
 
   

                  Medlemsinformation  april  2018 

 
 
Välkommen till Bofood och andra företag på gamla Winnerfabriken 
klockan 16.30 onsdagen den 25 april 2018! 
 
Studiebesöket äger alltså rum på Västra Kajen i Karlshamn, en gammal välkänd adress för 
alla karlshamnare och i synnerhet för anställda på AAK.  
 
Bofood är emellertid ett ungt företag med fokus på livsmedel och beläget i en 
fabriksbyggnad med lång livsmedelshistoria. Företagets ordförande PG Persson kommer att 
ge oss en presentation av företaget och dess verksamhet i lektionssal och sedan, 
förhoppningsvis tillsammans med VD Bo Funeteg, visa hur anläggningen ser ut i 
verkligheten.  
 
Fastighetsägaren och ägaren till Maseco AB Marc Ljungström tar sedan över och 
introducerar oss till några andra företag som ligger i samma byggnad t.ex. Ecobränsle 
(RME), Den goda lutfisken, Tefac AB (fettsyror och glycerol), Brygghus 19 (öl), Hugo & 
Celine (hundglass). Vi får se hur många vi hinner med! 
Företagen ligger inom AAK:s bevakade industriområde. Var noga med att anmäla dig!  
 
Anmälningslistan måste i god tid finnas i vakten så att du kan bockas av.  
 
Gåanvisning från vakten: Fortsätt längs kajen ca 100 meter, sväng höger 90 grader, gå uppför 
backen och trappan, sväng vänster 90 grader, följ byggnaden till vänster tills den tar slut, där 
ligger ingången till Bofood! 
 
Sista anmälningsdag söndagen 22 april 
 
Välkomna 
 

Anmäl Dig senast den 22 april enlig ovanstående inbjudan. 
 
Anmäl via vår hemsida,telefon eller e-post, se nedan eller ring Kreativums växel 0454-30 33 60 
• Ange antal och tel.nr och e-post-adress vid anmälan, detta för att vi skall kunna meddela ev. ändringar 

eller inställda arrangemang. 
• Ange också om samåkning önskas eller om möjlighet finns att ta med någon mer passagerare. 
• Anmälningslista finns tillgänglig på Kreativum sista anmälningsdagen för den som önskar veta om det 

finns någon att ringa för samåkning. 
 
 
 

Adress   Telefon     E-post  Hemsida 
Strömmavägen 28 0454-30 33 77  kreativt.forum@kreativum.se www.kretefo.se 
374 32 Karlshamn     


