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 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.

Nu är vi i en tid då Sveriges regering 
ännu inte är bildad. Blir det klart innan 
jul? 

Det blir många nya konstellationer i 
våra kommuner. Kanske fler nya än på 
väldigt lång tid? 

Det byggs nya, snabbare digitala system och vi vill alla bli 
mer effektiva. I den snabba teknikutveckling och den föränd-
ringstakt som råder är det viktigt att ställa sig frågan, vilken 
väg ska vi ta? 

Att tekniken leder oss och påverkar oss är ett faktum. Vi har 
oerhörda fördelar och vi blir smartare om vi använder den rätt, 
det finns det många exempel på.  

Det finns så klart risker med att bygga system som inte alla 
kan nå eller förstå. Vi behöver fundera på vilken väg vi ska ta 
framåt. Vilka kanaler kan vi lita på? Vem ser helheten och tar 
ansvaret? Ingen vill ju säga nej till utveckling. 

I KFH talar vi just nu om vilken väg vi ska ta i den fortsatta 
utvecklingen och med hänsyn till bl. a digitaliseringen. Att 
personliga möten och tillit är viktiga delar, det märker vi tyd-
ligt i vårt arbete. 

NYA MEDLEMMAR: 
Eriksberg Vilt & Natur, Ballou Internet Services AB,

Aspia AB, Temler Finans AB, Consid AB
Karlskronafloristerna AB, Teknikbolaget Scandinavia AB

Holistic Life Hub

MEDLEMSAKTIVITETER:
 27/11 Julstök i Företagarnas Hus kl.17.30.   
  Föranmälan krävs. Se annons denna sida.       

 28/11 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. 
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 130 kr. 
  Anmälan: kansli@kfh.se

 12/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.   
  Julmat serveras. Pris: 130 kr.   
  Anmälan: kansli@kfh.se  

 16/12 Traditionellt Luciafirande i Företagarnas Hus kl. 15.00. 
  Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för  
  luciakaffet. Ingen föranmälan.

 31/1  Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.  
  Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 130 kr.  
  Anmälan: kansli@kfh.se 

Julstök med Gylles konditori
Tisdagen den 27 november 2018 kl. 17.30. 
Företagarnas Hus, Bredgatan 12. Anmälan senast 
onsdagen den 21/11 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: 450 kr/familj. Begränsat antal platser, först 
till kvarn gäller.

Kinas nya generalkonsul 
gästade Blekinge
Vid en artighetsvisit hos landshövding Sten Nordin deltog: Gouhua Bai, 
Blekinge Tekniska Högskola, Eva-Marie Andersson, vd KFH, landshövding 
Sten Nordin, mr Gu Hui, Kinas nye generalkonsul i Göteborg, Catharina 
 Rosenquist, Region Blekinge samt mr Zhou Xuezhou, generalattaché.

Ett varmt tack!
Vid årets Näringslivsdag engagerade sig 
flera bolag genom att bidra med fantastiska 
insatser. Dessa höjde kvalitén vid årets 
mässa, samt bidrog till att göra Exjobbs-
mässan till en kreativ och härlig upplevelse 
för de medverkande. Bra jobbat!

Karlskronas super-
entreprenörer Stig 
och Margaretha 
Sjöberg fick ta emot 
Kultur arvspriset den 
5 november av bl a 
Länsmuseichef Marcus 
Sandekjer. 

Utdrag ur motive-
ringen: ”Stig och Mar-
garetha Sjöberg har 
bland annat engagerat 
sig i den miljö som 
blev porslinsmuseet. 
I allt från bevarandet 
av brännugnarna till utvecklingen av utställningar och kontakten med tidi-
gare porslinsarbetare har de uppvisat ett imponerande engagemang. Som 
företagar familj har de även varit en del av utvecklandet av bilmuseet med 
insamling av en lång rad fordon av olika karaktär – där varje fordon är ett 
fönster in i andra tider. De har också skapat tillgänglighet för allmänheten, 
och därigenom skapat en mötesplats för historien snarare än att bara ha bi-
larna som samlingsobjekt.” Grattis!

