
Senaste nytt
Nu var vi där igen, en hel månad har gått och tiden springer verkligen 
på mot jul och lite ledighet för de allra flesta. MEN december återstår 
och vi planerar redan för 2020.

Som vanligt en hektisk men rolig månad med nätverkslunch på Kronolaxen med Gota 
Media och Mörrums Kronolaxfiske, ett frukostmöte samarrangerat med Teknikcollege på 
Kreativum samt ett Krögarnätverksmöte och en framtidslunch på NetPort Science Park med 
Blekinge Tekniska Högskola. Vi deltog också i uppstarten av BUS-projektet (Blekinges 
Unga Satsar) den 18/11. 
 
KaN-galan 2020 är på gång redan, den 15/11 släpptes biljetterna. Den 24 januari 2020 är 
det KaN-gala och den 14/1 genomförs uppladdningen via en WarmUp. Håll utkik i sociala 
medier för mer information eller på www.kangalan.se 
 
Företagsbesöken har vi ökat till antalet under november och tillsammans med alla kommu-
ner i länet deltog vi i Sölvesborg kring Rättviksmodellen – en modell för att underlätta för 
företagare gällande tillsyn och tillstånd. 
 
Fler bostäder behövs i Karlshamn och den 5/11 presenterades förslagen kring Stärnö Sjö-
stad. Fantastiskt läge och vilka möjligheter Karlshamn har att växa! 
 
Näringslivsforum, ett nytt forum sprunget ur framtidsdialoger, startades den 22 november 
och syftet är att ha ett diskussionsforum kopplat till den nya visionen Karlshamn 50000 
och dess fokusområden Bostäder, Kompetensförsörjning och Attraktivitet. Ett antal politiker, 
tjänstemän och företagare deltar i möten varannan månad under 2019/2020. 
 
Näringslivslotsen har fortsatt med besök från flera företagare och under december utvär-
derar lotsen internt för att ytterligare underlätta för dig som företagare. 
 
Näringslivsenheten flyttar till Rådhusgatan 28 under en period. Det sker omflyttningar i 
Rådhuset och då är vi flexibla och flyttar närmare dig som företagare. Nya lokaler innebär 
en möjlighet för oss och er att ha en än mer öppen dialog. Kom in på en kaffe någon dag, 
om du vill och kan! 
 
Landsbygd & Skärgårdsarbetet fortsätter på många olika plan och vi publicerade en lista 
på saker som skett under 2019, som gagnar Karlshamn/Blekinge på olika sätt ur ett lands-
bygd & skärgårdsperspektiv. 
 
Nu tar vi oss an december månad i nya lokaler på Rådhusgatan 28. 
 
Välkommen!

10 december - Glöggmingel 

12 december kl 15 -17, 
drop in med glögg, pepparka-
kor och en pratstund 
Lokstallarna  
 
17 december - Nätverkslunch 
 
14 januari - Warm Up för 
KaN-galan 
 
24 januari 2020 - KaN-galan 
KaN-galans hemsida 
 
Får du inte våra inbjudningar? 
Skicka ett mail till naringsliv@
karlshamn.se så lägger vi till 
dig i vår sändlista 
 
Karlshamns Näringslivskalen-
der 
Här finns aktuella arrange-
mang och aktiviteter för nä-
ringslivet i Karlshamn samlade. 
Målgruppen för kalendern är 
företagare i Karlshamn och 
alla som är engagerade i 

Kommande aktiviteter
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Använd oss!

Vår uppmaning till dig som företagare är att låta oss få vara 
med i din etablerings-/ utvecklingsprocess så tidigt som 
möjligt. På så får vi en effektivare process som frigör tid 
både för dig och för oss och du kan då lägga tiden på det 
du är allra bäst, nämligen att driva företag! 
 
Läs mer om eller kontakta oss på näringslivslotsen  
 
Telefon: 0454-815 00 
E-post: lots@karlshamn.se 


