
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.

Det mesta överskuggas av Corona-viruset just nu, vilket är oerhört svårt för oss alla, 
inte minst för näringslivet. Tillsammans är ett ord som används ofta och är precis det 
som det handlar om – hjälpa varandra, handla lokalt och fatta sansade beslut. Tydligt 
blir också hur viktigt ett fungerande och välmående näringsliv är för Karlshamn, Ble-
kinge och Sverige. Vi gör allt vi kan och kan råda över för att hjälpa dig. Vi använder 
fortsättningsvis 0454-815 00 som nummer för dig som företagare. 
  
Karlshamn tar plats – något positivt för Karlshamn 
Under mars månad tillkännagavs det att en ny torgpaviljong ska byggas på torget 
i Karlshamn. Stillerydshamnen har fått klartecken att bygga ut och ännu en positiv 
nyhet är Skåneportens vision för Duverydsområdet, som ser riktigt bra ut. 
Under 2020 kommer du att kunna söka dina bygglov digitalt och vi kommer också att 
starta upp ett samarbete med Rabadang gällande marknadsföring och kommunika-
tion som vi ser mycket fram emot. 
  
Corona-virus igen 
Som för många andra har i princip alla möten skjutits upp bl.a invigningen på Kre-
ativum, Techtank Member Day, Byggardagen på Eriksberg, vårt frukostmöte 31/3, 
Näringslivsforum 20/3, Nätverkslunch 17/3 och Svenskt Näringslivs första möte i 
utvecklingsprogrammet. 
Den 20 mars presenterade Karlshamns kommun sitt åtgärdspaket för lokala företaga-
re. 
  
En underlig månad för oss alla, men vi uppmanar dig som företagare att kontakta oss 
med tankar, funderingar, tips och problem, så ska vi göra vad vi kan för att underlätta 
för dig! 
  
/Näringslivsenheten, Karlshamns kommun

Många saker ställs in eller har 
fått ta en paus, läget för oss 
alla förändras hela tiden och vi 
vidtar alla försiktighetsåtgärder 
som är möjliga. Vi meddelar 
er så fort vi har möjlighet att 
anordna aktiviteter för er före-
tagare igen.

Kommande aktiviteter
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   Följ oss på 
sociala medier!

https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/ny-torgpaviljong-kan-bli-verklighet/
https://naringsliv.karlshamn.se/nyhetsarkiv/skaneportens-vision-for-duverydsomradet-presenterad/
https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/nu-ska-bygglovsprocessen-bli-digital/
https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/atgardspaket-for-det-lokala-naringslivet/
https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/atgardspaket-for-det-lokala-naringslivet/
http://www.karlshamn.se
https://www.facebook.com/Karlshamnsnaringsliv/
https://www.instagram.com/karlshamnsnaringsliv/
https://www.linkedin.com/company/karlshamnsnaringsliv/

