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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:
  8/4    En eftermiddag med Tradera, i samarbete med Rosenboms                              
            nation. Plats: KFH, Bredgatan 12. Kl. 14.15-16.00.                  
           Anmälan: info@rosenboms.se  

  15/4   After Work på Scandic, möt en entreprenör kl. 16.00. 
           Anmälan: kansli@kfh.se. Pris: 150 kr exkl. moms.

  22/4   Det ekonomiska läget, Multisalen BTH.   
           Pris: 350 kr exkl. moms.  Anmälan: kansli@kfh.se  

  27/4  Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.  
           Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.  
           Anmälan: kansli@kfh.se 

  13/5  After Work på Scandic, möt en entreprenör kl. 16.00.                      
           Anmälan: kansli@kfh.se. Pris: 150 kr exkl. moms.   

  20/5  Litorinadagen, Gullberna Park. Aktiviteter och föreläsningar.     
           under hela dagen. Folkhögskolans verksamhet visas upp.

  25/5  Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.                        
          Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.                           
           Anmälan: kansli@kfh.se  

  3/6     After Work på Scandic, möt en entreprenör kl. 16.00.  
           Anmälan: kansli@kfh.se. Pris: 150 kr exkl. moms.

Blekinges framåtanda, tillväxt och ett 
långsiktigt arbete med samverkan tar sig 
uttryck. 

Blekinge har genom åren haft besök av 
många beslutsfattare som fått upp  ögonen 
för vårt län och det vi har att erbjuda. 

 Detta är ett sätt att lyfta vår region och synliggöra oss inte minst 
ur ett Stockholmsperspektiv. Jag märker en attitydförändring 
som innehåller en målbild om en stark utveckling av infrastruk-
tur, utbildning och attraktiv livsmiljö. I möten med ungdomar 
säger fler och fler att de vill vara och verka i Blekinge och att 
de ser en potential här. 

Ett sätt att på hemmaplan få veta vad som sker i vår om-
värld och lokalt är att besöka seminariet Det ekonomiska  läget 
i  Blekinge. Detta äger rum för femte gången den 22 april i 
 Blekinge Tekniska Högskolas Multisal. Då kommer Swed-
banks prognoschef Magnus Alvesson att tala om det aktuella 
finansiella läget. Vi får också lyssna till Saab Kockums pro-
duktionschef Roger  Danell om deras etablering i Karlskrona, 
m.fl. Jag kan också lova möten med Blekinges unga studenter 
och företagare. 

Vi ses!

NYA MEDLEMMAR:
AB Exponentia, Go for Poland, KLM Infrakonsult AB,  
Staunsfoto, Sturkö Marinkonsult, Bergfeldts Frisörer

Unga hantverkare 
med kunskapsbevis

Stående: Krister Issal, ordförande KFH, Anders Magnusson, mästare, Linda Schuster,  
mästare och Karl-Ivar Jonasson, mästare. Sittande: Sofie Koskenkorva gesäll i frisöryrket, 
Robert Svensson och Pernilla Eriksson gesäller i målaryrket.

KFH:s styrelse 2016-2017
Ordförande: Krister Issal.
Vice ordförande: Camilla Sjöberg, 
Förlags AB Albinsson & Sjöberg.
Ledamöter: Karin Råberg,  
Blekinge Smådjursklinik AB, Anna Wallin, 
Affärsverken AB, Peter M Nilsson,  
Semcon Sweden AB, Mats Arnlund, 
Capad AB, Mikael Jonasson, M. Jonasson 
Bygg AB, Jörgen Wahlqvist, Wahlqvist 
Måleri i Karlskrona AB, Katarina Skantze 

Mansnérus, Karlskrona Lampfabrik AB,  
Elisabeth Åberg Petersson,  
Trossö Buss AB.
Suppleanter: Axel Ehnfors,  
Bohlins Guldsmedsaffär AB, Erik Hallén, 
Miljödata AB.
Revisorer: Andreas Bolin, PwC,  
Martin Åkesson, Almi.
Revisorssuppleant:  
Malena Wiklund, PwC.

Tack!
I samband med KFH:s högtidliga års-
möte med efterföljande supé sponsrade 
Leijon Event med linnedukar till kväl-
len. Dessutom har KFH haft samarbete 
med Albinsson & Sjöberg om mötes-
lokaler och Lindohfs Blomsterhandel 
som levererade de våriga blomster-
arrangemangen. Hovjuvelerare John 
Bohlin genomförde vacker diktläsning 
och pianomusiken stod den begåvade  
pianisten Nargiz Qazi för.
Tack för fint samarbete!

