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April månad i Karlshamn

Nya aktiviteter och tjänster
• Frukostfika, ny aktivitet där Näringslivsenheten träffar egna bolag och avdelningar för 

kunskapsöverföring/information i syfte att underlätta för dig som företagare
• Näringslivskalender, startas innan sommaren gemensamt med många aktörer
• Nätverkslunch 24/4 på First Hotel
• Frukostmöte 7/5 på Netport ”Vad kan EU erbjuda näringslivet?” och sedan den

29/5 i Asarum – inbjudan kommer!

Rusta & Jysk
Rusta och Jysk samlokaliserar sig i en gemensam byggnad i området kring Ahlberg Bil och Ica 
Kvantum. Bygglov inlämnat och planerad byggstart i sommar med öppning våren 2019.

Köp av mark
Kommunstyrelsen har nu tagit beslutet att teckna avtal kring markköp gällande Jannebergsområdet. 
Bra för Karlshamn och nu ska vi fördjupa översiktsplanerna kring detta område för att hitta 
lämpligaste verksamheter för området.

Näringslivsenkäten
Vår egen näringslivsenkät visar på att företagen ser positivt på att driva företag i Karlshamn, hela 
69,8% svarade att det fungerar bra eller mycket bra.

Näringslivslots
Vi fortsätter att lyfta företagarnas ärenden i vår Näringslivslots varje vecka. Har du som företagare 
idéer om utveckling eller etablering. Läs mer information på nästa sida!

Näringslivskontoren i Blekinge träffas den 25/4 
Vi inbjuder alla näringslivskontoren till en träff för att samverka och informera varandra om vad som 
händer i respektive kommun.

Handels-&Markanalys av Karlshamn
Reteam Group AB har valts att genomföra handels-/markanalysen i Karlshamn och kommer att 
påbörja sitt arbete redan under maj månad för att slutrapportera den 30 september. Analysen 
kommer att engagera såväl kommun, fastighetsägare som handel i Karlshamn.

Tankesmedjorna – Vart är Karlshamn på väg?
Vi kommer att köra 3 tillfällen med ett antal personer i Karlshamn, där vi pratar om var vi är idag, 
tittar framåt och sen spånar kring vad vi ska göra med det vi vill framöver.

Svenskt Näringsliv släpper indikation den 15 maj
Den 15 maj släpper Svenskt Näringsliv en indikation kring vad företagen svarar i deras undersökning 
gällande företagsklimatet i Karlshamn och övriga landet.

Etableringsgrupp för Karlshamn skapas i Karlshamn
Näringslivsenheten skapar etableringsgrupp tillsammans med Netport, fastighetsägare och handeln i 
Karlshamn för att jobba mer tillsammans kring nya kommande etableringar i Karlshamn

Följ oss på sociala medier:
Twitter: @NaringslivKhamn eller @MathiasWijk
Facebook: NaringslivKarlshamn
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NÄRINGSLIVSLOTS i Karlshamn

Näringslivslots är en funktion där kommunens olika avdelningar träffas varje fredag mellan 08.15 och
09.45 för att diskutera företagsfrågor som berör mer än en kommunalavdelningen. Kan vara ett
företags utvecklingsidé eller ett företag som vill etablera sig i Karlshamn eller en fråga ställd till
kommunen. Här finns representanter från Näringslivsenheten, VA, Bygglov, Planavdelning, Miljö,
Mark & Exploatering och vi kallar in fler utifrån behov.

Syftet är enkelt!
Vi vill tillsammans skapa dig bättre förutsättningar att underlätta din företagsvardag! Vi skapar på
detta sätt tid för dig över till annat, så du kan göra det du är bäst på – nämligen att driva ditt företag!

Har du en fråga, idé eller helt enkelt vill etablera dig i Karlshamn?

Kontakta oss via telefon 0454-81500 eller naringsliv@karlshamn.se

Om du gillar sociala medier, följ oss på:
Twitter: @NaringslivKhamn eller @MathiasWijk
Facebook: facebook.com/NaringslivKarlshamn

Näringslivsenheten på Karlshamns kommun samverkar 
med många viktiga aktörer och nedan ser du några av våra 
samarbetspartners


