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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:
Timeout, Lobic Smarta Hem AB, Ragnvi Hyllstedt Design,

Solt Sverige AB, Heli AB, EKS – Energi & Klimat Service AB

För 20 år sedan visste vi inte vilken bety-
delse mobiltelefonen skulle komma att få. 

Trender och innovationer är spännande 
och påverkar våra liv. Vid årets Närings-
livsdag ska Stefan Hyttfors, journalist och 
inspiratör, berätta om flytten ut på nätet.

Tillsammans med företagare besökte jag 
Kalmarsund Promotions mötesplats om hållbar utveckling. Vi fick 
en kickstart av trendspanaren och forskaren Sofia Ulver. Hon be-
skrev hur megatrender påverkar konsumenternas beteende och hur 
företag kan dra nytta av detta. 

Vid flera tillfällen beskrev hon ”hipstern” (även om hon också 
talade om att hipstern redan är på väg ut, för att ta ny form!)  

En hipster intellektualiserar gärna mode och försöker upp- 
värdera grafisk formgivning till konst. En hipster ”konsumerar  
coolhet”, gärna via klädkedjor, även om de mest ”unika” och svår- 
tillgängliga varorna som eftertraktas mest införskaffas via internet-
baserade auktionshus.  

BTH:s egen professor Göran Broman talade om företagens 
 utmaning att arbeta strategiskt. D.v.s. bidra till samhällets omställ-
ning för hållbarhet. Ett spännande exempel var de åtgärder som 
Electrolux vidtagit.

Kanske är det inom hållbarhet, energi och återvinning som 
kommande trender finns? När jag lyssnade till skådespelaren Erik 
Haags sommarprogram i P1 berättade han om sin erfarenhet från 
tv-programmet Historieätarna. Han sa att det vi tror är det  viktigaste 
just nu, antagligen inte kommer att räknas som det viktigaste sen...

Näringslivet i regionen 
samlas den 11 oktober

Anna Stenström, ägare Mustasch Reklambyrå och Magnus Holmberg, marknadschef ABB är 
talare vid årets huvudseminarium.

ABB, Accountor Sverige, Adecco, Aditor, Affärsverken, Ahlberg Bil, Albinsson & 
Sjöberg, Almi, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarringen & Unik, Arbetsmarknads-
avdelningen–Karlskrona kommun, Arbetsmiljö & Ledarskap, Areff Systems, Areva 
NP Uddcomb, Battsam, BBI, Bilexpo, Blekingeflyg, Blekingetrafiken, BTH, Cajam, 
CGI, City Network Hosting, Coompanion, Deloitte, DFDS Seaways, Elias i Blekinge, 
Entré Karlskrona, Ericsson, Ernst & Young, Etage, First Hotels, Flextronics, Folk-
partiet, Forex bank, Företagshälsan, Gotlandsakademin, Handelsbanken, Happiend 
Reklambyrå, Hermods, Hotell Conrad & Aston, HR Bolaget, Hälsohuset för alla, 
Ikett Personalpartner, Jeppssons Bil, Jonassons Bil, Karlshamns Hamn, Karlskrona-
hem, KFH, Kinnarps Interior, Konst & Hälsa, KPMG, Lernia Bemanning, Litorina 
Folkhögskola, Lobic Smarta hem, Länsstyrelsen, Manpower, Move Management, 
Mustasch Reklambyrå, Nordea, NyföretagarCentrum, Nätverk-Ett, Previa, PWC, 
Ricoh IT-Partner, Roxtec, Råbergs Bil, Samhall, SEB, Selecta, Semcon Sweden,  
Skanska, Skeppsbron, Sotningsdistrikt Karlskrona, Stena Line, Stena Recycling,  
StyrelseAkademien/UC, Swedbank, TeleCom City, Telenor, Textilia Tvätt & Textil 
Service, ThyssenKrupp Marine Systems, 3 glada hjärtan, Utveckling i Karlskrona, 
Unionen, UngSam Region Blekinge, Wahlqvist Måleri, ÅC Karlskrona.

Följande utställare har hittills bokat plats på mässan:

 

Vill du Bli Vass 
på MässoR?

Välkommen till utbildningen  
”Från kvadratmeter till mötesplats”.  

onsdagen den 18 september  
kl. 8.00-12.00  

Företagarnas Hus, Bredgatan 12. 
Pris för utbildningen är 950 kr per person exklusive moms.  

Kaffe och förfriskningar ingår. Info och anmälan till kansli@kfh.se 
eller telefon 0455-80140, senast den 11 september.

just nu är det full fart med plane-
ringen inför årets Näringslivsdag som 
äger rum fredagen den 11 oktober  
2013, på Telenor Arena Karlskrona.

Fler än 90 utställare har redan 
bokat plats på mässan. Dagen är 
en mötesplats för företagare inom 
alla branscher med möjligheter att 
också träffa företrädare från både 
kommunen, regionen, länsstyrelsen 
och BTH m.fl. Under huvudsemi-
nariet träffar du lokala företrädare  

som Anna Stenström, ägare till 
Mustasch Reklambyrå och Magnus 
Holmberg, marknadschef på ABB. 
Även i år arrangeras en eftersits på 
First Hotel Statt kl. 19 med  musik, 
mat och mingel. Pris till bästa  
monter och årets affärsplan utses 
också under kvällen. Dagen är ett 
arrangemang i samverkan mellan 
Karlskrona kommun och KFH.

