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Lär dig mer om värLdens
största sociaLa nätverk!
I samarbete med Happiend Reklambyrå lär vi er grunderna
och affärsnyttan med Facebook. Läs mer på www.kfh.se!

ANSVARIG UTGIVARE: Stig L Sjöberg • LAYOUT: Linnéa Lundell
TRYCK:Tryckcentrum i Blekinge AB
Tel: 0455-801 40 • e-post: kansli@kfh.se • www.kfh.se

303 ord med Eva-Marie
Framtidens ledare
Jag har lyssnat till många framtidsspanare och analytiker och jag vet att många
av KFH:s medlemsföretagare också gjort
det. Vi har i samverkan haft många namnkunniga talare i Karlskrona de senaste 15
Eva-Marie Andersson
åren. Att kunna samhällshistoria är något
som många tar upp som viktigt för att bättre kunna se framåt.
Gemensamt är också att många länge talat om att informationen
till oss sker i allt snabbare takt och att vi som individer tar in ett
enormt informationsflöde varje dag. Vi vet att detta kräver ett helt
annat ledarskap i våra företag och i samhället. Företag som ligger
i framkant kring mobilutveckling talar idag om ett hållbart liv och
att inte bli hjärntrött. Disciplin kring att ha mobilen avstängd och
de vet vad avbrutna möten och icke fokusering vid möten kostar.
Därför finns det tydliga riktlinjer i dessa bolag.
Många är chockade över Brexit och valresultatet i USA. Kanske är detta en tydlig signal på att de system som idag råder inte
längre fungerar så bra? Information sprids snabbt och till de flesta
i världen. Det går snabbare att fångas upp av goda och mindre
goda krafter som har korta men tydliga budskap. Kanske måste
vi tänka annorlunda framöver? Läste ett citat av Julie Hanna, Barack Obamas rådgivare i entreprenörskap. Julie säger att de flesta
framgångsrika entreprenörerna inte vill erövra världen. De vill
förändra den. Jag tror att det är viktigt att vi lyssnar in hela samhället i den urbanisering som pågår och som vi är med och skapar.
Människor behöver känna sig sedda och delaktiga. Detta bör vi ha
med oss in i vår framtidsvision, så att de goda krafterna segrar. Vi
har bara ett jordklot och vi är många som har tillgång till samma
mängd information som USA:s president ensam hade tillgång till
för mindre än 20 år sedan.

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:

Boka in Demokratidagen
Demokratidagen på Litorina Folkhögskola. Olle
Wästberg, känd svensk publicist, författare och f.d.
politiker, talar. Låt fler forma framtiden. Litorinas aula,
fredagen den 25 november, klockan 10-12. Fri entré.

Fullsatt på Blekingedagen
Digitaliseringen och hur Blekinge ska dra nytta av den var ämnet för Blekingedagen som i år hölls i Karlskrona. Blekingedagen arrangeras av Region
Blekinge och handlar om ett ämne som har betydelse för Blekinges utveckling.
Omkring 300 personer deltog i dagen som bjöd på många inspirerande
exempel och insikter om vad digitaliseringen innebär och hur vi kan dra nytta
av den för att skapa det attraktiva Blekinge. Minglet mellan passen var ett bra
tillfälle för många möten både med gamla bekanta och nya ansikten.
Nu dröjer det ett år till nästa Blekingedag som 2017 kommer att hållas någonstans i Karlshamn och handla om annat som är viktigt för Blekinges utveckling.

Julstök med Gylles konditori
Tisdagen den 22 november 2016 kl. 17.30.
Företagarnas Hus, Bredgatan 12. Anmälan senast
onsdagen den 16/11 till KFH:s kansli via e-post:
kansli@kfh.se eller tel. 0455-801 40. Uppge hur
många vuxna resp. barn som ingår per familj. Pris:
420 kr/familj. Begränsat antal platser, först till
kvarn gäller.

22/11 Julstök i Företagarnas Hus kl.17.30. OBS! Föranmälan.
30/11 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00–13.00. Företags		presentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
6/12 Workshop om Facebook, handhavande och marknadsföring.
		Deltagaravgift: 1.495 kr exl. moms inkl. förtäring.
11/12 Traditionellt luciafirande i Företagarnas Hus kl. 15.00.
		Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för Lucia		kaffet och Bohlins guld står för kröningen. Ingen föranmälan.
14/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00–13.00. Jullunch
		serveras. Pris: 120 kr. Anmälan: kansli@kfh.se
25/1 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. Företags		presentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
2/2 Uppstart styrelseutbildning: Rätt fokus, Plats: Karlskrona. 		
		Utbildningsdag två äger rum den 9 februari i Karlshamn.

