kurs),	kl.13.30-17.00	(fortsättningskurs).	Se	annons.
	19/9 Företagsresa till Kaliningrad	19-21/9 
  i	regi	av	Region	Blekinge.	Pris:	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	0455-801	23.
	27/9	 ”Rätt fokus i styrelsearbetet”.	I	samarbete	med	Styrelse-
		 Akademien	Sydost	arrangeras	denna	utbildning	som	omfattar
		 fyra	eftermiddagar	mellan	kl.	13.30-17.30	med	start	den	27/9
		 och	avslut	den	18/10.		Anmälan:	sydost@styrelseakademien.se
	12/10	Näringslivsdagen 2012 med	mässa	och	seminarier.
		 Telenor	Arena	Karlskrona	kl.	09.00-16.00.
		 Info:	www.näringslivsdagen.se	eller	tel.	0455-801	40.
 12/10  Eftersits på First	Hotel	Statt	kl.	19.00.	Pris	450	kr/person.
											Musik,	mat	och	dryck.	Pris	till	bästa	monter.
											Anmälan:	www.näringslivsdagen.se	eller	tel.	0455-801	40.
	31/10	Nätverkslunch	i	Företagarnas	Hus	kl.	12.00-13.00.
		 Företagspresentationer	och	företagsnytt.	Pris	120	kr.
		 Anmälan:	kansli@kfh.se	eller	fax	0455-801	23.

Eva-Marie Andersson

 

Vill du bli vass på mässor?
Välkommen till utbildningen ”Från kvadratmeter till mötesplats”
Nu även med möjlighet till fördjupning för dig som redan gått 

grundkursen! Onsdagen den 19/9 på KFH, Bredgatan 12.
Mikael	Jansson	håller	en	inspirerande	utbildning	där	du	får	träna	en	metodik	

som	gör	att	du	kommer	att	tillhöra	vinnarna	när	du	ställer	ut.	

GRuNdKuRs kl. 8.00 –12.00 • FöRdjupNiNG kl. 13.30 – 17.00
Pris:	950	kr	exklusive	moms	per	person	och	utbildning.	Kaffe	ingår.

Anmälan sker till KFH:s kansli senast den 12 september.
Anmälan	är	bindande	från	och	med	sista	anmälningsdatum.

Telefon	0455-801	40,	fax	0455-801	23	eller	e-post	kansli@kfh.se

KFH	i	samarbete	med:

Näringslivets egen dag 
– den 12 oktober!

Planeringen pågår för fullt inför den åttonde Näringslivsdagen på Telenor 
Arena Karlskrona. Fler än 100 utställare är inbokade och här gäller det att 
vara med från början för att hinna med allt som sker under dagen och kvällen. 

Detta är en mötesplats för företagare med möjlighet att träffa represen-
tanter från offentlig sektor. Förra årets uppskattade eftersits på First Hotel 
Statt återkommer även i år och där koras också mässans bästa monter. Årets 
huvudseminarium leds av Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator på 
Rapport och programledare på Agenda. Arrangörerna Karlskrona kommun 
och KFH är också stolta över att ha med rymddesignern Cecilia Hertz på 
Näringslivsdages talarlista, liksom de lokala profilerna Tony Michaelsen från 
Stena Line och Kenneth Lundin från Unitus. 

För anmälan och mer information, besök www.näringslivsdagen.se

FöLjANDE UTSTäLLARE äR jUST NU KLARA:
ABB, Academic Work, Adecco, Affärsplan 6, Affärsverken, Albinsson & Sjöberg, Almi, Arbets-
förmedlingen, Arbetsgivarringen & Unik, Areff System, Areva NP Uddcomb, Auralight, Baker 
Tilly Sydost, Ballou Internet Services, Battsam, BBI, Bilexpo, Biltema, Blekingeflyg, Blekinge-
trafiken, BLT Sydöstran Annons, BTH, Cajam, Coompanion, Deloitte, DFDS Seaways, 
Dynapac, Entré Karlskrona, Ericsson, Ernst & Young, Europcar, Face One, Flextronics, FLK, 
Forex Bank, Företagarna, Företagshälsan, Gertrud Solutions, Gotlandsakademin, Hagberg 
& Partners, Handelsbanken, Handelskammaren, Hotell Conrad & Hotell Aston, HR Bolaget, 
HSB Sydost, Hälsohuset för alla, Högström & Co, Ikett Personalpartner, Jeppssons i Blekinge, 
Jonassons Bil, Karlskronahem, Karlskrona kommun, Karlskrona Lampfabrik, Karlskrona-
ortens Åkericentral, KFH, Kinnarps Interior, Kockums, Kompetensare 2.0, Koneo, Konst 
& Hälsa, KPMG, Lernia Bemanning, Litorina Folkhögskola, Länsförsäkringar, Länsstyrelsen, 
Manpower, Matkonsult, Mats Svensson Bil, Meritum i Sverige, Mix Megapol, Move Mana-
gement, Mu stasch Reklambyrå, Noisy Cricket, Nordea, NyföretagarCentrum, Previa, PWC, 
Reklamlaget – en viktig spelare, Region Blekinge, Roxtec, Råbergs Bil, Samhall, SAS, SEB, 
Selecta, Semcon Caran, Sharp Center, Sigma IT & Management Sweden, Skanska, Skan-
skagymnasiet, Sotningsdistrikt Karlskrona, Stena Line Scandinavia, Stena Recycling, Styrelse-
Akademien Sydost/UC, Svennes Verktygsmekaniska, Swedavia Ronneby Airport, Swedbank, 
Telecomcity, Telenor, Textilia Tvätt & Textil Service, To and From, Trantorps Fest & Konferens, 
Ung Företagsamhet, Unitus, Wahlqvist Måleri, Ölands Försäkringsbolag.

