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271 ord med Eva-Marie
Våra medlemmars
kompetensförsörjning
Vi är en region som lyckats få till en
Exjobbsmässa som växer! Företagen är

med och skapar en naturlig mötesplats med
Eva-Marie Andersson
studenter och säkrar sin kompetensförsörjning framåt. De stora it- och telekombolagen är ofta k ända för
studenterna, men alla andra bolag? Studenterna vet inte vilka de
är och vad de står för. Vi har nu skapat, och fortsätter skapa, en
naturlig dialog vilket ger mervärde för alla parter, BTH, Rosenboms Nation och KFH. Detta sker i samverkan med Techtank och
Ronneby Företagsgrupp. Hela regionen är intressant.
Vi kan inte säga att kompetensen inte finns om vi inte tänker
långsiktigt och engagerar oss i möten med framtidens kompetens. Vi har en fantastisk start och nu utvecklar vi detta vidare.
Studenterna fick vid årets Exjobbsmässa möta: Telenor, Volvo
Cars, Outpost24, EBP, NKT, City Network, Evomatic, Karlskrona kommun, S-Group Solutions, Techtank och Wugang.
Flera av studenterna uttryckte sig så här: ”Jag kände inte till
dessa spännande bolag som finns så nära. Nu hoppas jag att jag
får exjobbet som jag sökt”.
Med de fina bolag vi har i vår region är förutsättningarna utmärkta om vi tar hand om dem, och lyfter blicken. Kan vi dessutom knyta kompetensen till bolag som är något mindre så ökar
chansen att vi kan behålla den på längre sikt.
Stort tack till Malina Borg Sigg, Rosemboms Nation, Andreas
Larsson, Lena Vogelius, Tobias Larsson, BTH, Liliann Bjerström Lidén, Studentregion Blekinge/Karlskrona kommun, för
ett fantastiskt samarbete. Nu ser vi framåt och utan gränser där
företag är välkomna att ”pitcha” sig för studenter. Från Rosenboms Nation kommer Johannes Sandberg att vara vår koordinator 2018. Vi fortsätter att skapa möjligheter.

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:
28/11 Julstök i Företagarnas Hus kl.17.30. 		
		Föranmälan krävs. Se annons.
29/11 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
10/12 Traditionellt luciafirande i Företagarnas Hus kl. 15.00. 		
		Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för 		
		luciakaffet. Ingen föranmälan.
13/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Julmat serveras. Pris: 120 kr. Anmälan: kansli@kfh.s
31/1 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
Till Bords, Svedbergs Snickeri & Inredning AB, Skill, Eko Bio Service

Närmare 40 företagare minglade och inspirerades av styrelseledamoten i Mellby
Gård, Anders Bülow. Träffen ägde rum på
Eriksberg Vilt & Natur och arrangerades
av KFH och StyrelseAkademien Sydost.
Auditoriet fick många tänkvärda råd och
tips och Anders bjöd på sina erfarenheter.
Bland annat talade han om integritet, högt
i tak för bra diskussioner och transparens.
Han förordar organisk tillväxt och Mellby
Gård är ett bra exempel på det. De närvarande tog del av Mellby Gårds årsbok,
och i dotterbolagen finns bland flera andra
bolagen: Flash, Roxtec, Smarteyes, Söderberg & Haak, Kappahl och Älvsbyhus.
Även StyrelseAkademien Sydosts Charlotte Heliosson informerade om
verksamheten och möjligheten att nominera en styrelseordförande till Guldklubban 2018. Utmärkelsen delas ut varje år i två klasser, en för noterade
och en för onoterade bolag, till ordförande som är goda exempel på hur
ordföranderollen har utövats i praktiken. Vill du veta mer om kriterierna,
besök www.styrelseakademien.se

Mästare från
Karlskrona

Tre mästare i konstinramning har precis tilldelats Mästarbrev i Blå Hallen, Stadshuset i
Stockholm. Fr.v. Maja Hallén, Karlskrona, Karin
Österberg och Therese Sjöberg, Stockholm.

KFH arbetar för att höja hantverkets betydelse och håller årlig
ceremoni kring detta på årsmötet
i mars varje år. Senast tog Maja
Hallén emot sitt gesällbrev och
fick i samband med det även
KFH:s stipendium för utveckling
till mästare. Det är med stor gläjde
vi nu gratulerar Maja till Mästarbrevet. Grattis och lycka till med
ditt hantverk och företagande.

Julstök med Gylles konditori
Tisdagen den 28 november 2017 kl. 17.30.
Företagarnas Hus, Bredgatan 12. Anmälan senast
onsdagen den 22/11 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: 440 kr/familj. Begränsat antal platser, först
till kvarn gäller.