För anmälan och mer information, 
besök: www.näringlivsdagen.se

mEDLEmSAKTIVITETER:

18/9 Utbildningen ”Bli vass på mässor”. Kl. 8.00-12.00.
   Se annons.

25/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
   Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr. 
   Anmälan: kansli@kfh.se

11/10 Näringslivsdagen 2013 med mässa och seminarier.
   Telenor Arena Karlskrona kl. 9.00-16.00. 
  Info: www.näringslivsdagen.se

11/10 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.

30/10 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr. 
  Anmälan: kansli@kfh.se

25/10 Stora Styrelsedagen i Växjö på Elite Stadshotell kl. 09.30-15.30. 
  Mer information och anmälan: www.styrelseakademien.se/sasydost

7/11 ”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 7/11 
  och avslut den 28/11. Anmälan:sydost@styrelseakademien.se
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

A poRTo

BETalT

sveriges Hantverksråd  
besökte Karlskrona
i samband med Nord-
iska Kustkulturfesti-
valen gästade Börje 
Hagman från Sveriges 
Hantverksråd i Lek-
sand, Karlskrona. Värd 
för mötet var Sten 
Swedlund från Varvs-
historiska föreningen 
som bjöd in till sam-
tal om repslagaryrket.  
Flera olika bevis på 
hantverkskunnande vi-
sades upp i samband 
med besöket och under 
Veteranbåtsdagarna för-
sta helgen i juni.

Två stipendier har överlämnats
kFh har beviljat stipendium till Johannes Lindborg och Johan Groth 
för vidare utbildning till mästare. De är idag båda utbildade låssmeds-
gesäller och ambitionen är att bli mästare inom sitt yrke. KFH önskar 
lycka till och hoppas att Karlskrona snart har två nya mästare. 

Gesällbrev till målare
Frisörmästare Lars Johansson, och ägaren till Wahlqvists Måleri, Jörgen Wahlqvist, 
flankerar den nya målargesällen Johanna Olofsson.

johanna olofsson fick ta emot sitt 
gesällbrev i samband med nätverks- 
lunch på KFH. Detta eftersom hon 
befann sig på utlandsresa då den 
traditionella utdelningen ägde rum 
i mars månad. 

Johanna jobbar idag som målare 
hos Wahlqvists Måleri. KFH:s ord- 
förande Stig L Sjöberg överlämnade 
inramat gesällbrev. Hon fick också 
ta emot blommor och minnesplakett 
från frisörmästare Lars Johansson.

sTaRTa EGET KuRs!
NyföretagarCentrum bjuder in dig 
som har intresse av att starta eget 

företag. Kanske har du precis  
startat eller är i startgroparna? 

Datum: 30/9, 7/10, 14/10,  
21/10 och 28/10.

Tid och plats: 17.30-21.30,  
Scandic Hotell Karlskrona

Anmälan senast 20/9.
Mer info på hemsidan  

www.nyforetagarcentrum.se/
karlskrona

Res till och 
från Kastrup 
Nu kan du vara på plats på  
Köpenhamns flygplats/Kastrup 
redan kl. 06.53. Dessutom inför 
Blekingetrafiken en ny kvällstur 
som gör att du kan resa från 
flygplatsen kl. 22.06 och ta dig 
hela vägen till Karlskrona. Läs 
mer på www.blekingetrafiken.se

parken invigd och igång

Rapport från 
Turistbyrån:
– intrycket så här långt är att det har 
varit en bra sommar för alla aktörer i 
Sveriges soligaste stad. Det har varit  
tätt med turister från ett antal olika 
länder, och Turistbyrån har haft högt 
tryck. Fredagen under Karlskrona 
Skärgårdsfest hade vi 1.858 personer 
på besök – nytt  rekord! 

– Nu ser vi fram emot en spännan-
de höst och återkommer gärna med 
fullständig statistik, säger turistchef 
Terje Pedersen.

NYHET! 

i samband med att Parken öppna-
des upp med café, bar och bistro 
i Hoglands Park, kunde Maria 
Strandqvist slå upp portarna för sitt 
tredje aktiva företag i Karlskrona. 

Ett hundratal personer gästade in-
vigningen som ägde rum den 8 juli. 

Parken kommer att hålla öppet året 
runt och serverar fika, lunch eller à la 
carte med bordsservering kvällstid.

Det var en vacker sommardag i juli som Parken Café Bar och Bistro slog upp sin portar 
för första gången i Hoglands Park.

Ny möjlighet för ungdomar
nu kör kompetensare 2.0 igång nya grupper som ska få skräddarsydd 
lotsning mot arbete, praktik eller utbildning. Det finns några platser kvar 
för ungdom som är mellan 18-29 år. För mer information: Anne Kjellson 
0455-30 48 01 eller Ylva Söderstam 0457-61 76 17.

service till 
medflyttande
karlskrona kommun har på nytt 
startat upp en medflyttandegrupp. 
Syftet är att ge service till arbets-
givare som rekryterar inflyttande 
kompetens, att få riktad service för 
arbete till medflyttande. Om du som 
företagare vill veta mer eller har be-
hov av denna service kan du vända 
dig till KFH:s kansli eller direkt till 
Liliann Bjerström på Karlskrona 
kommuns Kommunledningsförvalt-
ning, 0455-30 48 32.

samverkan med kommunen
media har visat intresse för KFHs samarbete med Karlskrona kommun. 
Om du vill veta mer om detta finns information på föreningens hemsida 
www.kfh.se eller kontakta vd Eva-Marie Andersson tel. 0455-801 40.


