
MARSBREV till dig som företagare
Återigen en händelserik månad i Karlshamn och det bara fortsätter….. Nu kommer månadsbrevet något sent, men bättre 
sent än aldrig.

Framtidsdialoger 2019 – vi har under mars månad ägnat en del tid åt att summera framtidsdialogerna och att förankra fortsatt 
arbete internt  inom kommunen. Den 3 april redovisas dialogerna med en målbild och aktiviteter för framtiden.

Etapp5 - Under mars månad gick startskottet för utbyggnaden av Piren, en fantastiskt möjlighet för Karlshamn som möjliggör 
expansion och förutsättning för att fler företag etableras eller utvecklas i Karlshamn.

Nätverkslunch i ny tappning - Under mars månad startade vi nätverkslunch i ny tappning, dvs vi flyttar den geografiskt och 
erbjuder deltagare att få skjuts till lunchen via ett samarbete med bilfirmorna i Karlshamn. Resan bar av till Fridas design och XL 
Bygg  denna gången och nästa gång är vi på Best Western. Håll utkik efter inbjudan framöver!

Geografiska zonmöten inom handeln - Precis som med nätverksluncherna agerar vi mer geografiskt och har gjort samma med 
fortsättningen på handelsanalysen genom att ha möten på olika platser i kommunen kopplat till handeln. Dessa möten ska nu 
sammanställas och syftet är att hitta konkreta åtgärder för utvecklingen av handeln i Karlshamn.

Flyghub i Ronneby – En flyghub diskuteras i Ronneby för att skapa bra möjlighet för företagen i regionen att ta sig till Frankfurt 
likväl som att låta kunder och besökare komma till Karlshamn. 

Landsbygd-/skärgårdsutveckling – Vi har genomfört workshop med representanter från landsbygdsrådet i syfte att stärka och 
utveckla landsbygd och skärgård i Karlshamn.

Marknadsföringsmaterial ”Möjligheternas Karlshamn” - Materialet är nu klart att nyttjas för spridning av dig som företagare i 
din kontakt med kunder och leverantörer. Vill du ha ett antal exemplar – maila oss gärna!

Karlshamn.se – Vår hemsida lanserades under mars månad, där vi kommer att fortsätta att fylla på med information om service 
aktiviteter och tjänster som vi erbjuder sig som företagare.

Till ovanstående ska läggas möten i vår Näringslivslots, förberedelser inför den 3 april, en hel del företagsbesök och kontakter
med företag som vill utvecklas i Karlshamn. Vi deltog på UF-mässan i Ronneby, samt haft bra möten med Svenskt Näringsliv och 
deltagit i fortsatt arbete med hemvändarkampanjen ”Karlshamn frågar chans”. 

Du som företagare, är viktig för Karlshamn!

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 och dela gärna våra sociala medier!
Instagram: @NaringslivKhamn Twitter: @NaringslivKhamn Facebook: NaringslivKarlshamn
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