NYHETSBREV 2 • APRIL 2014
ANSVARIG UTGIVARE: Stig L Sjöberg • LAYOUT: Inger Holgersson
TRYCK:Tryckcentrum i Blekinge AB

174 ord med Eva-Marie
Baltic-Link finns på riktigt
och glöggen är dansk!
Jag deltog, tillsammans med drygt en
handfull representanter från företag och
ytterligare ett större antal personer från
den offentliga sektorn, på Baltic-LinkdaEva-Marie Andersson
gen den 19 mars 2014.
Arrangör var Baltic-Link Association med ordförande Mats
Lindbom som välkomsttalare. Ett av de största infrastrukturprojekten i Europa pågår just nu söder om Sverige. Polen, Tjeckien,
Slovenien, Österrike och Italien bygger en transportkorridor som
sträcker sig 1.700 km från Gdynia i norr till Adriatiska havet i
söder.
Dagen bjöd på talare från Sweco, Region Blekinge, Logent och
universitetet i Gdansk. Moderator var BLT:s politiska chefredaktör Sylvia Asklöf Fortell.
Det var intressant att höra hur Mats Erkén som är vd för ScandFibre Logistics TBC gratulerade oss i vår region till en lyckad
satsning. De transporterar ca 80 procent av skogsindustrins gods
via järnväg. Han såg framtida möjligheter till genare väg ut i Europa.
Mats berättade också att Sverige importerar både livsmedel och
drycker på godsvagnarna som går tillbaka. Vi konsumerar bland
annat pasta, champagne, vin och Coca-Cola. Han lärde oss att
glöggen kommer från Danmark, vilket var en nyhet för mig.
Inom några veckor ska järnvägstransporterna vara igång från
Verkö. Inledningsvis blir det en transport in och en ut varje dag.
Baltic-Link är inte längre bara som en vision – nu är den verklighet!

Från vänster: Låssmedsmästare Johannes Lindborg, frisörmästare Linda Schuster och låssmedsmästare Johan Groth. Sittande från vänster: Frisörgesällerna Jonna Olsson och Linda Andersen.

Nya mästare & gesäller i Karlskrona
Vid Företagarföreningens 166:e årsmöte utnämndes rekordmånga mästare. Hela tre stycken nya mästare finns nu i Karlskrona. Även gesäller utnämndes och dessa inom frisöryrket. Ett femtiotal personer hade kommit till
Företagarnas hus för att delta vid årsmötesförhandlingar, gesäll- och mästarbrevsutnämningar och för att avnjuta en god supé som Scandic stod för. Den
unga magikern Simon Tedenvall från nystartade företaget ST Entertaining
dök plötsligt upp och överraskade under middagen.
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Jörgen Wahlqvist Måleri i Karlskrona AB
Katarina Skantze Mansnérus,
Karlskrona Lampfabrik AB
Suppleanter: Karin Råberg,
Blekinge Smådjursklinik AB,
Sebastian Sjöberg, EOO Sweden AB
Revisorer: Rolf Noresson, PwC
Martin Åkesson, Almi Företagspartner
Revisorssuppleant: Andreas Bolin,
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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.
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MEDLEMSAKTIVITETER:
Utbildning: Rätt fokus i styrelsearbetet kl. 13.30 i Olofström.

8/4 Utbildning: Rätt fokus i styrelsearbetet kl. 13.30 i Karlskrona.
30/4 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
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Det ekonomiska läget. Multisalen Blekinge Tekniska Högskola.
Pris 250 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se

28/5 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
		 Balderbuss AB, CGI Sverige AB, Dynacon Construction Blekinge AB,
Friskolan Svettpärlan AB, Innovation Tech Industry Scandinavia AB,
Karlskronahem AB, Konsult Verde, Svets & Smide Karlskrona AB (nya ägare)
Utklippan Affärsutveckling AB

Produktionsansvarige Gösta Carlsson, som är Dynapacs Welding-specialist, här i full färd med
att informera om det nya i produktionen.

