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232 ord med Eva-Marie
Vi är 10 miljoner

Nyligen kom uppgiften att Sveriges befolkning passerat 10 miljoner. En uppgift
som också innebär att vår åldersstruktur
jämnas ut och blir bättre balanserad. Vi
hör ofta talas om att vi är allt färre som
ska försörja fler. Men i och med denna
Eva-Marie Andersson
ökning så uppfattar jag att det går åt rätt
håll, vilket är glädjande. Även Karlskrona och Blekinge ökar i
antal invånare och detta skapar möjligheter och bättre underlag
för företagande och nya affärer.
Med detta i ryggen möter vi 2017, och lokalt ser vi fram emot
ett händelserikt år med fokus på att få fler växande företag.
KFH fortsätter att heja på kommunen att underlätta bygglov,
tillstånd och förberedelse av ny mark för utveckling. Vi träffar
kommunledningen regelbundet och vi upplever en stark vilja
att tillmötesgå företagens behov. Det är viktigt att dialogen förs
i ett så tidigt skede som möjligt, för bästa resultat. Vi hjälper
gärna till att stötta er medlemmar om ni har några frågor eller
önskar få stöd i dialogen. Via er har vi lyft exempel där det inte
fungerat så bra och utifrån det vidtas nu åtgärder. Karlskrona
går sakta men säkert mot att bli en mer och mer företagartät
stad, och inställningen till företagandet har ändrats ordentligt
jämfört med för bara tjugo år sedan. Även här ser vi en trend
som visar att Karlskrona håller på att få en bättre balans.

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:
6/2 Industrigruppen sammanträder, värd Karlskrona kommun.
9/2 Styrelseutbildning: Rätt fokus, Plats: Karlshamn.
Utbildningsdag två.
14/2 Frukostmöte i Företagarnas Hus kl. 7.30-9.30 i
samarbete med Swedbank. Pris: 100 kr/person inkl. moms,
faktureras. Anmälan: kansli@kfh.se Se annons.
15/2 Workshop om Facebook, handhavande och marknadsföring. Deltagaravgift: 1.495 kr exkl. moms inkl. förtäring.
Anmälan: kansli@kfh.se
22/2 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
8/3 Årsmöte kl. 18.00 med efterföljande supé.
Deltagaravgift 325 kr exkl. moms.
14/3 Medlemsutskick, sista dag för inlämning av underlag.
Lämnas till KFH:s kansli, Bredgatan 12. Se annons.
29/3 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
Byggsnickaren Blekinge AB, theView, PT Professional, RAMA AB

Ökad kunskap om Facebook
Under en förmiddag hölls en workshop om Facebook i Företagarnas Hus. Flera
olika företag var representerade och det blev många intressanta diskussioner och
kunskapsöverföring mellan deltagarna. På bilden ovan ses några av deltagarna.
Stående från vänster: Elenor Kjellén, Sofia Kummel, Ywonne Nilsen, Lena
Åkesson Bohman, Malin Karlsson, Marielle Lindberg, Gunnar Svensson,
Göran Jephson och Emma Brändmark. Sittande från vänster: Henrik Telander,
Ann Wibom, Lina Petersson och Daniel Hörberg. Nästa workshop äger rum den
15 februari 2017.

Årets medlemsutskick
Nu laddar KFH:s kansli för årets stora medlemsutskick! Detta kommer ut till
medlemmarna med post under vecka 13, 2017.
Du som är medlem kan kostnadsfritt lägga med en lättare information till
föreningens ca 450 medlemmar. Sista dag för att lämna in underlag är tisdagen
den 14 mars. Underlaget lämnas till KFH:s kansli, Bredgatan 12, Karlskrona.
Om du har intresse av att vara med i utskicket så kontakta kansliet via
e-post: kansli@kfh.se eller telefon: 0455-801 40.

Framtidens
styrelseledamöter
Johannes
Falk är
snart klar
civilingenjör i
maskinteknik
på Blekinge
Tekniska
Högskola.
Han har
erfarenhet
från arbete
inom ABB
i Karlskrona, både inom produktion
och planering. Just nu färdigställer
Johannes sitt examensarbete på Volvo
Cars i Olofström. Under våren 2017
ingår han som styrelsetrainee i KFH:s
styrelse. Ett uppdrag han har genom
StyrelseAkademien Sydost. Har du
intresse av att ta emot en student i ditt
företags styrelsearbete? Kontakta oss
på KFH:s kansli.

På ny post

Från och med den 1 oktober
2016 är Helena Olá nytillträdd
platschef för Ericsson i Karlskrona. Helena har en bred
erfarenhet från företaget och bor
med sin familj på Verkö.