På huvudseminariet deltar bl.a. 
rymddesignern Cecilia Hertz 
och Tony Michaelsen, linjechef 
Karlskrona-Gdynia, Sten Line.



Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

A pORTO

BETALT

Tio personer från lika många före-
tag genomgick den 20 juni en ut-
bildning i KFH:s regi i samarbete 
med Branschutbildarna. Utbild-
ningen lärde ut om den nya lagen 
Bas P och Bas U. 

Lagen som omfattar alla före-

I byggföretagareutbildningen om Bas P/Bas U på KFH, deltog bland andra (från vänster): 
Jonas Karlsson, Jonas Plåtslageri, Thomas Johansson, Eldabutiken, Nicklas Jensen, NJ Ven-
tilationsservice, Jimmy Karlsson, Lars Jensen AB och Börje Isaksson, Isaks värme.

Arbetsmiljöutbildning
tag som verkar inom: el, tele, larm 
snickeri, bygg, målning, rör, VVS, 
golv, tak, städ, mark m.m, startade 
upp den 1 januari 2011. 

Mer information om lagen finns 
på arbetsmiljöverkets hemsida: 
www.av.se/teman/bygg/

Ett axplock av nätverkslunchare under året. Den 29 augusti deltog: fr.v. Anne Kjellson 
från Kompetensare 2.0, Johan Arvidsson från Hagberg och Partners, Anna Pagels 
från Semcon Caran och Carl-Axel Ottosson från kommunens näringslivsbolag.
Den 30 maj: frv. Sören Andersson från FLK, Nils-Erik Persson från StyrelseAkademien 
Sydost och Jerker Stötsberg från Roxtec International.
Den 28 mars: fr.v. Per Gustavsson från Swedbanks företagsförmedling, Kjell Andersson 
och Johan Andersson från Biltema och Sofia Persson från Mustasch Reklambyrå.

B L E K I N G E  S E P T E M B E R  2 0 1 2

Nya lägen!
Det	rör	på	sig	och	flera	företag	
väljer	nya	lägen.	I	samband	med	
detta	får	KFH	in	tips	om	lediga	

lokaler	och	arbetsplatser.	
Exempel	på	företag	som	har	nya	
lägen	är	The	Home	Company	
som	nu	ligger	på	Parkgatan	3,	
dessutom	har	Företagsservice	

flyttat	sin	verksamhet	till	
Kyrkogatan	16	B.	

KFH	önskar	lycka	till!

Nätverkslunchen lockar!
Sista onsdagen i varje månad är 
det fullt hus i Företagarnas Hus. 
Då minglar företagare och utbyter 
information under lunchen. 

Vid varje tillfälle är det kö för 
att få en plats och det är glädjande 
för arrangörerna. 

Luncherna startade upp 2001 och 
fler än 100 företag har presenterat 
sig. Det är allt från soloföretagaren 
till det stora industriföretaget som 
gästar aktiviteten. Lunchen arran-
geras av KFH i samverkan med 
NyföretagarCentrum.

Just nu är det Landsbygdsriksdag 
i Blekinge. I samband med detta 
gästas Karlskrona av bl.a. Skott-
lands landsbygdsminister och en 
delegation med ett 40-tal polska 
gäster finns också på plats.  Om du 
vill ta del av programmet som nu 
pågår kan du hämta information 
via www.landsbygdsriksdagen.se

unik riksdag

Karlskrona kommun har i likhet 
med andra kommuner lämnat sitt 
mångåriga samarbete med Fören-
ingen Norden och arrangerandet 
av vänortsmöten som sker vartan-
nat år. KFH fortsätter dock liksom 
sina vänföreningar i Lovisa (Fin-
land), Hillerød (Danmark), Horten 
(Norge) och Olafsfjördur (Island) 
vänortskontakterna.

– Detta är en viktig angelägen-
het för hantverksrörelsen, säger 
KFH:s ordförande Stig L Sjöberg. 
Utbytet av erfarenheter med kol-
leger i övriga nordiska länder sät-

KFH på vänortsmöte
hos vänner i Lovisa

ter vi alla stort värde på. Och ärligt 
talat förstår vi inte varför kommu-
nerna nu saknar intresse för den 
nordiska gemenskapen.

Vid senaste vänortsmötet i Lo-
visa i juli – för två år sedan arran-
gerades i Karlskrona det allra sista 
mötet med kommuner som värd – 
representerades Karlskrona av för-
utom Föreningen Nordens lokal-
avdelning bl.a. av KFH.

– Ett mycket trevligt och välar-
rangerat möte, säger KFH:s ord-
förande. Om två år möts vi igen, 
denna gång i Horten.

Arne Breivik (t.v.) välkomnar KFH:s representanter Ally och Karl-Ivar Jonasson samt 
Stig och Margaretha Sjöberg till nytt vänortsmöte i Horten om två år. 
Minnesstenen minner om Lovisas grundande 1745 under namnet Degerby. Bakom 
kameran stod värden Helge Nystedt, ordförande i stadens hantverksförening.