När företagarföreningen KFH höll 
sitt 168:e årsmöte valdes en ny supple-
ant in i KFH:s styrelse, Erik Hallén som 
är vd i bolaget Miljödata.   Årsmötet 
valde till mötesordförande industri-
mannen Sven Stenarson, som svingade 
klubban med bravur. Enligt uppskattad 
tradition överlämnades tre stycken 
gesällbrev till unga, ambitiösa hant-
verkare i frisör- och målaryrket. Ge-
säll- och Mästarbrevsnämndens egna 

mästare var på plats och lotsade fram 
de nyutnämnda gesällerna. Högtids-
stunden leddes av KFH:s ordförande 
Krister Issal. I samband med firandets 
efterföljande supé höll frisörmästare 
Linda Schuster ett tal om gesällyrket 
och dess betydelse och vad det faktiskt 
innebär att göra gesällprov. Förutom  
ett 60-tal företagare deltog även  
kommunstyrelsens ordförande Patrik 
Hansson. 
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

B PORTO

BETALT

Möt en entreprenör!
Fredag 15 april kl. 16.00, Scandic Hotel:

Anna Lindqvist,  
vd Jeppssons i Blekinge

Mikael Blomqvist, Fredrik Sjöqvist och Katarina Skantze Mansnérus  

har det gemensamt att de alla varit med vid KFH:s populära after work 

– Möt en entreprenör!

Nu växlar vi upp med nya datum och nya möten och vi samverkar med 

NyföretagarCentrum och Rosenboms Nation.

Välkommen till en eftermiddag på Scandic, Skeppsgossegatan då du får 

information om KFH:s aktiviteter och planer. Vi gästas varje gång av en 

entreprenör.

Vi avslutar veckan med gemensam dryck och en enklare rätt.

Det erbjuds möjlighet att stanna kvar under kvällen med egen bokning 

av mat och dryck (tel. Scandic: 0455-37 20 00).

Välkomna!

I n b j u d a n  t I l l  a f t e r  W o r k

I samarbete med:

2016

15 april

13 maj

3 juni

26 augusti

ProGraM

16.00 
Välkomna 
Ola Johansson, Scandic

nyheter inom kfH  
Eva-Marie Andersson,  
KFH

Möt en entreprenör

16.45–17.30  
after Work med mingel 
och en enklare rätt.  
Scandic har reserverat 
bord.

Pris 150 kr exkl. moms, 
faktureras. Ett glas vin/öl 
och en enklare rätt ingår. 
(Om du önskar vatten/
lättöl är priset 100 kr 
exkl. moms, ange detta 
vid anmälan).

anmälan sker senast  
3 dagar i förväg, till: 
Tel. 0455-801 40 eller 
e-post kansli@kfh.se
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Välkommen till ett 
seminarium i blekinge

Det eKOnOMISKA Läget

Arrangör Swedbank 
i samarbete med:

 

	 	 	

  

   

   

   

  

   
	 	 	 	 	 	

  

  

Välkommen till ett 
seminarium i blekinge

Det eKOnOMISKA Läget

FREDAG 22 APRIL 2016 8.30-13.30
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA MULTISALEN

 KARLSKRONA

Bland talarna finns bland andra  
Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson.

Hela programmet finns på www.detekonomiskaläget.se
Pris: 350 kr exkl moms/person

Entreprenörskap på gymnasiet
I samband med    Blekinge/ Bromöllas 
 årliga UF-mässa ställde fler än 110 unga 
företagare ut i Ronneby. Flera kategorier 
av priser delades ut och många möten 
skapades. Vinnare av titeln bästa UF- 
företag gick till Pico UF. KFH mötte flera 
mycket ambitiösa och duktiga UF-före-
tagare på mässan som t.ex. Crisp UF, Keep 
It Fresh UF och TrackYourKeys UF m.fl.

Elin Brunsmo och Mathilda Bergkvist 
från företaget Crisp UF.

Keep It Fresh UF, Tove Bergquist, 
Elin Fransson och Christoffer Winnow.

Årets UF företagare blev Pico UF, Elin  
Olsson, Erik Wogén och Jonathan Arnlund.

Industrigruppens pris
När Industrigruppen höll sitt  årliga 
sammanträde med inbjudna gäster från 
Karlskrona kommun hos Saab Kockums,  
korades vinnaren i tävlingen Framtids-
drömmar 2025.

Tävlingen utlystes i samband med 
Näringslivsdagen och prissumman till-
föll i år klass 8 C Nättrabyskolan genom 
Rebecka Haraldssons uppsats om en 
hållbar lösning som motverkar stopp i 
duschen.

Från vänster elever från klass 8 C: Ellen 
Egnell, Rebecka Haraldsson och Simon 
Norman Larsson. Bakom eleverna står 
Industrigruppens ordförande och pris-
utdelare, Mikael Helmerson, vd Roxtec.

På ny post
Från och med den 1 april 2016 är Geert van 
Leemput ny general manager för Dynapac, 
Atlas Copco i Karlskrona. Geert kommer  
närmast från Atlas Copco i Kanada där han 
arbetat som general manager de senaste fyra 
åren. 2006-2012 arbetade Geert i Örebro och 
Nacka på Atlas Copco. Geert kommer att flytta 
till Sverige med sin familj.


