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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.

MEDLEMSAKTIVITETER:

      3/9 Frukostmöte med nyheter för medlemmar, i Företagarnas   
            Hus kl. 7.30-9.00. Anmälan: kansli@kfh.se Kostnadsfritt   

       9/9 Utbildning, Bli vass på mässor kl. 8.00-12.00. Anmälan:  
            kansli@kfh.se. Pris: 950 kr exkl. moms.

     25/9 Allt om ägarskifte, i Företagarnas Hus kl 11.30-13.30.      
            PwC bjuder på lunch. Anmälan: kansli@kfh.se    

    30/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.     
           Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr    .   
           Anmälan: kansli@kfh.se   

     1/10 Rätt fokus i styrelsearbete. I samarbete med Styrelse-    
            Akademien Sydost arrangeras denna utbildning som omfattar    
            fyra eftermiddagar mellan kl.13.30-17.30 med start den 1/10     
            och avslut den 22/10. Anmälan: sydost@styrelseakademien.se   

 8-9/10 Näringslivsdagen 2015. Boka monterplats via KFH:s kansli      
            eller via hemsidan: www.näringslivsdagen.se  

  28/10 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.     
            Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.    
            Anmälan: kansli@kfh.se    

Sensommar och september är här och det 
innebär högre luft och längtan till att vis
tas mer inomhus, men också att suga på 
karamellen och vara ute i vår vackra natur.  

Jag har märkt i arbetet med att för
bereda årets Näringslivsdag med före

tags mässa, att det finns en längtan till större samverkan. En 
samverkan som alla talar om och som faktiskt håller på att ske. 

Jag besökte nyligen Netport Science Park i Karlshamn och 
de längtar efter att få göra fler affärer och få till fler möten med 
 företagare i östra Blekinge. Växjö och Kalmar vill öka sam verkan 
kring en höghastighetsbana, och de vill dessutom komma hit och 
visa sina erbjudanden i Blekinge. Olofström riggar ett projekt för 
teknikföretag och önskar att företag från hela Blekinge ska delta. 
Företagen som går in i Visit Blekinge längtar efter samordning 
och paketering som leder till att fler upptäcker vårt vackra län. 

För inte är det väl så att vi längtar tillbaka till semestern? Nej, 
nej, det är ju vi som har företag, projekt eller anställning som 
längtar till semester just för att vi har en sysselsättning. 

Den stora gemensamma utmaningen är att ännu fler ska få 
längta till just semester framöver. Nu längtar jag efter att detta 
mål nås. Nu tar vi i, ser framåt och hjälps åt! 

1852 Marin & Fritid, ABB, ABRI, Affärsverken, Ahlberg Bil, Albinsson & Sjöberg, 
Almi, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarringen, Areff Systems, Areva NP Uddcomb, 
Arkipelag Hotel, Atlas Copco, Auralight, Balderbuss, Battsam, BBI, Bilexpo i  
Karlskrona, Blekingetrafiken, BTH, Cajam, CGI, Deloitte, DFDS Seaways, Dialect, 
Ericsson, Ernst & Young, First Hotels, flex, Företagshälsan FHC, Happiend Reklam-
byrå, Hermods, Holmgrens Bil, HR Bolaget, Ikett Personalpartner, IL Recycling, 
Imtech, Jeppssons Bil, Karlshamns Hamn, Karlskrona City, Karlskronahem,  
Karlskrona Lampfabrik, Karlskrona Företags & Hantverksförening, Karlskrona 
Handboll, Karlskrona kommun, Konst & Hälsa, KPMG, Lanagraphic, Litorina  
Folkhögskola, Länsstyrelsen, Marinbasen, MaxIT, Mix Megapol/NRJ, Montico, 
Move Management, Mustasch Reklambyrå, NetPort Science Park, Nordea,  
NyföretagarCentrum, PwC, Region Blekinge, Restaurang Två Rum & Kök, Ricoh 
IT Partner, Rosenbom Nation, Roxtec, Råbergs Bil, Saab Kockums, Samhall, SEB, 
Semcon, Sigma, Stena Line, Stena Recycling, Svensk Fastighetsförmedling,  
Swedbank, Techtank, Telenor, Trossö Buss, Unionen, Waso Maskin, Wellness Studio.

