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Vilken start på sommaren! Sol & värme, vaccinationerna rullar på och
smittspridningen går ner, vi på KFH är tillbaka med full styrka efter drygt ett års
korttidsarbete. Restriktionerna lättar allt eftersom och vi ser ljust på hösten och jobbar
nu på med planeringen framåt.

DU ÄR VIKTIG FÖR OSS

Under maj månad hämtade tre gesäller inom målaryrket ut sina gesällbrev och har
fått inbjudan till kommande gesällceremoni. Fem båtbyggare från båtbyggarlinjen
på Litorina Folkhögskola fick mottaga sina diplom den 9 juni. En mindre ceremoni
under blå himmel, strålande sol, svenska flaggan i topp och i dess rätta miljö, nere
på Stumholmen. Tre uppskattade digitala mingelfrukostar för att möjliggöra
nätverkande har genomförts i Support Karlskrona, en fjärde är planerad till den 6 juli,
så håll utkik efter inbjudan.
KFH är from maj en part i regionens och kommunens KKN-projekt (kulturella och
kreativa näringar), Filmnod. Under 3,5 år ska det arbetas fram en grund för en
tänkbar filmindustri i Blekinge. Ett led i att få befintliga verksamheter att växa och
förhoppningen är att vi ska hitta nya möjligheter, ett led i tillväxt för Karlskrona och
regionen. Samverkan och samarbeten med befintliga aktörer på olika plan ser vi
som framgångsfaktorer och det är ju det KFH också vill främja.
Jag och mina medarbetare på kansliet kan i dagsläget inte bjuda in till större
sammankomster, så då går vi ut på medlemsbesök. Det har uppskattats från båda
håll, vi tycker det är trevligt att få se verksamheterna och höra om medlemmarnas
tankar och funderingar och de är stolta över sina verksamheter och visar gärna runt
och berättar om företagets resa. Vi är nyfikna på era verksamheter och vilka frågor
ni tycker är viktigt att lyfta i våra möten med kommunen, så önskar ni besök av oss är
det bara att höra av er till kansli@kfh.se .

Fregatten B&B - I januari 2020
totalförstördes deras eget boende och
verksamhet i en brand. Nu, 15
månader senare, är huset uppbyggt
likt det gamla och det historiskt
intressanta huset och verksamheten är i
gång. Vi fick ett varmt och hemtrevligt
mottagande till doften av nybakad
kaka som intogs efter rundvisningen.
Det är just den känslan Kåre och Lillian
vill att deras gäster ska känna.
Ett hemtrevligt B&B precis i utkanten av
City med ett par minuters promenad till
badbryggan.

Kansliet har semesterstängt veckorna 28 – 31. Passar på att önska Er alla en riktigt
härlig sommar!

Båtbyggare tog emot sina diplom i
ett strålande Karlskrona!
I samband med Litorina Folkhögskolas skolavslutning fick vi på KFH
möjligheten att dela ut blommor och diplom till årets båtbyggare. Under
sol och blå himmel bjöds det på musik, fina tal, sång och härliga samtal.
Dessutom fick vi även njuta av en god lunch från Restaurang
Skeppsgossen. Stort grattis till årets båtbyggare och ert imponerande
hantverk!

Datoraffären i Karlskrona trivs i sina nya lokaler

Numera hittar du Magnus Altefur
och Co, Datoraffären på
Landbrogatan 21! En lokal
fackhandel som satsar, fylld med
kompetens, support och service
inom data, IT och nu även telefoni.
Tack för att vi fick komma och se
era fina nya lokaler!

Är du ett enmansföretag och
söker ett rum så delar vi gärna
kontorslokal med dig! Kontakta
oss på kansli@kfh.se för mer
information!

KFH – Karlskrona Företags & Hantverksförening

Nu har vi investerat i ny mötesteknik och vi
tillhandahåller gärna service kring konferenser
och arbetsmöten. Uthyrningsdelen lyder under
pandemilagen och vi följer rådande
restriktioner. Kontakta gärna oss för ytterligare
information. Glöm inte att du som medlem har
rabatt på hyran!
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