
Tiden går fort och mitten på februari månad!
Tycker det var dags att kommunicera lite från Näringslivsenheten. Det har skrivits i
media den sista tiden gällande en mängd saker som händer, positiva saker för
Karlshamn.

Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet
Vill bara nämna att undersökningen är utskickad sedan den 2 januari och ber dig som
erhållit undersökningen att besvara den, men också be dig om att upplever du
problem, kontakta oss på Näringslivsenheten

Strategiskt markförvärv
Den 1 februari berättade koalitionen att man har för avsikt att köpa in 100 ha mark
för utveckling av Karlshamn. Mycket positivt och ger oss möjligheten att skapa
förutsättningar för framtida utveckling. Nu ska vi fördjupa oss i vad det är vi vill med
dessa ytor och använda oss av ett fördjupat översiktsplansarbete, handelsanalys och
markstrategi.

Näringslivslots
Den 2 februari startade vi Näringslivslotsen, där vi diskuterar dina frågor som rör flera
kommunala avdelningar i syfte att snabba på processen och underlätta för dig.

Nätverk för fastighets-/markkägare
Den 7 februari har vi vårt första möte i den återstartade nätverket för fastighetsägare
och syftet är att diskutera samarbete kring lediga lokaler och mark för att underlätta
uthyrning, försäljning och förmedling.

Nätverksluncher / Frukostmöten
Vi kör på som vanligt med nätverksluncher under 2018 och vi kommer att utöka
antalet frukostmöten genom olika samarbeten med andra aktörer under 2018, där vi
planerar för att flytta runt på olika ställen i kommunen för att bredda informationen
och dialogen.

Uppföljning Företagsklimat 2017
Vi har skickat ut vår enkät för att följa upp Svenskt Näringslivs undersökning 2017,
där vi ber dig som företagare att svara på 3 enkla frågor. Ber dig ödmjukt att besvara
dessa frågor, så vi tillsammans kan verka för ett starkare Karlshamn.
Har du inte fått enkäten via mail innan, klicka HÄR för att besvara frågorna!

Näringsliv Direkt
Näringsliv Direkt är din kanal in till Näringslivsenheten, till oss kan du kan ringa eller
maila om du som företagare har frågor till kommunen eller bara vill uppdatera dina
kontaktuppgifter. Telefon: 0454-815 00 eller e-post: naringsliv@karlshamns.se

En annan viktig fråga från oss till dig som företagare
Vilket eller vilka företag skulle du helst se etablerade sig i Karlshamn, där den nya 
verksamheten skulle gagna din egen verksamhet som samarbetspartner?
Hör gärna av dig till oss med tankar kring detta!

Näringslivsenheten samarbetar och stödjer:
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https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=263731ac24baee77c683ba74b66aba7550ab46d&sessid=v1--dublLwOc9F5BOv3vGsoLJK97p5-4sd5&page=1