Följande utställare har hittills bokat plats på mässan:

Näringslivsdagen 2015
MED FOKUS PÅ SAMVERKAN MELLAN FÖRETAG OCH KOMMUN

TORSDAG-FREDAG 8-9 OKTOBER

Årets Näringslivsdag startar redan 
torsdagen den 8 oktober då mässan 
öppnar kl. 13.00 och pågår till 16.00. 
Invigningen sker av landshövding  
Berit Andnor Bylund kl. 13.30. Senare 
bjuds det på Näringslivskväll med in
spiration av David Erixon en av grun
darna till Hyper Island och utdelning 
av Stena Line Propeller Prize. 

Fredagen den 9 oktober bjuder 
på huvudseminarium med  Ulrica 
Bengtsson som moderator och te
mat i år är trender och design. Årets 
Näringslivsdag har fått ett bredare 
intresse från hela länet när det gäller 
utställare och intresserade besökare. 
För första gången medverkar NetPort 
Science Park och de har med en ex

pertpanel som bland annat talar om 
innovation och tillväxt. 

Region Blekinge arrangerar en spe
cialföreläsning kring genusperspektiv 
och det bjuds på flera olika seminarier 
inte minst kring Karlskronas varu
märke.

Arrangörerna räknar med över 100 
utställare från en mängd olika bran
scher. Karlskronas hela Industrigrupp 
finns samlad och bjuder in elever för 
att de ska lära känna teknik och indu
striföretagen med den möjlighet till 
olika yrkes former som finns. 

Vill du veta mer eller anmäla dig 
till Näringslivskvällen eller huvudse
minariet?  Besök då www.näringslivs
dagen.se eller ring 0455801 40.

Entreprenören David Erixon, huvudseminariets Ulrica Bengtsson och landshövding Berit  
Andnor Bylund är alla engagerade i Näringslivsdagen.

Eva-Marie Andersson

På ny post

Johan Edlund tog över ord  för
andeklubban för Nyföretagar
Centrum i Karlskrona den 1 juli. 
Till vardags är Johan vd för Sig
ma Technology Information AB.

Minister
gästar KFH!
I samband med att infrastruktur
minister Anna Johansson besöker 
Karlskrona den 31 augusti bjuder KFH 
in till ett lunchmöte i  Företagarnas Hus. 
Medlemmarna får möjlighet att ställa  
frågor och fram 
föra synpunkter.  
Anna Johansson 
kommer att redo 
göra för regering
ens prioriteringar 
inom infrastruk
tur och trans
porter, och vilka 
möjligheter hon 
ser kopplat till 
vår region. Fo
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Näringslivsdagen nu två dagar!



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

B PORTO

BETALT

BLi VAss På MässOR!
Med utbildningen ”Från kvadratmeter till mötesplats” kommer du att tillhöra  

vinnarna när du ställer ut.  

Tid: Onsdagen den 9 september kl. 8.00-12.00. Plats: KFH, Bredgatan 12  
Pris: 950 kr per person exkl. moms. Kaffe ingår.

Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum
och sker till KFH:s kansli senast den 3 september.

Tel 0455-801 40 eller e-post kansli@kfh.se

 

Möbelsnickeri och 
Inredning 
Är du intresserad av att arbeta med 
dina händer, tillverka dina egna 
möbler, reparera och inredning? Då är 
vår kurs i möbelsnickeri och inredning 
rätt kurs för dig! 

Mål & syfte 
Må let å r ått du skå kunnå få  kunskåper och få rdigheter om det genuinå 
håntverket mo belsnickeri, inblick i olikå tekniker, trå  som levånde måteriål och 
inredning i o vrigt. 

