
Oktoberbrev till dig som företagare
Ännu en månad har gått och vi fortsätter vårt arbete med att försöka underlätta företagandet för 
dig på olika sätt, men framförallt vill vi uppmuntra till dialog och samverkan mellan företagare och 
kommun.

Vi startade vårt framtidsarbete den 5 oktober, där vi vill är att göra en näringslivsstrategi med en 
bred förankring under våren 2019. Mycket av informationen från vår sida handlar om dig som 
företagare och varför du är viktigt för Karlshamn. Framtidsarbetet går under namnet ”Karlshamn tar plats” och vi kommer 
involvera dig framöver för att Karlshamn ska ta mer plats, synas och höras på olika sätt!

Handelsanalysen slutrapporterades den 2 oktober och är en del av framtidsarbetet. Den 14/11 går vi vidare med att konkret 
arbeta med analysens resultat. Du som handlare, hotell-/restaurang, fastighetsägare och medarbetare är välkommen då. 
Inbjudan har mailats och delats ut personligen under några dagar. Vi hoppas givetvis att så många som möjligt vill och kan delta 
för framtidens skull.

Vi har börjat med fler företagsbesök, skickat ut 600 brev till företagare i kommunen, samt skickat ut cirka 1400 mail för att 
inbjuda till dialog med dig som företagare.

Det går bra för många av kommunens företag och det händer mycket i Karlshamn! Alla företag är viktiga och bidrar på olika 
sätt till Karlshamns näringsliv och vår fortsatta utveckling.

Vi arbetar vidare internt inom kommunen med företagsfrågorna via vår Näringslivslots, men kommer intensifiera 
företagsarbetet under hösten och våren.

Näringslivskalender.se är vår gemensamma satsning med flera aktörer för att underlätta för dig att hitta bra aktiviteter att 
nätverka under och föreläsningar att lyssna på.

Vi lägger stort fokus på nya detaljplaner för mer utveckling och nu senast togs beslut att starta detaljplaneringen av Strömma-
området, vilket är mycket bra för Karlshamn.

Framöver händer bland annat detta:
• Nätverkslunch 13/11 och 18/12 på FirstHotel
• Framtidsmöte 14/11 i Rådhuset
• Frukostmöte 16/11 på Kreativum
• Glöggmingel 12/12 i Lokstallarna
• KAN-galan 25/1 2019

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