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Vi har ställt några frågor till en av våra medlemmar, denna gång 
träffade vi gänget från Tryck o Profil. Nästa gång kommer vi gärna 

till dig! Mejla oss ditt intresse.  

Pontus Pfeifer & Anders Siwing, tryckOprofil 

- Hur ser ni på varumärket KFH? För oss är KFH ett 

viktigt nav, varumärket står för samverkan och 

bidrar till ett bättre företagsklimat. Nätverket består utav många trevliga 

medlemsföretag i alla olika storlekar, med bred variation av kompetens inom 

många olika branscher. Ni gör ett fantastiskt jobb med att erbjuda olika 

kanaler för nätverkande, allt från nätverksluncher till Näringslivsdag. Ni på 

KFH är även väldigt lyhörda och lyssnar på feedback från oss medlemmar. 

- Hur påverkas Er verksamhet av Coronapandemin? Till följd av Covid-19 har 

samtliga tillställningar, mässor och event ställts in, så behovet efter många 

produkter har försvunnit helt samtidigt som vissa har ökat, så som 

skyddsutrustning och hygienartiklar –handsprit med eget tryck. För tillfället 

och två månader tillbaka har kontoret jobbat hemifrån, vilket har varit en 

utmaning men samtidigt mycket lärorikt. Ökad kunskap och digital användning 

bidrar till bland annat mindre resor och miljöpåverkan, samtidigt som vi blir 

mer tidseffektiva. 

- Vilka frågor anser du KFH ska jobba med för ett bättre företagsklimat i 

kommunen? Ökad distansering efter Covid-19 – Hur kan vi anpassa oss? 

Digitalisering som verktyg, digitala möten och affärer. Kommunikation, 

samverkan inom nätverket – digitalt KFH nätverk, sociala medier?  

- Vilka frågor är viktiga för ditt företags utveckling? Marknadsföring och 

kommunikation är för oss viktiga frågor. Särskilt produktmedia där syftet är 

att kommunicera ett specifikt företag eller varumärke. I detta allt mer 

digitaliserade samhälle blir det allt viktigare för företagen att synas i den 

verkliga världen, inte enbart den virtuella. Detta är en balans där 

produktmedia spelar en avgörande roll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMILLA HÄR, 

Alla blir vi berörda på något sätt av Coronapandemin, 

privat eller yrkesmässigt, eller både och. Trots det har 

och går tiden fort, vi har redan kommit in i 

sommarmånaderna. Som vi tidigare informerat har 

kansliet endast öppet på onsdagar kl. 0830 – 1500, då vi 

är nere på korttidsarbete fram till våra semestrar.  

Kansliet kommer hålla helt semesterstängt veckorna 29 

– 31. Vi har sedan förra KFHNytt sammankallat 

Industrigruppen till extrainsatta avstämningsmöten med 

anledning av pandemins konsekvenser, KFH är en part i 

gruppen, Support Karlskrona, som tittar på vad som kan 

göras för att lindra kostnadsbördan i besöksnäringen, 

handel och service. Vi har haft möten med Karlskrona 

Nyföretagarcentrum och Företagarna Karlskrona.  

Ett antal kreativa och positiva möten med Företagarna 

i Karlskrona har nu landat i ett samarbetsavtal, som 

innebär att båda föreningarna vill stärka det lokala 

näringslivet och öka medlemsintresset för båda 

föreningarna. Tillsammans kommer vi kunna erbjuda fler 

aktiviteter och möjligheter till nätverkande. På tisdag 

den 16/6 inbjuder vi till en gemensam digi-fika. 

Information har tidigare gått ut till er medlemmar.  

Informationsutbytesmöten mellan representanter från 

näringslivet, kommunledning och oppositionen har 

genomförts digitalt nu senast. 25 maj träffades styrelsens 

arbetsgrupp, Strategi & Framtid, för att arbeta med 

föreningens mål & vision framåt. Ett bra första möte, 

som kommer följas upp med nytt arbetsmöte efter 

semesterperioden. 15 juni är datumet för KFH:s nästa 

styrelsemöte. 

Jag, Beata och Anette planerar för att komma igång 

med höstens Nätverksluncher sista onsdagen i augusti. 

Vi hoppas också kunna genomföra det Öppna Huset i 

företagarnas Hus 3 september, där vi öppnar upp för 

ca 20 utställare från er medlemsföretag, kl. 1400 – 1800 

och därefter tänker vi mingel med enklare förtäring i 

trädgården. Vore mycket trevligt att få träffas och ge 

möjlighet till nätverkande. Självklart hoppas vi även på 

att få våra konferens- och festlokaler uthyrda när 

hösten kommer, att få återgå till en vardag som liknar 

den vi hade innan pandemin slog till. Vi vill passa på att 

önska er en trevlig sommar! 

 

 

DU ÄR VIKTIG FÖR OSS 

NYA MEDLEMMAR: 

RH-gruppen i Blekinge AB 

Lysa AB 

Ingenjörsfirma Sjödahl KB 

 

14/6 Företagsfamiljedag – på Barnens Gård för medlemsföretagen i 

Företagarna och KFH. En heldag tillsammans med familjen till 50% 

rabatt på entrén. 

26/8 Nätverkslunch - i Företagarnas Hus kl. 12.00 – 13.00. 

Företagsnytt, Föreläsning och Nätverkande. Pris: 120kr exkl. moms. 

Anmälan: kansli@kfh.se 

3/9 Öppet Hus - i Företagarnas Hus med minimässa kl. 14.00 – 18.00. 

Kl. 18.00 anmälan till mingel, nätverkande och enklare förtäring på 

kansli@kfh.se 

2/11 utbildning Rätt Fokus i Styrelsearbetet 

MEDLEMSNYTT 
JUNI 2020  

På tryckOprofil.se hjälper 

vi dig med reklam-

produkter. Vi finns på 

webben och erbjuder 

personlig service digitalt. 

Din helhetsleverantör inom 

trycksaker, profilprodukter 

och profilkläder. Ett 

familjeföretag med säte i 

Blekinge, med visionen att 

möjliggöra ett mer digitalt 

inköp.  

http://www.kfh.se/
mailto:kansli@kfh.se
mailto:kansli@kfh.se
http://tryckoprofil.se/

