
  

206 ord med Eva-Marie

Eva-Marie Andersson

Sommarsäsongen är här!

ANSVARIG UTGIVARE: Stig L Sjöberg • LAYOUT: Håkan Olows

TRYCK: Tryckcentrum i Blekinge AB

Tel: 0455-801 40 • e-post: kansli@kfh.se • www.kfh.se

NYHETSBREV 3 • JUNI 2016

 Medlemsnytt 
KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och företagare inom 
Karlskrona kommun och dess närområde. Vi företräder det lokala näringslivet  

gentemot bland annat Karlskrona kommun, Landstinget, Länsstyrelsen,  
Region Blekinge och Arbetsförmedlingen.

MEDLEMSAKTIVITETER:

 3/6 Möt en entreprenör, after work på Scandic kl. 16.00.  
  Anmälan: kansli@kfh.se. Pris: 150 kr exkl. moms. 

 13/6 Medlemsträff för företagare kl. 16.30. 
  Med grillning och mingel i KFH:s trädgård. 
  Anmälan: kansli@kfh.se.

 26/8 Möt en entreprenör, after work på Scandic kl. 16.00.  
  Anmälan: kansli@kfh.se. Pris: 150 kr exkl. moms. 

 31/8 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. 
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr. 
  Anmälan: kansli@kfh.se 

 7/9 Frukostmöte Tema exjobb i Företagarnas Hus kl. 7.30-9.15.  
  Pris: 100 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se 

 13/9 Workshop Bli vass på mässor. Plats: KFH, Bredgatan 12 
  Pris: 950 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se.

 28/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.  
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.  
  Anmälan: kansli@kfh.se 

År 2001 startades den första Nätverks-
lunchen i Företagarnas Hus i Karlskrona. 
Ett samarbete mellan KFH och Nyföretagar
Centrum just för att det fanns ett behov hos 
företagen. Den 25 maj 2016 körde vi lunch 
nummer 150! 

Aktiviteten är uppskattad och har besökts  
av andra kommuner och organisationer som tagit konceptet vidare 
till andra delar av Sverige. Karlskrona tog lead och detta möjlig
gjordes till stor del tack vare Karlskrona kommuns inställning till 
samverkan med näringslivets egna organisationer. 

Luncherna har aldrig ställts in eller flyttats, vilket visar på konti
nuitet men ändå utveckling till något nytt varje gång. Konceptet är 
tydligt med möjlighet till mingel och företagsinformation. Besökarna 
lyssnar till tre bolag varje gång, undantaget julens lunch då vi har 
gäster från andra delar i samhället.

Vi har nu alltså genomfört den 150:e lunchen och det innebär att minst 
400 bolag har presenterat sig på Bredgatan 12 vid detta forum. Detta  
är en unik källa till omvärldsbevakning och en uppdatering om före
tagsamheten i vårt område. Tack till alla er som talat genom åren och 
som ständigt besöker denna numera mycket väletablerade plattform. 

Nu siktar vi på 150 nya luncher med start direkt efter sommar
uppehållet. Hoppas vi ses sista onsdagen i varje månad med start 
den 31 augusti.

NYA MEDLEMMAR:
Cateringverkstan Karlskrona, First Hotel Ja, Eproj Konsult Karlskrona AB, 

Nöjespalatset AB, Cross Baltica Sweden AB,  
Amber Advokater Karlskrona KB och Softhouse Consulting Sydost AB

Välkommen på  
Företagsfrukost  
– Tema exjobb
Efter en lyckad företagsfrukost 
den 29 april med tema exjobb väl
komnar vi er nu till en ny företags

frukost den 7 september. Professor 
Tobias Larsson och docent Andreas 
Larsson vid Blekinge Tekniska Hög
skola håller ett föredrag om exjobb 
i bolag. 

Föredraget kommer att behandla 
de frågetecken som kan finnas kring  
examensarbete. Plats är: Företagarnas  
Hus, Bredgatan 12, tid: kl. 7.309.15.

WORKSHOP – BLI VASS PÅ MÄSSOR!
Med workshoppen ”Från kvadratmeter till mötesplats” kommer du att tillhöra  

vinnarna när du ställer ut.  

Tid:  Tisdagen den 13 september kl. 8.00-12.00. Plats: KFH, Bredgatan 12.  
Pris: 950 kr per person exkl. moms. 

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

Företagare möts den 13 juni
Välkomna till KFH:s medlemsmöte med grillning företagare emellan. En 
kväll som arrangeras i samverkan med Hem1 och Affärsverken. Vi träffas 
måndagen den 13 juni kl. 16.30 med samling i KFH:s trädgård där grillen 
tänds.

PROGRAM

16.30  Samling med mingel i KFH:s trädgård  
 Bredgatan 12, Karlskrona 

17.15 Inledning och mötesförhandling  
 Krister Issal, ordf. KFH och EvaMarie Andersson, vd KFH

17.30 Aktuellt byggande i Trummenäs  
 Micke Löfkvist, vd, Hem1 och  
 Mia Holmberg, försäljning & marknad, Hem1

 Skärgårdstrafiken i Karlskrona nu och framåt  
 Anna Wallin, marknads och försäljningschef, Affärsverken

18.15 Grillbuffé, 1 glas vin/öl, kaffe och dessert 
 Verkö Lunch & Catering grillar

Anmälan: Välkommen med anmälan till kansli@kfh.se senast den 3 juni. 
Deltagaravgift inklusive grillbuffé och ett glas vin/öl/person faktureras. 
Medlemspris 200 kr och för icke medlem 325 kr, priserna är exkl. moms.