Nya energiinnovationer med affärsfokus
Energimyndigheten erbjuder stöd för konceptutveckling av nya energi
innovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt
bidra till omställningen av energisystemet.
Utlysningens syfte är att bidra till ett framtida hållbart energisystem.
Stödet kan sökas för att utvärdera konceptets energirelevans och dess
kommersiella potential samt för att säkerställa de mest grundläggande
hörnstenarna för en fortsatt utveckling och kommersialisering. Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.
Sista ansökningsdag för utlysningen är 12 december 2017.
Maximalt stödbelopp per projekt är 250.000 kronor.
Vill du veta mer kontakta:
Sasan Shaba, avdelningen för affärsutveckling
Tel. +46 (0)16 544 21 75, www.energimyndigheten.se

Säkra din plats på Nätverkslunchen den 29 november
och jullunchen den 13 december!
Anmälan kansli@kfh.se. Deltagaravgift 120 kr per person.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Näringslivsdagen 12-13 oktober 2017
För trettonde året
i rad har KFH och
Karlskrona kommun
genomfört Näringslivsdagen. Dagarna ägde
rum på NKT Arena
Karlskrona. Även i år
arrangerades mässan
under två dagar. Nytt
för i år var att mässan
höll öppet till kl. 18.30
på torsdagen.
Eva-Marie Andersson,
Mässan invigdes torsvd KFH
dagen den 12 oktober
av länsrådet Helena Morgonsköld.Vid
invigningen stod Kulturskolans dansare
och Trumbolaget för underhållningen.
Besökarna samlades runt scenen för att
se och höra uppträdandet som märkbart
höjde stämningen på mässan. Det var
dansgruppen Paisly, trumpetsolo av Johan Ekberg, sång och gitarr med Felicia
Hallengren samt Trumbolaget.

Näringslivskvällen bjöd på inspiration
av entreprenören Louise Lindén och
pris till Bästa monter delades ut till
Swedavia Airports. Cateringverkstan
stod för maten och för kvällens underhållning stod coverbandet Stämbandet.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik
Hansson öppnade årets huvudseminarium på fredagen. Här fick besökarna
lyssna på flera intressanta föredragningar.
För andra året i rad arrangerades i
samverkan med Rosenboms N
 ation och
BTH en mässa om exjobb. Ett event
som växer och är mycket uppskattat
av såväl studenter som företagare som
söker samarbeten.
Dagarna lockade 103 utställare och
3.700 besökare.

Länsrådet Helena Morgonsköld
invigde och öppnade årets Näringslivsdag och mässa.

Louise Lindén, entreprenör och Blekingeambassadör höll en föredragning under Näringslivskvällen.

Johan Ekberg bjöd på trumpetsolo.

Malina Borg Sigg på Exjobbsmässan.

Se fler fantastiska bilder från mässan –
tagna av Albinsson & Sjöbergs
Mattias Larsson – under bildgalleri
www.näringslivsdagen.se

Priser som delades ut
Bästa monter:
Swedavia Airports

Årets Nyföretagare:
Kafé Måsen, Lena König

Spännande teknik visades upp på mässan och
många intresserade provade på.

Mustasch Reklambyrå hade anordnat en biltävling i sin monter, där vinnare vann en pokal
fylld med godisbilar.

På Näringslivskvällen underhölls gästerna av
coverbandet Stämbandet.

De studenter som besökte Exjobbsmässan
under fredagens eftermiddag fick bl.a. prova
på att skapa i lego.

Pris till Bästa Monter gick i år till Swedavia
Airports. Mona Glans, flygplatschef, tog emot
blommor och diplom.

Roxtec var ett av företagen som ingick i
Industrigruppens gemensamma monter.

Årets Nyföretagare blev Lena König som driver
Kafé Måsen i Torhamn.

Det var stort intresse vid Karlskronahems
miniseminarium.Talare: vd Björn Eliasson.

Litorina visade upp en vacker båt skapad av
Båtbyggarlinjen.

Moderator Suzanne Sjögren intervjuar Tarek
Saliba, MP Hiss, om trender i branschen.

Avtackning av årets talare på huvudseminariet. Fr.v.Tobias Degsell, årets huvudtalare,
Suzanne Sjöberg, moderator, Pia Holgersson, Karlskrona kommun, Anders Claesson,
Saab Kockums, Karin Råberg, Blekinge Smådjursklinik,Tarek Saliba, MP Hiss och EvaMarie Andersson, KFH.

