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Ett företagsår är snart till ända!
Nu är året snart slut och på många håll är verksamheten intensiv innan julledigheten drar
igång. Vi hoppas att ni alla haft ett bra företagsår och att ni kan njuta av några (få) röda dagars
ledighet.

Boka monter på Svalövsmässan!

Studiebesök på Ring Knutstorp!

Hälften av montrarna på Svalövsmässan 2017 är
redan bokade. Vill du vara säker på att kunna
välja var du vill stå på mässan ska du boka nu,
vid senare bokningar kan din önskade monter
redan vara upptagen.

Den 17 januari kl 11-13 bjuder vi tillsammans
med Företagarna Landskrona, Ring Knutstorp
och STCC in till Studiebesök på Ring Knutstorp.

Till mässan kommer vi att ta fram en mässtidning
för att medverkande företag ska kunna profilera
sig extra och för att informera samt profilera
mässan i stort. Vi kommer också att profilera och
informera om mässan på kommunens hemsida,
www.svalov.se, samt Facebook. Vi hoppas att så
många som möjligt tar tillfället i akt att medverka.
Tidigare år har tillströmningen till mässan varit
cirka 3500 personer under mässans två dagar.
Publika öppettider för Svalövsmässan:
Lördag den 30 september. 10.00 – 17.00
Söndag den 1 oktober. 10.00 – 16.00
Prisexempel - olika monteralternativ:
2m x 2,4m = 3 200 kr
2m x 3,6m = 4 500 kr
2m x 4,8m = 5 500 kr
(Priserna är exkl. moms)

Då informerar Magnus Öhrström, VD på Ring
Knutstorp om verksamheten och Filip Sporre en
av delägarna till STCC om tävlingarna. STCC.
Mer information och inbjudan kommer skickas ut
inom kort men det går redan nu att anmäla dig till
Katarina Borgstrand
Tel: 0709-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se

Landskamp i volleyboll!
Den 29 december arrangeras det landskamp i
volleyboll för flickor och pojkar, U18, i
Heleneborgshallen i Svalöv. Passa på att komma
och titta och heja på. Läs mer

Anmäl dig till någon av oss:
Gisela Christensson
Tel: 0418-47 53 06
E-post: gisela.christensson@svalov.se
Katarina Borgstrand
Tel: 0709-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se

Företagsfrukost 8 februari
Välkomna till företagsfrukost den 8 februari.
Mer information och inbjudan kommer i januari.
Anmäl senast 6 februari till
gisela.christensson@svalov.se

Nyanländas kompetens – en möjlighet för
ditt företag
Nyanlända är en möjlighet för dig som
arbetsgivare att hitta ny kompetens för ditt
företag. Arbetsförmedlingen i Landskrona vänder
sig till företag som är intresserade av den
yrkeskompetens, kunskaper och erfarenheter
som nyanlända har och som kanske behövs i
just ditt företag. Arbetsförmedlingen kan hjälpa
dig att hitta talang och kompetens och matcha
kandidater enligt dina önskemål. Läs mer

Näringslivsstrategi för Svalövs kommun
I januari lyfts näringslivsstrategin för Svalövs
kommun till kommunfullmäktige för beslut.
Ett stort tack till alla er som engagerade er i
arbetet med att ta fram vilka frågor som är viktiga
för Svalövs kommun att arbeta med för att skapa
ett bra företagsklimat.
Under våren 2017 kommer vi åter att bjuda in till
dialogmöten för att dels berätta om vårt framtida
arbete och dels höra era åsikter om vilka frågor vi
ska börja arbeta med.

Företagsbesök
Totalt i år har vi hunnit med att träffa 32 företag.
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.

På övre bilden ser ni när vi träffar Christer Nordahl och Niklas
Petterson.

Under december har vi träffat följande företag:
Bygeln Consulting AB och RPV Entreprenad AB
Vill ni ha besök på ert företag? 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!

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand, Näringslivs- och turismchef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Besöksadress
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
E-post: naringsliv@svalov.se
www.svalov.se

Välkommen att delta på
arbetsförmedlingens branschvecka
industri
27 februari-3 mars 2017 kl 10-16 varje dag
Välkommen att medverka och inspirera dina
framtida medarbetare. Genom att människor
väljer industrin väljer man också en
framtidsbransch!
Ni kan boka in er på: Rekryteringsträff,
Information/föreläsning, Utbildningsinformation,
Ta emot studiebesök. Läs mer och anmäl

Bemanning under helgerna
Näringslivs och turismenheten finns på plats
under större delen av mellandagarna och från 2
januari. Ring eller maila oss så hjälper vi dig!

God jul och Gott Nytt år!
Önskar
Katarina, Kristina, Magdalena och Gisela