Dynapac visade upp sig!
Vd för Dynapac, Wim Moors, bjöd
in representanter från KFH, Industrigruppen samt kommunledningen för
att visa upp fabriken och produktionen.
En pampig uppvisning kunde genomföras i en av de numera tömda
lokalerna, som är ett resultat av den

genomförda effektiviseringen. Dynapac visade upp de aktuella vältarna,
fräsarna och asfaltutläggarna. Gästerna fick en guidad rundtur och möjlighet att ställa frågor om verksamheten.
Även hedersledamot i Industrigruppen och uppbyggaren av fabriken,
Kjell Nilsson, medverkade.
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Från vänster ses
Hanif Bali, Eva-Marie
Andersson, Johan
Sandevärn, Jasenko
Selimovi c̀ , Nina Edlund samt moderator
Anna Ekström.

Samtliga nominerade
fanns på plats: Emmy
Kroon, Alma Olsson,
Amanda Malmros
och Felicia Hallengren.

Unga framtidsdrömmar

Nätverkslunch arrangeras sista
onsdagen i varje månad i FöreVälkommen
till ett
tagarnas Hus, och vid
lunchen i
seminarium
februari dök det plötsligt
upp ett i blekinge
antal unga tjejer. Anledningen var
att Nättrabyskolans klass 8c hade
det vinnande bidraget i tävlingen
Framtidsdrömmar 2023.
Varje år arrangerar Industrigruppen i Karlskrona denna tävling Vinnaren Felicia Hallengren tillsammans med
ordföranden för Industrigruppen, Claes Rydén.
som pågår från oktober till december och där de vinnande klasserna rätta vad du gör, hur du arbetar och
var du arbetar. Fantasin ska flöda så
får 15 000 kronor.
Utmaningen är att beskriva hur lyder uppmaningen.
I år var det Felicia Hallengren som
elevens arbetsliv ser ut inom teknik eller industri om tio år – be- hade den vinnande uppsatsen.

Det eKOnOMISKA Läget

KFH:s vd debatterade

Femklövern i Karlskrona bjöd nyligen in till integrationskonferens. Ett
ämne som sällan diskuteras även om det är en av våra viktigaste samhällsfrågor. Föreläsningar hölls av Jasenko Selimovic̀ som är statssekreterare
hos integrationsministern och av Hanif Bali som är riksdagsledamot. Härefter hölls en debatt om integration där flera frågor diskuterades i panelen.
Även auditoriet ställde frågor och lämnade synpunkter.

Politiker
lyssnar
på företagare
Under senare tid har socialdemokraternas oppositionsråd Patrik
Hansson tillsammans med politiska
sekreteraren Liten Löfgren besökt
företagare i Karlskrona. Bland
dem kan nämnas: FabasGruppen,
Kelmo, Hotel Conrad & Aston,
Wahlqvists Måleri, Sotningsdistrikt
Karlskrona, Trossö Buss och Promera Yrkeskläder.
Syftet har varit att lyssna och lära
känna det lokala näringslivet, säger
oppositionsrådet Patrik Hansson.

Välkommen till ett
seminarium i blekinge

Det eKOnOMISKA Läget
MÅNDAG 5 MAJ 2014 11.30-16.30
MULTISALEN BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
KARLSKRONA

Bland talarna finns bland andra Swedbanks vd Michael Wolf.
Hela programmet kommer inom kort.
Pris: 250 kr exkl moms/person.

Arrangör Swedbank
i samarbete med:

Här ses närmast i bild Ronny Karlsson, vice ordförande i föreningen Norden, hålla tal.
Intill honom syns bland andra rektor Agrita Martinsone, Litorina Folkhögskola och Saif
Abdulhandi, studerande på Litorina Folkhögskola.

Manifestation för Ukraina
I samband med den kris som Ukraina nu genomgår arrangeras måndagsmöten kl. 12 vid Klaipedaplatsen i Karlskrona. Syftet är att visa det engagemang som finns för det ukrainska folket.
Måndagen den 17 mars talade bland andra Ronny Karlsson, vice ordförande för föreningen Norden och Saif Abdulhandi, studerande på Litorina
Folkhögskola som själv har erfarenhet av att fly från ett land i krig. Ett trettiotal personer hade samlats för att ta del av talen och visa sitt stöd.