KFH:s årsmöte onsdagen den 8 mars kl. 18.00
Medlemmar och samarbetspartner välkomnas till årsmöte i Karlskrona
Företags- & Hantverksförening, KFH. Onsdagen den 8 mars kl. 18 i Företagarnas
Hus, Bredgatan 12. Vi presenterar verksamhetens bokslut och den nya verksamhetsplanen. I samband med årsmötet sker traditionsenlig gesällutnämning och festlig supé.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

WORKSHOP FACEBOOK 15 FEB

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!

Nätverkandet växer stadigt

Vid årets första Nätverkslunch, och den 156:e i ordningen, presenterade
Pia Holgersson verksamheten som pågår inom Karlskrona kommuns
Näringslivsavdelning. Camilla Granqvist Jönsson berättade om det drygt
ettåriga bolaget Oleria. Vi fick också ökad kunskap om bolaget ENFO
Karlskrona av platsansvarige Magnus Carlsson. De driver verksamhet
inom en mängd affärsområden med fokus på IT. Idag är de 60 anställda
och har sin verksamhet på Gräsvik.

Techtank – samordnade insatser
stärker konkurrenskraften

Techtank är ett teknikkluster i
södra Sverige, med bas i Olofström, som samlar avancerade
industri- och teknikföretag. Tillsammans arbetar man i klustret
för att nå nya marknader, driva
teknikutveckling samt attrahera
och utveckla kompetens.
Målet med Techtank är att
stärka medlemmarnas konkurrenskraft. Klustret anser
att tillgång till rätt kompetens
är den viktigaste faktorn för
att lyckas med detta och därför tar Techtank via Techtank Deltagare från utbildningen Lean ledarskap.
Competence en central roll gällande kompetensförsörjningen.
– Vi mäklar de tjänster som medlemsföretagen efterfrågar. Vi har en samordnande roll där vi lyssnar av behov och efterfrågan hos företagen, säger
Ingela Håkansson, projektledare för Techtank Competence, som understryker
att utbildningsinsatserna är öppna även för företag som inte är med i Techtank.
Mer information om Techtank finns att läsa på www.techtank.se. För
aktuella utbildningar, seminarier och nätverksträffar, gå direkt till Techtanks
aktivitets- och bokningssida: https://bokning.techtank.se/

Tack till er som profilerade er i KFHnytt Specialutgåva!
Advokatfirman Werner
ABB
Affärsverken
Ahlberg Bil
Albinsson & Sjöberg
AREVA
Bil AB Peter Rudvi
Bilexpo
Blekingetrafiken
BLT/Sydöstran
Compuverde
Företagshälsan, FHC

Gylles
Handelsbanken
Högström & Co
Karlshamns Hamn
Karlskronahem
Karlskrona kommun
Kruthusen
Länsförsäkringar Blekinge
Orbit One
Previa
Quant Service Sweden
Region Blekinge

Rejlers
Roxtec
Råbergs Bil
Saab Kockums
Samhall
Semcon Sweden
Sigma Technology
Stena Line
Swedbank
Telenor
Trossö Buss

Save the date
28 april 2017

Boka redan nu in denna dag för årets upplaga av seminariet:
Det Ekonomiska Läget i Blekinge, Blekinge Convention Center, Ronneby

VÄLKOMMEN TILL FRUKOSTMÖTE

Hur kan jag på bästa sätt hantera
bolagets kapital/likviditet?
14 februari 2017, företagarföreningen KFH, kl. 7.30-9.30
Vi vill bjuda in dig och en kollega till ett frukostmöte där företagare emellan ges möjlighet att
mingla men också få del av nyheter. På plats finns Swedbanks experter Peter Holmqvist, Johan
Jansson och Michael Runesson. De kommer att berätta om nya regler och ge tips och råd om
hur du kan placera medel för ditt företag. Vi tar del av nyheter inom den finansiella sektorn
och självklart erbjuds möjlighet att ställa frågor.
Vilken strategi skall jag ha när det gäller:
• Bolagets kapital/likviditet
• Mål med sparandet
• Riskprofil i bolagets placeringar
• Skattestrategi
• Pension
PROGRAM
7.30 Frukosten står framdukad
8.00 Inledning
8.10 Nyheter från Swedbank
9.20 Avslutning
PlAts
Företagarföreningen KFH, Bredgatan 12, Karlskrona.
AnMälAn
KFH:s kansli tel. 0455-801 40 eller kansli@kfh.se, senast den 9 februari.
Deltagaravgift 100 kr/person inkl. moms, faktureras.

ARRAnGöReR:

