
FEBRUARIBREV till dig som företagare
Vilken månad med framtidsdialoger, nätverkslunch, möte hos företagarna 7/2, utvärderat KAN-gala,
en del företagsbesök och mängder med kontakter och möten.

- Framtidsdialogerna under vecka 6 är inne i en summeringsfas efter 8 möten med totalt ca 130 personer. 4 
teman under en vecka för diskussion om kompetensförsörjning, framtidsfrågor, kontakten mellan näringsliv/
kommun och hur attraherar vi nytt företagande till Karlshamn. Fantastiskt bra vecka med högt i tak och en 
mängd bra diskussioner. Summeringen ska nu spridas såväl internt inom kommunen, som till alla deltagare under veckan. 
Vi räknar med att framtida diskussioner skapar en ”handlingsplan för fortsatt näringslivsutveckling av Karlshamn”. 
Utvärderingen av framtidsdialogerna visar på att man till 98% tyckte att dialogerna var bra eller mycket bra, så vår resa är på 
rätt spår!
- KAN-gala 2019 är över och vi tar sats direkt mot 2020 och alla är överens om en fortsättning. Till den 31/3 ska en 
kommunikationsplan, upplägg och övrigt för fortsatt arbete vara spikat inför 2020.
- Mötet hos företagarna den 7 februari var en information för ca 80 personer om kommunens arbete framåt. Per-Ola 
Mattsson, Ulrika N Johansson, Mathias Wijk, Mikael Persson och Annica Hammar presenterade lite av allt det som finns i 
pipeline under 2020.
- Näringslivslots, en viktig funktion för oss och dig som företagare. Träffa tjänstemän från flera förvaltningar på ett och samma 
ställe med syfte att ge dig information från alla på en samma gång! Vill du veta mer, hör av dig!
- Handelsanalysen fortsätter nu på allvar via geografiska möten efter ett antal indelade zoner. Mötesdatum och inbjudan är 
utskickad sedan en tid. Viktiga möten för att samtala och konkret ta tag i handelsutvecklingen av Karlshamn, så glöm inte 
anmäla dig!
- Ny hemsida släpps den 6 mars, ett helt nytt utseende, som ständigt kommer att följa oss och komplettera våra sociala 
medier. Viktigt sätt för oss att sprida och delge information till alla er företagare. Så håll utkik framöver och vi tar givetvis emot 
synpunkter efter release den 6 mars!
- ”Möjligheternas Karlshamn”, marknadsföringsmaterialet är nu klart och syftar till att Karlshamn tar plats i omvärlden. Det 
kommer att finns i digital form på hemsidan och finns redan nu i tryckt form hos oss på Näringslivsenheten, kom och hämta om 
du ska iväg och prata Karlshamn framöver!

Vill du träffa oss för en diskussion, visa ditt företag och prata 
framtid, hör av dig till oss!

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