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Semestern är över, men fortfarande lite brunbrända ser vi nu fram emot hösten!
Som sagt tillbaka efter lite ledigheter, Östersjöfestivalen och en fantastisk
sommar, men nu lämnar vi det bakom oss och ser fram emot en höst fylld 

med engagemang, samtal och nyheter. Har tidigare nämnt delar av nedan i 
juli-brevet, men hösten 2018 blir viktig för oss allihop. Nya insikter, nya 
metoder och nya inriktningar är förhoppningen att vi ska få tillsammans, så 
att vi 2019 på bred front kan fortsätta arbetet med att få Karlshamn att växa. 
Det pågår nu en febril planering för att knyta ihop alla delar, så att vi alla blir 
nöjda och får ut det vi vill framöver.

Hösten och våren 2018-2019
• Under vecka 35 flyttar vi Näringslivskontoret till Tjärö. Välkommen ut till Tjärö på en kopp kaffe!
• Vår nya satsning startar vi den 5/10.  Satsningen kommer att genomföras i 2 delar med den 

övergripande frågan ”Vad betyder företagandet för Karlshamn? Kring detta kommer vi att 
återkomma till dig för delaktighet framöver!

• Den 2/10 avrapporterar Reteam AB sin handels-&markanalys av Karlshamn, men redan den 11/9 
delrapporteras del 2 av analysen. Anmäl dig till den 11/9 via naringsliv@karlshamn.se

• Vi korar Made in Karlshamn i aug/sept, där vinnaren blir nominerad till Guldekens nya pris Made
in Blekinge

• Vi inleder en förstudie kring Livsmedelsindustrin, samt framtagandet av ett 
marknadsföringsmaterial för Karlshamn.

• Vi startar upp en ökad dialog med fler företag i Karlshamn via besök, möten och andra 
kontaktvägar.

• Vi ökar information & kommunikation via sociala medier. Följ oss gärna på Instagram
(@näringslivkhamn) och Facebook (NäringslivKarlshamn)

• Vi sätter också ett starkare fokus på mark och lokaler. Vår samlade lista som vi tagit fram för hur 
intressenter och behov ser ut i Karlshamn gör att vi kraftsamlar kring planeringen av bl. a 
Janneberg/Strömma-området, men även andra exploateringsområden för att skapa förutsättning 
för utveckling och etablering de kommande åren! 

• Vi driftsätter en samlad portal för företagsevent i september.
• Vi startar upp vår Näringslivslots igen efter lite semesteruppehåll.
• Vi fortsätter med att underlätta företagandet i skärgården och på landsbygden via olika projekt 

och annat arbete.

Förutom ovanstående så arbetar vi vidare med vår näringslivslots, att välkomna nya företag, inbjuda 
till nätverksluncher, frukostmöten mm och allt för att underlätta företagandet i Karlshamn.

Med vänliga hälsningar

Mathias Wijk
Näringslivschef, Karlshamn kommun



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 kommunal avdelningen.

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 0454-815 00 eller naringsliv@karlshamn.se

Om du gillar sociala medier, följ oss på:

Twitter: @NaringslivKhamn eller @MathiasWijk

Facebook: facebook.com/NaringslivKarlshamn

Instagram: @NäringslivKhamn

Näringslivsenheten på Karlshamns kommun 

samverkar med många viktiga aktörer och nedan ser 

du några av våra samarbetspartners