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

B PORTO

BETALT

Det ekonomiska läget 2016
Femte upplagan av seminariet ”Det ekonomiska läget” blev väl besökt. 
I år arrangerades seminariet för tredje gången på Blekinge Tekniska 
Högskola som är en samarbetspartner tillsammans med Swedbank, Spar
banksstiftelsen Kronan, KFH, Ronneby Företagsgrupp, Karlskrona och 
Ronneby kommun.

Prorektor Henric Johnson öppnade dagen och presenterade högskolans 
spetsområden. Dagens moderatorer Patrik Henningsson, Swedbank och 
EvaMarie Andersson, KFH, lotsade de närmare 160 deltagarna genom 
förmiddagen. 

Det ekonomiska läget just nu föredrogs av Magnus Alvesson, prognos
chef på Swedbank. Regionala satsningar presenterades av produktions
chef Roger Danell från Saab Kockums under rubriken ”Utvecklingen i 
ett skeppsvarv”.

Från Malmö kom journalisten Andreas Ekström och han belyste den 
digitala revolutionen och våra samhälls och beteendeförändringar. För
middagen innehöll många intressanta punkter och du kan få mer info via: 
www.detekonomiskaläget.se.

Roger Danell, produktionschef för Saab Kockums i  
Karlskrona svarar på frågor från Patrik Henningsson,  
moderator vid seminariet.

Anna Lindqvist, vd och ägare  
Jeppssons i Blekinge och Arne Borg, 

delägare 1852 Marin & Fritid.

Från vänster Pierre Norberg, Tradera, 
Alexander Andersson, Rosenboms Nation, 
Malina Borg Sigg, Rosenboms Nation och 
John Larsson, Tradera

Säkra din plats
på mässan!
Näringslivsdagen torsdag-fredag 13-14 oktober på ABB Arena Karlskrona 
innehåller mässa i två dagar. Dessutom seminarier och möjlig heter till 
mingel med kommunledning, företagare och andra organisationer.  
En unik mötesplats för att knyta nya kontakter. 
För information och priser: 0455-801 40 eller boka via: www.näringslivsdagen.se

Näringslivsdagen 2016
MED FOKUS PÅ SAMVERKAN MELLAN FÖRETAG OCH KOMMUN

TORSDAG-FREDAG 13-14 OKTOBER

NU TVÅ  DAGAR!

Välbesökt Litorinadag
Fredagen den 20 maj var det även i år fullsatt hos Litorina Folkhögskola.  
Dagen arrangerades under ledning av rektor Agrita Martinsone med per
sonal. Styrelsens ordförande Lars Werner höll ett inledningstal som väl 
beskrev Litorinas arbete med aktuella utmaningar och den ständiga ut
veckling som sker. 

En av höjdpunkterna förutom den uppskattade stipendieutdelningen var 
förmiddagens gästföreläsare. I år kom OSCE:s högkommissionär Astrid 
Thors som talade om arbetet med att förebygga konflikter och om nationella  
minoriteter. Auditoriet bestod av många intresseområden som t.ex. region, 
näringsliv, elever, lärare och företrädare från offentlig verksamhet.

Hur påverkas vårt samhälle och hur påverkas vi männi-
skor av den digitala revolutionen? Detta talade journalisten 
och föreläsaren  Andreas Ekström om vid seminariet. Han 
har för övrigt skrivit en bok med titeln Google-koden.

Pris till unga företagare! Fr. v. Eva-Marie Andersson, vd 
KFH, Jonatan Arnlund, Pico UF, Elin Olsson, Pico UF, Erik 
Wogén, Pico UF, Magnus Forsbrand, vd Blue Science Park 
samt Magnus Alvesson, prognoschef Swedbank.

Möt en entreprenör
KFH har i samverkan med Scandic, Nyföre
tagarCentrum och Rosenboms Nation arran
gerat två mycket uppskattade after work 
med temat: Möt en entreprenör. Den 15 april 
gästades vi av Anna Lindqvist, vd och ägare 
J eppssons i Blekinge och den 13 maj lyssnade 
vi till Arne Borg, delägare i 1852 Marin & 
 Fritid. 

Nästa gång möter vi frisörmästare Linda 
Schuster och då ses vi på Scandic den 3 juni kl. 
16. Anmälan krävs och sker till kansli@kfh.se

Unga entrepre-
nörer söktes
Tradera gästade Företagarnas 
Hus efter en inbjudan från Rosen
boms Nation och KFH. De sökte 
entreprenörer som vill utveckla ett 
återvinningskoncept. Detta företa
gande stöttas av Tradera som in
formerade om möjligheterna. Flera 
entreprenörer kom för att lyssna 
och ta del av möjligheten.


