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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:

  24/11 Julstök i Företagarnas Hus kl.18.00. Föranmälan krävs. 

 25/11 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.  
  Företagspresentationer och företagsnytt.  
  Pris 120 kr. Anmälan: kansli@kfh.se 

 26/11 Stora Styrelsedagen i Företagarnas Hus kl.15.30-18.00.

 13/12 Traditionellt luciafirande i Företagarnas Hus kl. 15.00.  
  Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för  
  luciakaffet. Ingen föranmälan.

 16/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.  
  Julmat serveras. Pris 120 kr. Anmälan: kansli@kfh.se

 27/1 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.  
  Företagspresentationer och företagsnytt.  
  Pris 120 kr. Anmälan: kansli@kfh.se

Just nu besöker näringslivsavdelningen inom  
Karlskrona kommun företagare runt om i 
kommunen. Detta är bra då många inte vet hur 
kommunen är organiserad gällande service mot  
företagen, något som har förändrats en del. 

Det är inte alltid näringslivsavdelningen som företagare i första hand 
har kontakt med. Det är oftare samhällsbyggnad, miljö och hälsa och 
andra områden som är aktuella. Nu kommer det att komma fram önske
mål från företagarna och då är det viktigt att det fungerar internt med 
 beslut och återkoppling. Om inte detta görs blir det en negativ effekt.

Inom KFH har vi ständig kontakt med näringsidkare som tar upp 
önskemål om förbättringar och här kommer några exempel: 

• Varför tillsynsavgifter för småföretagare är orimliga i  proportion 
till verksamheten? 

• Varför får inte företag och organisationer i förhand meddelande om att  
förändringar ska ske precis utanför verksamheten. (Det kan vara att 
kommunen gräver upp gatan eller annat som påverkar verksamheten). 

• Varför inte utveckla dialogen med småföretagaren i samband med 
bygglovsärenden där miljö och hälsa också är inblandade, och där 
de olika avdelningarna kan samordna sig, i stället för olika besked?  

• Varför inte ge företagaren ett ärendenummer så att man kan följa 
sitt ärende digitalt för att få en uppfattning om tidplan? Kan gälla 
de flesta frågor som ställs till kommunen. 

• Flera företagare önskar bättre vägskyltning med information till 
besökare. Varför inte följa upp det och hitta en lösning som under
lättar bygglovshantering och samordning?

• Kompetensförsörjningsfrågan är sedan länge aktuell. En samord
nad plattform som verktyg behövs för att företagen ska kunna  
behålla sin kompetens. Då kan vi öka vår attraktivitet. 

Avslutningsvis, vem driver frågan om att inventera den kompetens som 
just nu kommer till vårt land i form av personer på flykt från krig? Här 
kan vi få ett ordentligt försprång om vi tar hand om frågan direkt och är 
aktiva i samverkan. Det finns många möjligheter!

Samverkan skola och näringsliv
Tilliten är hög till gymnasieleverna och samarbetet har utvecklats väl under 
många år. Under handledning av läraren Jessica Eidstedt i samverkan med 
KFH har samarbetet vuxit och blir bättre och bättre. Vi utvärderar varandra 
och får direkt återkoppling som är oerhört värdefull. 

Eleverna fick i år hand om inregistreringen av samtliga besökare  och värdskap  
vid miniseminarierna under årets Näringslivsdag. Vi har nyligen haft utvärde
ring och delat ut intyg till eleverna, säger projektledare EvaMarie Andersson.

Elever från af Chapmans Lärlingsprogram, Handels-, Hotell- och Turismprogram med  
Eva-Marie Andersson, vd KFH, till vänster och längst till höger lärare Jessica Eidstedt.

Lunchmingel  
med företagare
Under hösten har PwC och KFH 
samarrangerat en mängd olika se
minarier. Senast om ”Nuläget på 
 Fastighetsmarknaden” och  ”Attraktiv 
Region”. Ett fyrtiotal personer deltog 
och minglade i Företagarnas Hus den 
3 november.

Lärlingsutbildning 
hos Saab Kockums
I år startade Saab Kockums och  Karlskrona 
kommun, af Chapman gymnasiet, en lär
lingsutbildning inom stål och mekanik. Det 
är tio ungdomar som får möjlighet att gå med 
handledare i produktionen tre dagar i veckan. 
De andra två  dagarna ska de sitta på skolbän
ken och bland annat plugga engelska, matte och data.

