
Novemberbrev till dig som företagare
En novembermånad som normalt sett är rätt dyster i alla fall vädermässigt, men inte näringslivsmässigt 
på något sätt. Det besöks, planeras och diskuteras i massor tillsammans med er företagareoch internt 
inom kommunen. Efter BLACK FRIDAY-helgen ser vi nu fram emot jul och nyår!

Invigning XL Bygg, ICA Maxi, möten kring KAN-galan, Frukostmöte med TeknikCollege på Kreativum och 
Företagarnas kvällsmöte på Ahlberg Bil, företagsbesök om såväl utveckling som etablering, deltagande på 
Logistikmässan, Ren Kust-diskussion, fastighetsägarnas medlemsmöte och nätverkslunch är några aktiviteter/möten i 
november månad tillsammans med uppstart av hemvändarkampanjen”karlshamnfrågarchans.nu” och ett framtidsmöte kring 
fortsatt konkret arbete kopplat till handelsanalysen.

KARLSHAMN TAR PLATS och vi fortsätter med olika aktiviteter. I stället för Save the date säger vi ”Save the week”, det vill säga 
vecka 6 nästa år. Det blir en vecka med möten, där vi tillsammans pekar ut inriktningen och skapar förutsättningar för en 
gemensam och bred förankrad näringslivsstrategi.
Att synas och höras mer är viktigt och vi är duktiga i Karlshamn – Gasellföretagen (Network Solution, MaskinCenter, Elleholms
Maskin), Coops pris för sin miljösatsning, Eriksbergs placering bland de 100 bästa hotellen och kanske även det mest 
spektakulära hotellet är bra för Karlshamn mm mm.

Den sista tiden har vi lagt en del tid på vår nya hemsida som släpps i början på 2019 och vi har sammanställt vårt framtidsmöte 
och på så sätt skapat förutsättning för kommande geografiska möten för att ta handelsanalysen till nästa nivå.

Under 2019 arbetar vi mer tillsammans med vår samhällsbyggnadsavdelning i syfte att utöka detaljplanerad mark för såväl 
bostäder som verksamheter. Idagsläget pågår detaljplaner i Strömma-området, flera stycken i Asarum, Stilleryd och inne i 
centrala Karlshamn. Fortsättningsvis startas fler detaljplaner i Strömma och Stilleryd kopplat till verksamhetsmark.

Vi kör vårt glöggmingel den 12/12 i Lokstallarna, då är du välkommen att ta lite glögg och ta del av lite information från oss på 
Näringslivsenheten. Anmäl dig på: narings@karlshamn.se 
Besök även nätverkslunchen den 18/12!

Vill du följa oss i vardagen? Följ oss på sociala medier!
Instagram: @NaringslivKhamn
Twitter: @NaringslivKhamn
Facebook: NaringslivKarlshamn
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