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Hösten är på intåg och mycket är på gång
På tal om tåg så är diskussionen kring Sydostlänken intressant, men vad skulle den 
innebära för Karlshamn och Blekinge? Valet genomfördes den 9 september och vad 
kommer det att innebära för näringslivet framöver? Oavsett vad, företagandet är och 
förblir viktigt. Vi gör saker tillsammans och arbetar mot ett gemensamt mål. Nu tar vi 
nästa steg för att lyfta dig som företagare!

Karlshamn måste ta mer plats, eller hur?
Näringslivsenheten introducerar ett nytt koncept från och med i höst för att lyfta fram företagandet. Syftet är att nå nya 
insikter och kunna formulera gemensamma mål i den kommande näringslivsstrategin för 2019. Flertalet aktiviteter ryms 
i konceptet där vi hoppas att du har möjlighet att delta.

Handels- och markanalys
Analysen slutrapporteras den 2 oktober. Därefter bearbetar vi resultatet uppdelat i olika zoner. Vi återkommer med 
inbjudan till dessa möten under hösten.

Lokaler, mark och planering
Under hösten kommer vi att fokusera på en av de viktigaste frågorna för näringslivsutveckling, nämligen hur vi kan 
underlätta för befintliga och nya företags satsningar i Karlshamn framöver. Vi behöver bland annat bli snabbare och 
samarbeta mer effektivt för att kunna ge er företagare det stöd ni så väl förtjänar.
Att locka företag till Karlshamn kräver allt från mark till skolor, fritid och mycket mer. Nu utökar vi samarbetet internt 
för att kunna planlägga fler områden för utveckling och etablering.

Kommunikation, marknadsföring och fler företagsbesök
• Vi satsar nu vidare med att kommunicera vad vi gör och vad vi vill via olika kanaler. Under hösten kommer vi även att 

ta fram ett nytt marknadsföringsmaterial för att lyfta fram Karlshamn.
• Nätverksluncher och frukostmöten planeras – datum presenteras inom kort
• Flertalet företagsbesök och olika möten planeras under hösten och våren. 
• Företagslots varje fredag

Vi ser fram emot att träffa dig och dina kollegor i höst!

På gång väldigt snart!
Detaljhandelsdagen - Den 1 oktober är det detaljhandelsdag i Ronneby
GuldEken 2018 - Abu AB utsågs som vinnare av Made in Karlshamn 2018 och tävlar nu i priset Made in Blekinge på 
Guldeken-galan 5 oktober, dessutom är företagen Schvung och VEGOIL nominerade i andra kategorier.
Företagsklimat - I början på oktober släpper Svenskt Näringsliv sin slutgiltiga rapport om företagsklimatet och vi vet 
redan att resultatet inte är så bra för Karlshamn och här har vi en gemensam uppgift att vända detta! Det enkla är att 
börja prata i positiva termer istället och det något mer långsiktiga är att förändra saker tillsammans genom en bra 
kommunikation.
Handelsanalysen - slutrapporteras den 2 oktober
Nätverkslunch den 9 oktober
Fabian Bengtsson – Företagarnas nya VD besöker Karlshamn den 4 oktober. 
Boka din plats på: www.foretagarna.se/foreningar/karlshamn

Följ oss: Instagram: @NäringslivKhamn eller Facebook: facebook.com/NaringslivKarlshamn

Med vänliga hälsningar

Mathias Wijk
Näringslivschef, Karlshamn kommun

http://www.foretagarna.se/foreningar/karlshamn


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 0454-815 00 eller naringsliv@karlshamn.se

Om du gillar sociala medier, följ oss på:

Twitter: @NaringslivKhamn

Facebook: facebook.com/NaringslivKarlshamn

Instagram: @NäringslivKhamn

Näringslivsenheten på Karlshamns kommun 

samverkar med många viktiga aktörer och nedan ser 

du några av våra samarbetspartners