– Jag är övertygad om att vi framöver kommer att se och höra mycket av 
dessa ”kunskapshungriga” ungdomar, säger Thomas Sabel, HRansvarig för 
Produktion.

Talare vid lunchseminariet var från vänster  
Erik Kasselstrand, Andreas Bohlin och  
Rikard Jacobsson, samtliga från PwC.

Fira Lucia med KFH
Sara Turner Hult är KFH:s lucia 2015. Sara 
är 11 år och bor på Verkö med pappa Pontus, 
mamma Eva och storasyster Anna. Hon går 
i klass 5 på Friskolan Svettpärlan. Sara är en  
aktiv tjej som på sin fritid spelar fotboll i FKK, 
handboll i Karlskrona Handbollsklubb samt dan
sar i dansklubben SPIDER. Sara har varit med 
på alla KFH:s luciafiranden sedan hon var liten, 
 första gången i mammas knä.

Sara kommer att leda luciatåget vid KFH:s traditionella lucia
firande, söndagen den 13 december kl. 15.00. Välkommen att lyssna 
till föreningens barn, se kröningen av lucia och njuta av fika från 
 Gylles konditori. Det behövs ingen föranmälan för att medverka. 
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Slagverksensemblen Replay framträdde 
vid invigningen.

Live Green agerade och satsade stort 
med en innehållsrik monter.

Här ses Kenneth Hansen i full färd i  
Battsams monter. 

ABRI i Ronneby deltog för andra året som 
utställare, och hade naturligtvis tagit med 
en modell av den numera internationellt 
kända Gribshunden.

Den uppskattade Frostbilen visades upp 
i Albinsson & Sjöbergs monter av Malin 
och Karin. 

Litorina Folkhögskola visade upp sin  
verksamhet och sin mångfald.

Sigma Technology medverkade som  
utställare för första gången.

Pris till bästa monter gick i år till  
Karlskrona kommun som också visade 
upp sitt nya platsvarumärke. 

Som vanligt rådde full kreativitet i  
Konst & Hälsas monter. 

Vinnare av Stena Line Propeller Prize:  
Mikael Sidenmark och Eva-Lotta  
Gustafsson. 

Eriksbergs Vilt & Naturs Tom och Pernilla 
hade många besökare i sin monter. 

För första gången deltog Karlskrona City 
och intresset från besökarna var stort. 

I Ericsson AB:s monter testade Sebastian 
Sjöberg ny teknik.

Mikael Genberg talade om trender och 
design vid årets huvudseminarium.

Under Näringslivskvällen bjöd Gunihild 
Carling på underhållning med fullt blås. 

Region Blekinge bjöd på nya perspektiv 
genom genusfotografen Tomas  
Gunnarsson.

Restaurang 2 Rum & Kök bjöd på  
smakprover.

Näringslivsdagen utökades

Priser som delades ut
Stena Line Propeller Prize:  
Maritim teknik: Mikael Sidenmark, 
grundare och ägare av Ocean 
Harvesting Technologies.  
ICT-området: Eva-Lotta Gustafsson,  
vd, Adacta Personalplanering AB.

Årets Nyföretagare:  
Lobic Smarta Hem, Linus Olsson 
och Peter Persson.

Bästa monter:  
Karlskrona kommun.

För elfte året i rad har KFH och Karlskrona kommun  
genomfört Näringslivsdagen. Dagarna ägde rum på ABB 
Arena Karlskrona. Nyheter i år var att Näringslivsdagen 
utökades till ytterligare en halvdag. 

Mässan invigdes torsdagen den 8 oktober av lands-
hövding Berit Andnor-Bylund. Vid invigningen underhöll 
slagverksensemblen Replay som består av ungdomar 
från Kulturskolan i Karlskrona. Stämningen ökade i 
samband med detta mycket uppskattade inslag. 

En annan nyhet var Stena Line Propeller Prize som 
delades ut för första gången under Näringslivskvällen. 
Dessutom höll David Erixon en inspirationsföreläsning 
och Gunhild Carling med syskon stod för underhållningen. 

Dagarna lockade 135 utställare och 3.700 besökare.


