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174 ord med Eva-Marie

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:
Hälsoverksta´n i Nättraby, ACCESS REHAB, Indigo IPEX,

Studieförbundet Vuxenskolan, Hifab AB

MEDLEMSAKTIVITETER:
 26/11 Julstök i Företagarnas Hus kl.18.00.

 28/11 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
          Anmälan: kansli@kfh.se 

  8/12   Traditionellt luciafirande i Företagarnas Hus kl. 15.00.
           Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för
           Luciakaffet. Ingen föranmälan.                       

 11/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
  Julmat och diplomutdelning. Pris 120 kr.
           Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.

 29/1    Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
           Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
           Anmälan: kansli@kfh.se 

Eva-Marie Andersson

Här vill jag leva! 
Attrahera kompetens till regionen och fö-
retagen kräver samverkan och ett utifrån 
perspektiv. 

Vi som bor och lever i Blekinge vet 
vilka fördelar vi har med närheten till 
allt. Dessutom har jag vid flera tillfällen 

påmint om att bilden av oss inte bör vara dåliga vägar, utan 
istället ett län med tre hamnar och en flygplats. Vilket gör att 
vi har nära till och från Europa både via Litauen, Polen och 
Köpenhamn.  Dessutom 50 minuters flygresa till Stockholm. 

Det viktiga för att vi ska bli en plats med inflyttning och att-
raktivitet är att vi samverkar för att göra vår region mer spän-
nande. Då kan vi inte konkurrera mellan kommunerna och byg-
ga anläggningar och andra investeringar dubbelt upp. Vi ska ju 
dra nytta av varandra.

Nu startar en kompetensinventering igång för hela länet med 
utgångspunkt från Olofström och självklart samverkar vi kring 
denna.  Vi har brist på kompetens inom många områden men 
den största utmaningen ligger inte alltid i att hitta rätt person 
utan att få personen att vilja flytta hit. Om vi samverkar kan vi 
upplevas som en större region och blir attraktiva tillsammans.

Företagare vassa på mässor

Stående från vänster:  Therese Himmer/Litorina Fhsk. Eva Nilsson/Accountor Sverige,  Annie 
Magnusson/Råbergs bil,  Anna Svensson/adv. Firma Werner, Malin Björk/Albinsson & Sjöberg, 
Annette Jönsson/Albinsson & Sjöberg, Mikael Jansson utbildare från Fairlink, Daniel Jonsson/
JOTAC, Ulrika Åkesson/Accountor Sverige. Sittande från vänster: Jonas Algerstedt/JOTAC,
Stefan Chronzell/Roxtec, Sven Olsson/Elias i Blekinge och Eva Rosén/Litorina Fhsk.

Det var stort intresse för utbildningen 
”Bli vass på mässor”. Deltagarna fick 
kunskap om hur man omvandlar kva-
dratmeter till en mötesplats. Detta fick 
sedan praktiseras i samband med årets 
Näringslivsdag i Karlskrona. Mikael 
Jansson från företaget Fairlink delade 

med sig av sina erfarenheter och var en 
mycket uppskattad utbildningsledare. 

– Jag märker att intresset och kun-
skapen bland regionens företag har 
utvecklats genom åren, säger Mikael 
Jansson som varit utbildare under flera 
år för KFHs företagare.

Stenarson nominerad
I samband med Stora Styrelsedagen 
i Växjö nominerades Sven Stenarson 
till utmärkelsen Guldklubban.  Sven 
är ordförande i MRT International 
AB och har utöver detta flera styrel-
seuppdrag.

Guldklubban bedömer ordföran-
dens ledningsförmåga, arbetssätt och 
förmågan att påverka företagets pre-
standa.

KFH önskar lycka till!

KFH önskar alla 
medlemmar och 

samarbetspartners 
en riktigt God Jul

och ett Gott Nytt År!

ANSVARIG UTGIVARE: Stig L Sjöberg • LAYoUT: Inger Holgersson

TRYCK: Tryckcentrum i Blekinge AB

 

Fira Lucia med KFH
Emma Andersson är 11 år och går i femte 
klass på Torhamns skola. Hon är årets lucia vid 
KFHs traditionella firande som äger rum den 8 
december kl. 15.00 i KFHs lokaler. Lucia med 
följe bjuder på sång tillsammans med förening-
ens barn. Gylles står för kaffe med dopp och 
intäkterna går oavkortat till välgörande ända-
mål. Emma bor i Torhamn tillsammans med sin 
familj som består av pappa Andreas, mamma 
Annika, lillebror Olle 7 år och lillebror Lukas 1 
år. Hennes fritidsintressen är dans, katter, lyssna 
på Yohio och vara med kompisar. 

Trainee hos KFH
KFH har genom åren tagit emot flera studenter från 
BTH i ett traineeprogram för styrelsearbete. Samarbetet 
sker med StyrelseAkademien Sydost.  Inför 2014 kom-
mer Magnus Tidqvist till KFHs styrelse för att påbörja 
sitt program.

Unga styrelseledamöter är inte så vanligt i svenska sty-
relser och denna trainee verksamhet är därför ett viktigt 
inslag som visat på goda resultat. Magnus läser vid säker-
hetsteknikprogrammet på Blekinge Tekniska Högskola.

Flera lokala partier har tagit kontakt 
med KFH för att få veta vad företagarna 
prioriterar för att utvecklas. Nyligen be-
sökte Folkpartiet Företagarnas hus och 
fick en uppdatering om KFHs verksam-
het och en dialog om prioriterade frågor.  

Även Socialdemokraternas framtidsgrupp 
gästade KFH för att träffa företagare från 
olika branscher. Politikerna lyssnade och 
ställde frågor om önskemål  som kan bi-
dra till ett bättre företagsklimat och till att 
företagen ska kunna växa och utvecklas.

Politiker besöker KFH



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

A PORTO

BETALT

För nionde året i rad har KFH och 
Karlskrona kommun i  samverkan 
genomfört Näringslivsdagen 2013. 
Det blev rekord i antal utställare som 
var 138 stycken.

-Det är positivt att mässan växer 
och att utställarna blir vassare för 
varje år, säger Eva-Marie Andersson, 
KFHs vd.

Dagen innehöll flera högintres-
santa föreläsningar och besöktes av 
företagare både lokalt, regionalt och 
även från grannlandet Polen. Indu-

Fler affärer vid årets Näringslivsdag

Pris för bästa monter

För tredje året i rad korades bästa monter och priset togs i år emot av
Förlags AB Albinsson & Sjöberg.  Malin Björk och Elin Melkersson agerade i montern.
Namnen på Malin Björk och Elin Melkersson skall också vara med någonstans.

strigruppens företagare var nöjda 
med samarbetet med kommunens åt-
tondeklassare som bidrog till många 
spännande möten för att locka till 
teknikyrken framöver. Vid eftersit-
sen på Hotel Statt delades pris ut till 
Bästa monter och Skanska lottade ut 
en miljövänlig elcykel.

- Dagens besöktes totalt av 3 600 
personer vilket är en mycket bra siff-
ra säger Thomas Peters,  vd i Karls-
krona AB.

Eva-Marie Andersson, vd KFH och
Thomas Peters, vd i Karlskrona AB. 

Anna Stenström och Linda Schuster minglar.

The Mellowtones underhåller.

Utställare, Tools Sverige AB.

Magnus Holmberg, ABB, föreläser.

Happiend Reklambyrå satsade på rosa. Blekingeflyg bjöd på läckerheter.

Textilias Michael König möter besökare. 3 Glada Hjärtan, fyra glada utställare.


