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DU ÄR VIKTIG FÖR OSS 

MEDLEMSNYTT 
SEPTEMBER 2021 

CAMILLA HÄR, 

Vilken fin sommar vi har haft, hoppas att ni alla har laddat på med ny energi.  

 

Innan vi gick på semester så genomförde KFH och Företagarna Karlskrona sin årliga 

aktivitet på Barnens Gård, Familjeföretagsdagen, även i år var vädret på vår sida, blå 

himmel & sol. Det påbörjades en uppfräschning av Nyföretagarcentrums lokaler i 

fastigheten, vi är glada över att de from 1 september hyr hela kontorslokalen till vänster 

själva och att vårt samarbete fortsätter.  

Inne i vår egen lokal fick vi vattenläcka i köket veckan innan vi gick på semester,  

så renovering pågår.  

 

Jag, Anette och Beata såg fram emot hösten, då vi lite naivt trodde att vi kanske 

kunde återgå lite mer till det som var innan pandemin. Men de digitala mötena 

fortsätter i stor utsträckning och det är ännu inte riktigt läge att släppa på, så under 

september månad har vi tagit beslut om att gå ner lite i korttidsarbete för att spara 

pengar i föreningen, eftersom vi inte har fullt inbokade arbetsdagar. 

 

Efter semesterperioden har vi arrangerat en Walk & Talk för att möjliggöra tillfälle till att 

träffas och nätverka och knyta nya kontakter. Det blev lyckat och uppskattat, så vi 

kommer bjuda in till nya Walk & Talks, onsdagen 15 september och onsdagen 6 

oktober, dessa genomför vi tillsammans med Företagarna Karlskrona och 

Nyföretagarcentrum Karlskrona, läs mer på vår hemsida om arrangemangen.  

 

Vi har haft två arbetsmöten i styrelsen och möten med våra samverkans- och 

samarbetspartners har kommit i gång efter semestern, som varit viktiga i vårt 

planerings- och budgetarbete framåt. Samverkan och samarbeten i grupperingen 

Support Karlskrona kommer att fortsätta även under hösten då finansiering har löst sig. 

Positivt är också beskedet om att restriktionerna släpps 29 september och innebär att vi 

nu kan återgå till de fysiska mötena och planera för och genomföra aktiviteter, samt 

kan vi efter det, hyra ut våra lokaler till större sällskap. 

Om du behöver större lokal för att samla personal eller affärskontakter, så har vi lilla och 

stora salen på plan 2 för uthyrning. Kontakta gärna Beata på beata.jonasson@kfh.se 

eller via bokningskalendern på vår hemsida. Nu går det bra att boka för lite större 

festligheter from oktober. 

 

Önskar alla en bra start på hösten! Walk and talk 
 

Missa inte nästa ”Walk and talk” den 15 september. Nätverka och 

motionera på samma gång! Vi samlas utanför Företagarnas Hus, 

Bredgatan 12 och går sedan en gemensam promenad runt i vår 

vackra stad. Efter promenaden stannar vi till på The Home Company 

där det bjuds på kaffe. fralla och bulle från Systrarna Lindqvist. 

Mikael Lagström från TrueSec berättar om ”Örlogsstaden Pokerrun” 

och Lia från The Home Company berättar om hennes verksamhet 

samt utmaningarna och möjligheterna inom detaljhandeln både i 

och utanför Karlskrona. Anmäl dig redan idag då det är begränsat 

antal platser! Mer information hittar du här 

Styrelseveckan v.37! ”Värden för framtiden” 

För fjärde året i rad inspirerar Styrelseakademien Sydost medlemmar och 

företagare i länet. Seminarierna är kostnadsfria och hålls via Zoom. Se hela 

programmet här och klicka på länkarna för att anmäla dig nedan. 

Välkommen! 

13/9 FÖRÄNDRINGSLEDNING - hur påverkas resultat och engagemang? 

14/9 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR - om patent och varumärkesskydd  

15/9 SAMHÄLLSENGAGEMANG - om Växtplats Blekinge, Covidpåverkan, sponsring 

mm 
16/9 HÅLLBARHET - scenario 2050 om ekologiska mål styr, om ansvarsfullt företag 

17/9 CYBERSÄKERHET - vilka säkerhetsåtgärder behövs 2021?  

 

Se hela programmet HÄR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till Nyföretagarcentrum Karlskrona för en trevlig båttur samt 

grattis till fina resultat! Starkt jobbat! Eftermiddagen bjöd på god 

mat, trevligt sällskap och fina vyer trots blandat väder. Härligt att 

träffas fysiskt och det känns som vi alla är beredda att samarbeta 

och jobba tillsammans för Karlskronas näringsliv!  

 

Ett trevligt medlemsbesök hos Göta Lejon och deras nya 

cafésatsning! Christer hoppas på att detta ska bli stans nya 

mötesplats, ca 80 sittplatser ute och 40 inne. Förutom allt det 

goda till kaffet, finns fräscha smörgåsar, gelato- och mjukglass, 

enklare luncher och en eftermiddagsmeny. Vi tycker det är så 

roligt att besöka er medlemmar och få en inblick i era 

verksamheter!  

NY MEDLEM  

Lakritshörnan  

 

http://www.kfh.se/
https://www.kfh.se/wp-content/uploads/2021/09/Walk-and-talk-15-september.pdf
https://www.kfh.se/wp-content/uploads/2021/09/Program-Styrelseveckan-Blekinge-Online-v-37-2021.pdf
https://kalender.styrelseakademien.se/EventManagement/EventRegistration.aspx?id=e49eba6b-7df0-eb11-a168-0050568d2e4c
https://kalender.styrelseakademien.se/EventManagement/EventRegistration.aspx?id=92858804-81f0-eb11-a168-0050568d2e4c
https://kalender.styrelseakademien.se/EventManagement/EventRegistration.aspx?id=86809e14-82f0-eb11-a168-0050568d2e4c
https://kalender.styrelseakademien.se/EventManagement/EventRegistration.aspx?id=bac80b6f-83f0-eb11-a168-0050568d2e4c
https://kalender.styrelseakademien.se/EventManagement/EventRegistration.aspx?id=beddec3f-84f0-eb11-a168-0050568d2e4c
https://www.kfh.se/wp-content/uploads/2021/09/Program-Styrelseveckan-Blekinge-Online-v-37-2021.pdf
https://lakritshornan.se/