Lucia kommer till KFH
KFH:s egen lucia 2016 heter Tufva Alexandersson.
Hon är 14 år gammal och bor i Lyckeby med sina
föräldrar och sin tvillingbror Noah. Tufva går i åttonde klass på friskolan Svettpärlan. På fritiden tränar
hon simning flera dagar i veckan. Hon har deltagit i
alla julstök hos KFH sedan hon var liten och har varit
med i luciatåget ett flertal gånger. Söndagen den 11
december kl. 15, kommer hon och föreningens barn att sjunga för alla
intresserade. Välkomna till Bredgatan 12.

NYA MEDLEMMAR:
Karlskrona Hotel & Fastigheter AB, Rejlers Sverige AB,
Smyckestenar Blekinge, Restaurang Carya AB
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Mångfald vid Näringslivsdagen
För tolfte året i rad har KFH och Karlskrona
kommun genomfört Näringslivsdagen. Två dagar på
ABB Arena Karlskrona. Mässan invigdes torsdagen
den 13 oktober av landshövding Berit Andnor Bylund.
I samband med invigningen underhöll slagverkarna
Replay och dansgruppen Shake That. Med gitarr och
finstämd sång medverkade även Felicia Hallengren
till publikens jubel. Besökarna samlades runt scenen
för att se och höra uppträdandet från Kulturskolans
elever, som märkbart höjde stämningen i arenan.
  För första gången arrangerades i samverkan med
Eva-Marie Andersson,
Rosenboms Nation och BTH en mässa om ex-jobb,
vd KFH
med företag som t.ex. Telenor, Volvo och Cybercom.
Ett event som var mycket uppskattat av såväl studenter som av företagare
som söker samarbeten till sina bolag.
  Näringslivskvällen bjöd på prisutdelning av Stena Line Propeller Prize för
andra året i rad. Dessutom inspirerade superentreprenören Mikael Blomqvist. Underhållningen stod ingen mindre än den uppskattade tankeläsaren Peter Gröning för. Självklart öppnade kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson årets huvudseminarium som inledde fredagens välbesökta seminarier och mässa.
  Se fler fantastiska bilder från mässan – tagna av Albinsson & Sjöbergs
Mattias Larsson – under bildgalleri www.näringslivsdagen.se

I Visit Karlskronas monter stylades dessa
modeller av salong Etage.

Superentreprenören Mikael Blomqvist
inspirerade och delade med sig av sina
erfarenheter.

Maria Persson, förvaltningschef Karlskrona
kommun, höll en inspirerande föreläsning.

Vinnare av Stena Line Propeller PrizeMarin Teknik blev OptixMarine, Jens
Kjellerup och Torbjörn Lundh.

Priser som delades ut
Stena Line Propeller Prize:
ICT-området: Mikael Kluge, vd,
Hi-Story Sweden AB.

Årets Nyföretagare:
Restaurang Landbron, Oskar
Appelqvist och Sofie Karlsson.

Marin Teknik: Jens Kjellerup, vd,
Torbjörn Lundh, OptixMarine AB.

Bästa monter:
Kommunikationsbyrån Infab.

Patrik Hansson, kommunstyrelsens
ordförande, öppnade Huvudseminariet.

Hans Juhlin, stadsarkitekt/samhällsbyggnadschef Karlskrona kommun, talade
på ett av miniseminarierna.

Elgiganten deltog i år för första gången
på mässan.

Saltstänk visade upp sin ribbåt.

Landshövdingen Berit Andnor Bylund
invigde Näringslivsdagen.

I år fanns nöjda utställare från Torsås kommun
representerade med egen monteryta.

David Ståhlberg föreläste om global
rörlighet och digitala trender.

Två dagars mässa har fortsatt locka
många besökare till ABB Arena Karlskrona.

Näringslivskvällen bjöd på god mat, prisutdelning, inspiration och underhållning.

Blekingetrafiken medverkade som
utställare utomhus.

I Albinsson & Sjöbergs monter berättade
Malin Alkhagen och Tony Thestrup om
Nostalgia Festival.

Vinnare av Stena Line Propeller Prize
inom ICT-området, Hi-Story Sweden AB
Mikael Kluge.

Vid invigningen framträdde slagverksensemblen Replay och dansare från
Kulturskolan i Karlskrona.

