Nyhetsbrev
Näringslivs- och turismenheten

April 2016

Sista chansen att svara på enkäten
När du läser detta har vi precis haft det sista dialogmötet med er företagare. Det har varit
konstruktiva möten med syfte att ta reda på vilka frågor vi ska arbeta med för att få ett bra
företagsklimat. Stort tack till alla er som medverkat!
Till dags dato har 212 företag svarat på enkäten. På måndag den 18 april stänger vi enkäten och har
ni inte svarat än - gör gärna det. Era synpunkter är mycket värdefulla. När enkäten är stängd lägger vi
fokus på att sammanställa materialet och ta fram förslag på en ny näringslivsstrategi.

Sommarjobb på ditt företag?

Kompetensutveckling - landsbygdsföretag

Vi söker dig företagare som kan ta emot en
sommarjobbare (18 -19 år) och som kan tänka
sig att bli lots för en ungdom in i arbetslivet.
Genom att erbjud plats, din kunskap och
kompetens i sommar till en ungdom, som står en
liten bit från arbetsmarknaden, kommer du att
göra en stor skillnad i samhället.

Driver du ett landsbygdsföretag och går i
utvecklingstankar? Då kan du få rådgivning som
är subventionerad via Landsbygdsprogrammet.
Erbjudandet gäller fram till den 30 juni 2016. För
mer information se:

Alla behöver vi börja någonstans, detta projekt är
till för att just vara en början på något positivt och
stort – nämligen vägen till ett arbete. Idag står
allt för många av våra unga utanför
arbetsmarknaden. Tillsammans kan vi ge av vår
kunskap men också få möjlighet att knyta
kontakter inför framtiden.
Självklart ska sommarjobbaren ses som en
resurs på din arbetsplats på flera sätt, även om
det i grunden handlar om att ge personen en
inblick i arbetslivet och inte ersätta ordinarie
personal.
Det kostar inget att ta emot en ung person som
står en bit från arbetsmarknaden. Kommunen
kommer att erbjuda kommunala sommarjobb,
men väldigt många ungdomar önskar innerligt att
få komma ut i det privata näringslivet.
Tillsammans med det här projektet skulle du
kunna ge dem denna möjlighet! Vill du dessutom
ha mer än en ungdom hos dig i sommar så kan
vi hjälpa dig att hitta dem, men då står du själv
för lönekostnaderna.
Är du intresserad? – Kontakta oss!
Stellan Ask, Arbetsmarknadsenheten
Stellan.ask@svalov.se 0418-47 50 41
Katarina Borgstrand, Näringsliv och turism
Katarina.borgstrand@svalov.se 0418-47 53 20

http://effectus.se/landsbygdsforetagare/
Affärsutvecklingscheckar för
internationalisering
Driver du ett småföretag och vill satsa på en
marknad utanför Sverige? Då kan du söka upp
till 250 000 kronor via Region Skånes affärsutvecklingscheckar. Ansök och läs mer på:
http://www.skane.com/sv/affarsutvecklingscheck
ar-for-internationalisering-i-skanska-smaforetag

Affärsutveckling, konsultstöd, lån,
utvecklingsbidrag, riskkapital…
Vilka möjligheter finns?
Välkommen till en ”Tillväxtfrukost” arrangerad av
IUC SYD som presenterar en snabb men
fullmatad överblick över de tillväxtstöd som du
som företagare vill veta mer om.
Var: Linc, Östervångsplan 15, Landskrona
När: 13 maj 2016, kl 8.30 – 9.30, frukost
serveras från kl 8
Anmälan ska ske senaste den 6 maj. Mer
information och länk till anmälan hittar du här:
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44425D46
7940405A4779464B59/42415C477144405F447
142475D4371

Sommarlovsentreprenörer

Företagsbesök

Ungdomar mellan 16-19 år har möjlighet att prova
på att vara egen företagare i sommar. Känner du
någon ungdom med smak för entreprenörskap,
tipsa om möjligheterna att testa driva företag
istället för ta ett vanligt sommarjobb. Mer
information hittar du här.
http://www.svalov.se/naringsliv/sommarlovsentrep
renor-2016.html

Under 2016 planerar vi att göra minst 30
företagsbesök. Hittills i år har vi hunnit med 12.
Senaste månaden har vi träffat:

Företagsfrukost
Onsdagen den 1 juni är det dags för nästa
företagsfrukost. Temat denna gång är ekonomi.
Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.

Entreprenörsveckan i Båstad
Entreprenörsveckan 20-22 juni i Båstad erbjuder
kunskap, inspiration och inblick i viktiga frågor
som är en förutsättning för
entreprenörsföretagens utveckling. Det krävs
nytänkande, innovationskraft och driv! Bli
inspirerad av andras erfarenheter – såväl i
motgång som framgång!

Energiteknik i Teckomatorp
Hejdes Woody Bygghandel
Netto i Svalöv
Br. Perssons Begravningsbyrå
Söderåsens Veterinärklinik
Svalövs Farmartjänst
På dessa besök åker vi ut till er företagare för att
lära känna er och er verksamhet och även de
frågor som är viktiga för er. Vi är intresserade av
att veta hur det går för er, vilka framtidsplaner ni
har, vilka möjligheter och hot ni ser. Vi vill också
veta vad ni tycker om kommunens arbete och
om det är några frågor ni vill att vi tar med oss
för att arbeta med. På bilden ser ni vilka vi är
som kommer på företagsbesök.

Om det finns Svalövs företag som är intresserade
av att åka till Entreprenörsveckan så anmäl ert
intresse till oss så åker vi gemensamt dit.

Information från Söderåsens Miljöförbund
Helgen 23- 24 april är Stora biltvättarhelgen - vad
ska man tänka på när man tvättar sin bil, vad
behöver företag ta hänsyn till vid bekämpning av
ogräs med mera.
Från vänster: Kommunalrådet Olof Röstin (M), Näringslivsoch turistchef Katarina Borgstrand, Kommunchef Fredrik
Hela nyhetsbrevet ser du här:
Löfqvist, Oppositionsrådet Teddy Nilsson (SD) och
http://www.soderasensmiljoforbund.se/Utskick-SoederaasensKommunalrådet Birgitta Jönsson (S).

miljoefoerbund-april-2016.pdf

Vill ni ha besök på ert företag? Kontakta då
Näringslivs och turistchef Katarina Borgstrand.

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand, Näringslivs- och turistchef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Besöksadress
Svalegatan 4F
268 31 Svalöv
E-post: naringsliv@svalov.se
www.svalov.se

Har ni frågor, vill ni ha hjälp, eller vill ni prata med
någon på kommunen, men vet inte vart ni ska
vända er? Kontakta oss på Näringsliv och turism!

