
Juni månad i Karlshamn
Vilken månad som gått i Karlshamn. Mängder med möten med externa parter, interna möten och diskussioner om hur 

vi klarar framtiden ur många perspektiv. 

Handels & Markanalys

Den 8 juni redovisade Reteam sin första delrapport i Carl Gustafs kyrka. Spännande och många delar att fundera 

kring. Nästa tillfälle är i september!

Svenska stadskärnor i Västervik

Vi har besökt Svenska Stadskärnors konferens i Västervik för att hämta inspiration och vi har också besökt 

näringslivsdagen i Sölvesborg.

Livsmedelsprojekt

Vi har haft ett inledande möte till en förstudie angående livsmedelsmedel-

utvecklingen. En förstudie i samarbete mellan kommunerna i västra Blekinge,

Länsstyrelsen och Krinova i Kristianstad. 

Frukostmöte och nätverksluncher

Nätverksluncher 22/5 och frukostmöte i Asarum den 29/5 har genomförts och

Inbjudan kommer längre fram inför höstens aktiviteter.

Höst 18 och vår 19

Vår planering för hösten 2018 och våren 2019 är nu klar, vilket kommer märkas i aktivitetsfloran efter sommaren. 

Större fokus på företagandet och varför företagen är vikitiga. Vi ber er att vara så delaktiga som möjligt och ber därför 

att få återkomma med inbjudningar.

Sydostlänken

Ett mycket positivt besked kom i juni angående Sydostlänken, vilken kommer att betyda mycket för 

näringslivsutvecklingen i Karlshamn på sikt

Välkomstbrev till nya företagare i Karlshamn

Vi startade under juni månad med att skicka ut ett välkomstbrev till alla nya företagare i Karlshamn.

GDPR

Från den 25 maj gäller GDPR. Vill du inte kvarstå i vårt register av mailadresser ber vi dig kontakta oss, så raderar vi 

dina uppgifter.

Följ oss på sociala medier:

Instagram: @NäringslivKhamn

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 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 0454-81500 eller naringsliv@karlshamn.se

Om du gillar sociala medier, följ oss på:

Instagram: @NäringslivKhamn

Twitter: @NaringslivKhamn

Facebook: facebook.com/NaringslivKarlshamn

Näringslivsenheten på Karlshamns kommun 

samverkar med många viktiga aktörer och nedan ser 

du några av våra samarbetspartners