Arbetsformer och innehåll 
En utbildning fo r dig som å r intresseråd åv mo belsnickeri och inredning. 
Utbildningen sker individuellt och i grupp, vilket ger dig som kånske tror ått du 
inte hår tillrå ckligt med (fo r)kunskåper en fåntåstisk mo jlighet ått fo rverkligå 
dinå dro mmår ått få  skåpå, och du som kommit lå ngre en mo jlighet ått fortså ttå 
din utveckling. Trå  å r ett fåntåstiskt måteriål, bå de fo r hånd och sjå l , "trå  lever 
lev med trå ". 
Vi gå r också  igenom en må ngd viktigå bitår i mo belkonsten, så  som 
såmmånså ttning, slipning, måteriål, så kerhet, ritning, kåpnotå, osv. 

Kursstart:  14 september 2015 
2 kvä llär (mä n & tors) i veckän i 10 
veckor 

Antagning: Enligt turordningslistå  

Plats: Slup– och Bårkåsskjulet 
på  Stumholmen i Kårlskronå 

Ansökan:  fyll i ånso kån on-line  på  
http://litorinå.fhsk.se/ånsok/ eller  
låddå ner ånmå lningsblånketten och 
postå till vå r ådress senåst 1 september 

E-post för mer information: 
ånders.hiort@litorinå.fhsk.se 
 
Avgift :  900 kr 
Bankgiro: 5115-6677 
 
Mer info: 
www.litorinå.fhsk.se 
www.fåcebook.com/litorinå 

Våra ungdomar behöver inspira
törer och därför söker vi dig som 
är företagare eller anställd i företag 
som vill förbereda 1015 minuter 
för att tala med en grupp på cirka  
4060 elever där du:
 berättar vad gör du i ditt yrke, och 
hur du kom dit?
 berättar varför du brinner för ditt 
arbete?
 bjuder på dina misslyckanden och 
succéer (man måste kämpa lite för 
att nå målet).
 inspirerar eleverna till att tro på 
sig själva. 

Gymnasiemässan äger rum den 
22 oktober i Östersjöhallen och 
besöks av elever som går i nian i 
Karlskrona kommun. De är 1415 år, 

och många har  varken feriearbetat 
eller haft någon betydande praktik 
– de har med stor sannolikhet ingen 
relation till arbetslivet och hur de ska 
förhålla sig till det.

När mässan äger rum har cirka 
hälften av eleverna börjat tänka på 
sitt gymnasieval. Den utgör intro
duktionen till valperioden, och  deras 
yrkes och studievägledare har van
ligtvis hållit en första information 
om valet.

Hoppas du kan ställa upp en 
stund denna dagen för framtidens 
entreprenörer och yrkesarbetare.

För mer info, kontakta KFH:s 
kansli 0455801 40 eller Karls
krona kommuns Anette Björck 
045530 44 37.

Karlskronas nya näringslivschef
Pia Holgersson tillträdde som Karlskronas närings
livschef den 1 juni. Hon har fått en flygande start 
med allt vad det innebär att ställa om från privata 
näringslivet, till att komma in i kommunens rutiner. 

En stor  utmaning som väntar är att få hela kom
munen att bli serviceinriktad och samordnad i 
företags ärenden. Här har KFH efterlyst en bättre 
samordning och det är just den fråga som Pia ser 
som en av de absolut viktigaste för ökad tillväxt och 
 utveckling. Nyetableringsfrågor kommer också att 
få ett speciellt fokus liksom nyföretagande.Fo
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KFH söker inspiratörer

Karlskrona kommun har under 
ett år arbetat med platsvarumär
ket Karlskrona tillsammans med 
 näringsliv och organisationer. 

Många har engagerat sig i ar
betet med varumärket som nu bland  
annat har resulterat 
i en logotyp och en  
digital verktygslåda.

