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Ett utdrag av hur hösten på 

KFH har sett ut! 

Företagsluncher, 

informationsträffar med 

spännande nyheter och 

värdefulla möten. 

 MEDLEMSNYTT 
DECEMBER 2021 

CAMILLA HÄR, 

Härlig start på hösten, med fint väder och värme som stannade kvar.  

Efter det att restriktionerna lättade 29 september, så kom de fysiska mötena i gång, 

vilket var uppskattat ute på våra medlemsbesök och vid våra företagsluncher och 

informationsfrukostar. Även uthyrning av vår konferens- och festsal bokades in,  

vilket var positivt för vår verksamhet. 

 

Säg den glädje som varar för alltid… smittspridningen börjar åter öka och mycket av 

det fysiska ställs om till digitalt eller rent av skjuts på framtiden. Självklart vill vi hjälpa  

till att minska riskerna för smittspridning, så vi har tagit beslutet om att inte anordna 

årets sista företagslunch 1,5 vecka innan julhelgen. Men det är med en viss frustration 

vi åter ser att delar av näringslivet drabbas ekonomiskt, då tänker vi främst på 

restaurang-, handel- och besöksnäringen. 

 

Snart två år med en pandemi i samhället, har också påverkat vår förening. Vi har gjort 

en omorganisation som innebär att en deltidstjänst har sagts upp, Anette Arnlund 

slutar hos oss den 15 december. Jag vill passa på att tacka Anette för all stöttning hon 

gav mig i samband med att jag började och under hela resan vi haft tillsammans 

under pandemin, som inte varit lätt. 

 

Som styrelsen har meddelat er medlemsföretag, så har jag tagit beslutet att lämna 

min tjänst som Vd i KFH och hoppas att föreningen hittar rätt kandidat med ny energi 

att driva fram en stark verksamhetsutveckling. Jag, Anette & Beata har under min tid 

genomfört ett internt arbete och påbörjat en utveckling i riktning mot att samarbeta 

med andra företagarföreningar. Vi tror det är viktigt att samarbeta brett, att hitta 

gemensamma frågor och mål, för att tillsammans nå utveckling för näringslivet.  

Jag är kvar till sista april, så vi kommer att höras igen. 

 

 

Önskar er alla redan nu ett gott slut på 2021 & ett fint 2022! 

Walk and talk 
 

GOD JUL & 

GOTT NYTT ÅR 
önskar KFH 

EXKLUSIV FÖRELÄSNING FÖR ER MEDLEMMAR! 

”5 sätt att dubbla din försäljning” med Mikael Arndt, Closers Only 

den 13 januari kl. 12.00-13.00. 

 Mer information hittar du här.  

 

Medlemsbesök hos Lakritshörnan 
Tack till en av våra 

nytillkomna medlemmar 

Lakritshörnan för ett trevligt 

medlemsbesök. Carmen 

inspirerade med sin energi, 

vilja och driv. Lakritshörnan 

har ett brett sortiment med 

allt från presentartiklar till 

lakritsprovningar. Väl värt ett 

besök!  

FILMNOD BLEKINGE  
 

Filmnod Blekinge, som KFH är en del i, genomförde ”Carl Film Forum” i 

november där en stor nyhet lanserades. BTH tillsammans med Istudios 

Visuals och Filmnod Blekinge satsar och ska bygga ett helt nytt Virtual 

Production Studio Lab för nya generationen filmstudio i Blekinge! Stor 

och viktig nyhet för vår region.  

Ny medlem i november 

Devport Sydost AB 

http://www.kfh.se/
https://www.closersonly.se/forelasning13januari

