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Maj 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. 

GDPR
Den 25 maj träder GDPR i kraft. Vill du inte kvarstå i vårt register av mailadresser ber vi dig 
kontakta oss, så raderar vi dina uppgifter.

Frukostmöten
Vi genomförde frukostmöte den 7 maj med rubriken EU- innehåll och den 29 maj är det dags för 
nästa frukostmöte, denna gången i Asarum.

Näringslivsluncher
Vår nätverkslunch den 24 april följs nu av en ny lunch den 22 maj

Handels-/ Markanalys
Den 14 maj startade Reteam sin handels-/markanalys genom att påbörja sina intervjuer på olika 
ställen i Karlshamns kommun. Den 8 juni inbjuds handeln och fastighetsägare till en gemensam 
workshop/kick off i Carl Gustafs kyrka.

Etableringsgrupp i Karlshamn
För att vi ska lyckas med etableringar och utveckling av företag krävs samarbete på många olika 
plan, dock är vetskapen om vakanta lokaler och ett samarbete mellan fastighetsägare, Netport, 
Centrumföreningen och kommunen viktigast. Nu inleds ett närmare samarbete med ett möte den 
25 maj.

Svenskt näringslivs företagsklimat
Den 15 maj släpptes indikationen kring Karlshamns företagsklimat från Svenskt Näringsliv. 
Karlshamns företagsklimat fortsätter tyvärr backa och indikationen tas på allvar, det slutgiltiga 
resultatet redovisas den 2 oktober 2018.

Planering för hösten 2018
I början av juni tar vi avstamp kring aktiviteter och arbete inför hösten 2018, där vi redan nu ser ett 
visst fokus på fler företags- & dialogmöten.

Näringslivskalender i Karlshamn
Den gemensamma näringslivskalendern startas för dig som företagare i slutet på maj 2018!

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 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:

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