– Karlskrona har 
mycket att erbjuda 
men allt går inte att  
sätta i skyltfönstret, 
säger projektledaren 
Ulla Nelson. Kommunen har därför 
tillsammans med företag och organi
sationer kommit fram till fyra saker 
som skiljer ut Karlskrona från andra;

• Unika boendemiljöer på öar.
• Innovativa utbildningar.
• Internationella storföretag.
• Världsarvet Örlogstaden Karlskrona.
Förutom loggan och exempel på hur 
den kan användas innehåller verk 

tygslådan fria bilder 
och förslag på texter 
och budskap.

– Allt är fritt att  
använda för den som vill 
marknadsföra Karls 
krona i kontakten med 
exempelvis företag, 

besökare eller studenter, säger Ulla 
Nelson.

Logotyp och verktygslåda finns 
på www.varumarketkarlskrona.se

Karlskrona – ett starkt  
varumärke som fått egen logotyp

Inbjudan Blekinge län
”Rätt fokus i styrelsearbetet”
StyrelseAkademien Sydost är en förening med syftet att utveckla styrelsearbetet i företag och organisationer som ett 
led i att uppnå hållbar lönsamhet och värdetillväxt.

I samverkan med Karlskrona Företags & Hantverksförening (KFH), Företagarna, Sydsvenska 
Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och kommunernas näringslivsenheter bjuder vi nu in dig till utbildning i 
styrelsearbete.

Tidigare deltagare har gett mycket högt betyg åt utbildningen.

När/Var?

Anmälan Välkommen att anmäla dig till utbildningen 
snarast eller senast den

För anmälan: 
sydost@styrelseakademien.se

Alternativt gå in på:  
http://kalender.styrelseakademien.se/  
välj förening Sydost och sedan vilken  
utbildning du vill anmäla dig till.

Anmälan är bindande.  
Principen ”först till kvarn” tillämpas.

Du som har intresse av att utveckla dig i 
styrelsearbete är välkommen.

Styrelseerfarenhet är inte nödvändig.  
Se utbildningens mål på nästa sida. 

För vem?

Villkor Utbildning, förtäring, kurspärm med  
dokumentation och litteratur ingår. 

Kursavgift: 
11 800 kr + moms för medlemmar i  
StyrelseAkademien Sydost, KFH eller  
Sydsvenska Handelskammaren. 

13 600 kr + moms för ickemedlemmar.  
Medlemmar i Företagarna respektive 
Svenskt Näringsliv erhåller 10 % rabatt på 
kursavgiften.

Start 13.30 Slut 17.30 
Lokaler meddelas någon vecka i förväg.

Upplägg Kursen omfattar fyra eftermiddagar.  
Upplägget kretsar kring styrning av  
bolaget, bemanning av styrelsen, inriktning 
av styrelsearbetet liksom dess arbetssätt.

I anslutning till sista utbildningstillfället 
(18.00-21.00) kan du tentera på  
kursinnehållet och därmed bli certifierad 
styrelseledamot. 

Utbildningen innehåller såväl kortare 
föreläsningar som diskussioner i 
grupper. 

SE MÅLSÄTTNING MED KURSEN OCH 
LÄRARPRESENTATION PÅ NÄSTA SIDA

Praktisk information

Frågor
obs! begränsat antal, max 15 deltagare.

Besvaras av Johan Markstedt via  
e-post: sydost@styrelseakademien.se 
på telefon: 0470-79 46 33, 070-3366 943

 – HT 2015

Karlskrona
Karlshamn
Karlshamn
Karlskrona

14 september 2015

Tors den 1 okt:
Tors den 8 okt:
Tors den 15 okt:
Tors den 22 okt:

”RäTT FOKus i sTyRELsEARBETET”
Kursdatum:  Torsdag 1/10: Karlskrona. Torsdag 8/10: Karlshamn,  

Torsdag 15/10: Karlshamn. Torsdag 22/10: Karlskrona. 
Start 13.30-17.30. Lokaler meddelas någon vecka i förväg.

Pris: 13.600 kr eller 11.800 kr för medlemmar i KFH (plus moms).  
Arrangör: StyrelseAkademien Sydost.

Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum
och sker till sydost@styrelseakademien.se senast den 14 september.