Kulturarvspris avgjort!

Fo
to

: I
ng

em
ar

 L
ön

nb
om



Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag
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Eva-Marie Andersson,  
vd KFH

Priser som delades ut
Bästa monter: 
Affärsverken

Årets Nyföretagare: 
Fastighetsmäklare Louise L

17
1 ÅR 

1847–2018
 

Regionråd Christina Mattisson inviger och 
öppnar Näringslivsdagen 2018.

Vid invigningen stod bland annat Kulturskolans 
Trumbolaget för underhållningen. 

Näringslivskvällen i full gång.

Herman Linderoth bjöd på en härlig 
musikupplevelse under Näringslivskvällen.

Pris till Bästa Monter gick i år till Affärsverken. 
Anna Wallin och Robbert Prinselaar tog emot 
blommor och diplom.

Fogarollikaffe serverades av Anders Johansson 
i Träffpunkten.

Ett härligt gäng i NKT:s monter redo att möta 
framtidens arbetskraft och mässbesökare.

Anna Dyhre ledde årets huvudseminarium. 
Hon talade om hur arbetsgivare kan attrahera 
talanger.

Alexander Pärleros driver Framgångspodden, 
och var en av seminariets talare.

Kompetenstorget var nytt för i år och här för-
des flera intressanta samtal. Ingela Håkansson, 
Techtank, var den som höll i paneldebatten.

Exjobbsmässan arrangerades under fredags-
eftermiddagen och här möts studenter och 
företagare. Cajam och Selecta möjliggjorde 
aktiviteter och mötesplatser.

Här ses personal från XL Bygg, Jämjö i sin 
monter på mässan.

Årets Nyföretagare blev Louise Larsson som 
startat Fastighetsmäklare Louise L.

I BTH:s monter fanns möjlighet till nya upplevelser.

11-12 oktober 2018
För fjortonde 
året i rad har 
KFH och Karls-
krona  kommun 
genomfört 
Näringslivs dagen 
som ägde rum 
på NKT Arena 
Karlskrona. Även 
i år arrangerades 
mässan under två 
dagar. Nytt för i 

år var att Michano och Albinsson 
& Sjöberg gick in som partners.

Mässan invigdes den 11  oktober 
av regionråd Christina Mattisson. 
Vid invigningen stod Kultur skolan 
för  underhållningen.  Besökarna 
samlades runt scenen för att upp-
leva uppträdandet som minst sagt 
höjde stämningen på mässan.

Efter invigningen inleddes en 
paneldebatt på Kompetenstorget. 
Debatten leddes av Ingela Håkans-
son, Techtank. Flera olika aktörer 
möttes här för samtal kring länets 
kompetensförsörjning.

Näringslivskvällen bjöd på 
mingel upplägg i Karlskrona 

Konsthall. Kvällen bjöd på nya 
möten, mat och underhållning. Ett 
företagsquiz arrangerades och pris 
delades ut till det vinnande laget 
bestående av representanter från 
flera av regionens företagare. Pri-
set var en upplevelse hos Restaur-
ang Landbron. 

Kommunstyrelsens ordförande 
Patrik Hansson öppnade årets 
huvud seminarium på fredags-
morgonen. Här fick besökarna 
lyssna på flera intressanta före-
dragningar under ledning av Anna 
Dyhre.

För tredje året i rad arrangera-
des i samverkan med Rosenboms 
 Nation och BTH en mässa om 
exjobb. Ett event som växer 
och är mycket uppskattat av 
såväl studenter som företagare 
som söker samarbeten. Dagarna 
lockade 101 utställare och 3.700                         
besökare.

Bästa monter korades också och 
priset gick till Affärsverken som 
fick ta emot blommor och diplom. 
Framtidslöftet Herman Linderoth 
stod för musikunderhållningen.

Näringslivsdagen
Foto: Håkan Linder


