
Här berättar vi om en del av allt vi gjort på näringslivsenheten under 
februari månad, är det något du vill veta mer om så tveka inte att 
höra av dig.

Tillväxtforum på NetPort Science Park 7/2 
Tillväxtforum är ett forum för diskussioner för flera instanser i Blekinge, ex. Läns-
styrelsen, Region Blekinge, Almi, våra NetPort Science Park, Blue Science Park, re-
gionens näringslivskontor m.fl, där diskussionen denna gång handlade om länets 
olika styrkeområden, där Blekinge är unika. Diskussionen visar på bredden i länet 
och ett diversifierat företagande, som vi gemensamt måste nyttja, jobba med och 
marknadsföra. 
 
Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 
Under februari har vi haft djupa diskussioner med Svenskt Näringsliv inför första 
mötet inom utvecklingsprogrammet där såväl kommunalråd, som oppositionsråd, 
kommundirektör och näringslivschef deltagit i syfte att hitta en målbild för Karls-
hamns arbete under och efter utvecklingsprogrammets olika möten. Under mars 
månad presenterar vi en del av målen samt en del andra nyheter. 
 
Tillgång på kommunal mark 
Vi har haft bra diskussioner med Byggnadsnämndens ordförande om nuläge och 
framtid i syfte att beskriva vår syn på ärenden, näringsliv och beslutsfattande. Vi 
har också haft viktiga diskussioner om tillgången på kommunal mark, där vi nu 
bestämt oss för att ta ett större grepp i denna fråga för att hitta all ledig verksam-
hetsmark och mark för bostäder. Vi märker intresset från externt håll och vill skapa 
en sammanhållen och bra bild att förmedla i dessa diskussioner. 
 
Framtidsdialogen – 1 år senare! 
Har ni undrat vad som egentligen blev resultatet av Framtidsdialogerna vi höll för 1 
år sedan? Då kan ni läsa mer om detta på vår webbplats. 
 
Nätverkslunch på Port Hotel 
Vi genomförde en bra nätverkslunch på Port Hotel tillsammans med Företagarna 
och Svenskt Näringsliv med en god lunch och bra information av kommunens sä-
kerhetschef Mats Hadartz gällande den stora totalförsvarsövningen i mitten på maj 
2020 samt ett spännande studiebesök på hotellet. 
 

11 - 12 mars 
UF-mässa i Ronneby 
Välkomna till UF-mässan 
2020 där över 140 UF-före-
tag från hela länet ställer ut 
och säljer sina produkter och 
tjänster. 
 
17 mars 
Nätverkslunch 
Mer info kommer. 
 
19 mars 
Skåneporten hos Företagarna 
Andreas Meyer från Skåne-
porten, som är företaget som 
köpt mark vid Duveryd, gästar 
Företagarna på svensk efter-
middagsfika. 
 
28 mars 
Fiskepremiär i Mörrum 
 
31 mars 
Frukostmöte 
Mer info kommer. 
 
Får du inte våra inbjudningar? 
Skicka ett mail till naringsliv@
karlshamn.se så lägger vi till 
dig i vår sändlista 
 
Karlshamns 
Näringslivskalender 
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 
arbetsmarknads- och närings-
livsfrågor och andra som har 
intresse i tillväxtfrågor.

Kommande aktiviteter
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Marknadsföring 
Den 18/2 lanserade vi en marknadsföringskampanj, där vi intervjuat deltagare i vårt Näringslivsforum kring den 
nya etappen på NetPort Science Park, Stärnö Sjöstad och visionen Karlshamn50000. Vi kommer att publicera en 
ny intervju varannan vecka. Du hittar alla intervjuer på vår webbplats. 

Etableringsdiskussioner 
Vi har varit i Malmö för att diskutera ett antal olika etableringar på sikt – spännande med många bollar igång 
samtidigt när det gäller etablering och vi räknar med att kunna presentera lite nyheter under mars/april 2020. 
 
Blekinge Airport 
Vi har haft bra diskussioner kring Blekinge Airport och en ev. kommande flyghub mellan Ronneby och Frankfurt. 
Viktig fråga för näringslivet i Blekinge likväl som inrikesflyget mellan Ronneby och Stockholm. 
 
Nya företag i Karlshamn 
Den 26/2 bjöd vi in till en informationsmöte för företag som startat mellan okt-dec 2019 med syfte att informera 
om vad vi gör och varför vi gör det vi gör! 
  
Dessutom har vi under februari haft bra möten med Gilla Karlshamn kring viktiga samarbeten framöver, deltagit 
på Företagsam fika i Företagsamhetens hus där vi träffade Svenskt Näringsliv, Nyföretagarcentrum, UF, samt 
Help to You för en diskussion om näringslivsenhetens arbete och vårt gemensamma arbete i framtiden! Vi med-
verkade på Företagarnas kväll som innehöll diskussion och information av KEABs VD Anders Strange, Samhälls-
byggnadschef Ulrika Nordén Johansson, samt Näringslivschef Mathias Wijk. 
 
Vi har även gjort en del företagsbesök tillsammans med politiker i kommunen bl.a hos Ekenbergs Auktioner och 
BLT/Sydöstran. Att göra företagsbesök är viktigt för oss och vi lanserade i mitten på februari möjligheten för dig 
som företagare att själv anmäla att du vill träffa oss. Syftet med besöken är att vi vill lyssna på dig kring vad du 
tycker är bra, funderar på, samt tycker borde fungera bättre. Boka ditt företagsbesök här. 
 
Följ oss gärna på sociala medier via länkarna nedan och glöm inte att ”Tala mer med varandra, än om varan-
dra!” 

Följ oss gärna på 
sociala medier!
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