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I detta nummer gick turen till Karlskrona Lampfabrik AB att svara  

på några frågor. Vi vill också passa på att gratulera till vinsten  

”Made in Karlskrona” och önskar lycka till med att ta hem ”Made 

 in Blekinge”.  

 

 

 

 

CAMILLA HÄR, 

Då har jag varit anställd ett år här i KFH, vilket år dessutom… 

utmanande, men nu när jag blickar tillbaka, så har vi, jag och 
kanslipersonalen, styrelsen och våra samarbetspartners gjort mycket bra 
utav detta annorlunda år. Jag känner mig fortsatt trygg med årets resultat, 
det ekonomiska är ju A och O, för fortsättningen. 

I arbetsgruppen för Strategi & Framtid jobbar vi på och resultatet från vår 
enkätundersökning är sammanställd. Det visar tydligt på att ni medlemmar 
önskar en tydlighet i verksamheten och att det viktigaste är dialog med 
kommunen, tillhandahålla föreläsningar & utbildningar, samt ge 
möjligheter till nätverkande. 

Vi har startat upp ytterligare en arbetsgrupp som har fokus på Ekonomi, IT 
& Juridik. Ur det arbetet har nu beslutet om en ny modern hemsida satts i 
rullning. Det kommer bli en mobilanpassad lösning, som vi saknar idag. Ett 
spännande utvecklingsarbete där resultatet kommer att bli en mer 
användarvänlig hemsida och den beräknas lanseras innan jul. 

Vi har genomfört ett frukostmöte för KFH:s och Företagarnas 
medlemsföretag med information om Teknikcollege. Lågt deltagande, men 
desto större inspiration på hur ni företagare faktiskt kan vara med och 
forma rätt utbildning för framtida kompetensförsörjning ut i era 
verksamheter. Kontakta gärna oss på kansliet om ni är intresserade av vad 
det innebär.  

Medlemsförmånerna har utökats med att revisionsfirman Baker Tilly, 
erbjuder en timmas gratis rådgivning och nu senast fick nu ut erbjudande 
om fri frakt på alla era orders i Midcons nya webbutik fram till sista 
december. Sedan tidigare har ni en timmas gratis rådgivning hos Truesec 
och Advokatfirman Werner, samt rabatt hos Företagshälsan.  

Då smittspridningen ökar i landet och det är tydligt hur allvarligt läget är nu, 
har vi tagit beslut om att inte genomföra några fler fysiska aktiviteter fram 
till årsskiftet. Vi vill vara en del av lösningen på pandemin och vi vädjar till 
allas egna ansvar att göra det samma, så att vi framöver kommer ur detta.  

Ta hand om er och varandra!  

 

 

DU ÄR VIKTIG FÖR OSS 

MEDLEMSNYTT 
NOVEMBER 2020 

Hur påverkas er verksamhet av Coronapandemin? 

Vi var oroliga när pandemin slog till tidigt i våras. Vår försäljning sjönk 

kraftigt, några av våra återförsäljare hade svårt med likviditeten och flera 

av våra leverantörer kunde inte leverera i tid. Framåt sommaren var vi 

dock tillbaka till någon form av normalläge igen, och nu under hösten har 

försäljningen ökat jämfört med förra hösten. Vi märker inga större problem 

med leveranser och vi har inte haft någon smitta på fabriken. Som det ser 

ut just nu så påverkas vi alltså inte märkbart av pandemin, men det kan 

givetvis förändras snabbt. Vi har hållit igång sedan 1884 och företaget har 

upplevt många kriser, alltifrån världskrig till finanskriser, men vi har alltid 

klarat oss och vi hoppas och tror att vi kommer göra det den här gången 

också. 

 

Vilka frågor anser ni att KFH ska jobba med för ett bättre företagsklimat? 

För oss är nätverkandet viktigt och vi vill att företagen i Karlskrona ska 

kunna hjälpa varandra och samarbeta så långt det är möjligt. Vi ser KFH 

som en naturlig part i att skapa förutsättningar för just detta. 

Nätverksluncher och andra former av mötesplatser för företagare ser vi 

därför som något positivt. Vi hoppas också att KFH kan påverka och 

stötta kommunens näringslivsarbete genom att bidra med de 

erfarenheter som föreningen har samlat på sig.  

 
Vilka frågor är viktiga för ditt företags utveckling?  

För oss är det viktigt att Karlskrona utvecklas och är en bra plats att bo 

och leva. Kan kommunen erbjuda en attraktiv livsmiljö med bra skolor, 

goda kommunikationer och vacker natur, kommer det att gynna alla 

företagens utveckling.  

 

 

Vi är en del av Support Karlskrona och det 

viktigaste fokuset just nu är trygghet och säkerhet 

i kommunen. Klicka på dekalen för att komma till 

Support Karlskronas hemsida. Där kan du läsa mer 

om vårt arbete samt få tillgång till dekaler, 

material och bilder att använda till din 

verksamhet.  

BLEKINGE LÄNS KANDIDAT  

GULDKLUBBAN  
Jörgen Centerman, ordförande 

BAGA Water Technology AB 

StyrelseAkademien och Deloitte har utsett årets kandidat i Blekinge till den 

nationella utmärkelsen Guldklubban! KFH är stolta partners och har även 

suttit med i juryn. Medlemsföretaget Baga Water Technologys ordförande 

Jörgen Centerman fick under ett digitalt webbinarium ta emot 

nomineringen med diplom och själv berätta om hans 

ordförandeerfarenheter. Vi önskar stort grattis och lycka till under den 30 

november då vinnaren till Guldklubban tillkännages!  

http://www.kfh.se/
http://www.visitkarlskrona.se/sv/b2b/support-karlskrona
http://www.visitkarlskrona.se/sv/b2b/support-karlskrona

