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Mars månad i Karlshamn
Dags igen för lite uppdatering av näringslivsläget i Karlshamn. En månad går fort och det händer
mycket på en månad.

Handels-/Markanalys
Vi har gått ut med upphandlingen kring handels-&markanalysen och målsättningen är att analysen 
ska vara klar till i september, men innan det kommer vi att behöva er hjälp i detta arbete och vi 
återkommer med mer information.

Alla frågor till Näringslivsenheten
Vi välkomnar dig som företagare att kontakta oss på Näringslivsenheten med dina företagsfrågor. 
Ring 0454-815 00 eller naringsliv@karlshamn.se

Näringslivslots
Vår funktion ”näringslivslots” kör vidare i syfte att underlätta för dig som företagare. Vi ger dig 
möjligheten att få ett samlat svar på dina företagsfrågor på ett och samma ställe.

Ny näringslivsutvecklare på plats
Mikael Persson börjar hos oss den 3 april och kommer att fokusera på befintligt näringsliv kopplat 
till vår nya funktion Näringslivslots.

karlshamn.se/naringsliv
Vår del av  kommunens hemsida gällande näringsliv håller nu på att arbetas om och ska vara klar i 
maj månad.

Nätverksluncher
Inbokade näringslivsluncher under våren är den 27 mars och därefter den 24 april.

Frukostmöten
Den 21 mars genomförde vi ett frukostmöte i Svängsta och därefter planeras för ett frukostmöte 
den 7 maj.

Näringslivskalender
Vi kommer att tillsammans med fler andra aktörer sätta samman en näringslivskalender för att 
underlätta i floran av alla möten, dvs vi samlar merparten av aktörernas aktiviteter på ett och 
samma ställe.

Följ oss på Facebook
För  dig som gillar Facebook och vill vara uppdaterad, följ oss gärna på vår facebooksida!
www.facebook.com/naringslivkarlshamn

Vår enkät om näringslivsklimatet
Vi har under ett par veckor nu haft en enkät utskickad och gensvaret har varit positivt. Vi ska nu 
sammanställa resultatet och kommer att återkomma med information om denna enkät.

Företagsbesök
Vi har haft företag på besök och även genomfört en hel del företagsbesök under månaden. Vill du 
ha besök, kontakta oss på 0454-815 00 eller naringsliv@karlshamn.se

Näringsliv Direkt
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naringsliv@karlshamn.se
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