
Hejsan!
2018 är här och ett helt nytt år med möjligheter. Som näringslivschef har nu ett 50-tal 
arbetsdagar förflutit än så länge och vi har inte legat på latsidan utan tvärtom. För min 
del valde jag en strategi från början att försöka delta i många stora 
sammanhang/möten för att träffa så många som möjligt. Under 2018 utökas den 
strategin i fler företagsbesök för att möta just dig som företagare.

Vi har i förra veckan avslutat två mycket bra verksamhetsdagar, där vi planerat för 
aktiviteter såväl nya som redan existerande som vi ska genomföra under 2018.

Här följer ett axplock av saker som vi har på agendan den närmaste tiden!

• En ny näringslivsutvecklare är rekryterad och börjar under våren
• Vi kör igång vår funktion Näringslivslots under februari för att underlätta för dig 

som företagare
• Vi kommer utöka kontakten med dig som företagare på olika sätt
• Vi kommer genomföra fler frukostmöten och näringslivsluncher
• Vi upphandlar inom kort en handels-/markanalys av Karlshamn
• Vi kommer inom kort att skicka dig en näringslivsenkät med 3 frågor om Karlshamns 

företagsklimat
• Vi återstartar vårt viktiga fastighets-/markägarnätverk
• Vi intensifierar och utökar vårt samarbete med Netport Science Park i syfte att nå 

fler etableringar till Karlshamn 
• Vi ska bygga om vår hemsida i samråd med en del företagare för att förenkla 

användandet
• Vi har för avsikt att under våren starta upp en näringslivskalender tillsammans med 

Företagarna, UF, Nyföretagarcentrum, Centrumföreningen och Netport Science 
Park

För att kommentera den kommande handels-/markanalysen lite mer, så syftar den till 
att ge oss bättre förutsättningar att göra prioriteringar avseende befintliga markytor 
och att ta nya i anspråk framöver, samt hur handeln ska utvecklas i Karlshamn med 
tanke på omvärlden. Här vill vi engagera dig som butiksägare och fastighetsägare för 
att vara med och påverka framtiden, så vi återkommer i denna fråga.

Vill också kommentera den näringslivsenkät vi kommer skicka dig innehållande 3 frågor 
om företagsklimatet. Syfte är att vi vill veta ”varför” företagsklimatet försämrats de 
senaste åren i Karlshamn enligt Svenskt Näringslivs undersökning. Vi ber dig ta en 
stund och svara på frågor, så vi kan justera och utveckla framtiden.  

Du som företagare är viktig för Karlshamn och tillsammans bygger vi framtiden. 

Hör gärna av dig med tankar och synpunkter!

För dig som ska gå på KAN-galan, så ses vi där!

Med vänliga hälsningar
Mathias Wijk med personal
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