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Ulf Dunér, Vd Tryckcentrum svarar på några frågor!  

 

DU ÄR VIKTIG FÖR OSS 

MEDLEMSNYTT 
 APRIL 2021 

Hur ser ni på utvecklingen för verksamheten i era nya lokaler? Vi satte 

planen för vår nybyggda fastighet för ungefär två år sedan när vi 

förvärvade Nya RC Gruppen AB. Vi såg direkt att vi var tvungna att 

flytta ihop verksamheterna för att kunna få ut maximalt i det förvärvet. 

Den nybyggda fastigheten är helt optimerad för vår verksamhet och vi 

kan se hur vår produktionsekonomi har blivit mycket bättre, vi får helt 

enkelt igenom mer jobb på mindre tid och till ett bättre resultat. Vi har 

samtidigt kunnat i ett lite lugnare tempo som Coronan fört med sig 

fokusera fullt ut på våra arbetsflöden och optimerat dem tillsammans 

med fastigheten och på så sett så har vi dragit stor nytta av Corona 

Pandemin. Det gäller ju att se positivt på allt och använda det på rätt 

sätt och det har vi verkligen gjort! Vår fastighet är nu ett levande bevis 

för att vi tagit ytterligare ett kliv upp på stegen där vi ska vara en av 

Blekinges bästa arbetsplatser! 

När vi återgår till det nya normala, hur ser ni på det framtida 

näringslivsklimatet i Karlskrona?  Vi ser redan nu en liten förbättring på 

orderingångsidan och till hösten och vintern och framför allt nästa vår 

så tror vi det blir ”proppen” ur för Karlskrona. Vi tror att människor 

kommer ha ett enormt sug efter att träffas på olika tillställningar inom 

kultur, sport och events. Vi kommer stå riktigt starkt rustade när allt 

vänder i vår nya fastighet. Vi har även bytt vår logotyp och går 

numera under ett och samma namn, Tryckcentrum! Vi håller även 

precis på att lansera vår nya hemsida så där är alla nyfikna välkomna 

in och titta.  Vi ser precis som många andra att vissa arbetssätt 

kommer bli mer digitala och vi kommer under våren att lansera vår 

digitala lösning för att kunna ta emot denna efterfrågan. Samtidigt 

som jag sträcker ut hakan lite och vågar påstå att vissa saker kan gå 

tvärt emot och bli mer analoga igen! Till exempel så har ett 

pappersutskick i en brevlåda mycket högre läsningsgrad än ett 

reklamutskick i din mailbox!  

Vad betyder KFH för er och vad betyder KFH för Karlskrona? KFH har 

alltid varit ett viktigt nätverk att vara med i där har vi kunnat knyta till 

oss många nya kunder och skapa bra relationer med 

samarbetspartners. KFH:s roll i Karlskrona är viktig och behövs för att 

företagen ska kunna samverka. KFH:s näringslivsmässa har genom åren 

betytt jättemycket för företagen i Karlskrona och efter pandemin så 

hoppas vi den kommer tillbaka i lite uppdaterad ny form! 

CAMILLA HÄR, 

De flesta gillar det invanda och trygga, många av oss säger oss vara 

flexibla. Förändring, är något som det senaste året gett oss alla. Vi 

behöver lära oss att gilla förändring lika mycket som trygghet, för det är ju 

det som är livet fullt ut, vi klarar mer än vi tror. Vi går mot ett nytt ”normalt”. 

Samarbetet med Företagarna, Nyföretagarcentrum och Support 

Karlskrona fortgår, samt håller vi kontinuitet i vår dialog med kommunen. 

Möten i nätverket Industrigruppen följer plan och där har även 

prisutdelning i tävlingen Framtidsdrömmar genomförts idag, ute på 

Nättrabyskolan. 

8 mars höll KFH ett digitalt årsmöte och där valdes Angelica Strandberg, till 

ny ordförande och Marcus Sandekjer, valdes till ny vice ordförande. 

Samtidigt tackades Krister Issal och Camilla Sjöberg av för deras insatser i 

styrelsen. Två nya styrelseledamöter, Paul Svennesson och Sophie 

Blomqvist, valdes in i styrelsen. Vi har ett första styrelsemöte den 12 april i 

den nya grupperingen, ambitionen är att inte tappa fart, utan fortsätta 

det arbete vi påbörjat 2020. 

2020 års Båtbyggardiplom har ännu inte delats ut pga pandemin. Årets 

gesäller kommer få sina gesällbrev under enklare former och samtidigt bli 

erbjudna att närvara vid kommande Gesäll- och Mästarceremoni. 

På den digitala frukosten som Support Karlskrona bjuder in till den 13/4, 

kan du som brinner för det lokala, dela dina tankar och idéer med andra. 

Vi tror på att hjälpas åt i en utmanande tid. Gå gärna in på vår nya 

hemsida och läs mer. www.kfh.se  

Aktuell diskussion med kommunen just nu är parkeringsstrategin, det är nytt 

möte den 16/4, så har du inspel på parkeringsytor, tillgänglighet eller 

avgifter etc. så tar jag gärna emot dina synpunkter och tar med i 

diskussionen. 

VINNARE FRAMTIDSDRÖMMAR 2030 

Årets vinnare av Industrigruppens tävling Framtidsdrömmar 2030 är 

Nättrabyskolans 8 B2. 

Det vinnande bidraget är ”STSV – Salt och sötvatteniatorn” av Elmer 

Karlstrand, Pontus Tegelberg och Oskar Nilsson. Stort grattis! 
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