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Dags att boka monter på Svalövsmässan 2017!
Ett nytt år är snart här och nu är det dags att boka monter inför Svalövsmässan 2017!
Nästa gång kommer Svalövsmässan att gå av stapeln den 30 september - 1 oktober 2017 i
Helenborgshallen.
Svalövsmässan ger dig möjligheter till att knyta
värdefulla kontakter och samtidigt visa upp ditt
varumärke för besökarna. Som det framsynta
företag eller organisation du representerar
hoppas vi att du ser vilka möjligheter en
mässmedverkan i dessa tider kan betyda i att nå
nya målgrupper samt uppmärksamma och
profilera ditt företag på marknaden.
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)
Mer information om Svalövsmässan kommer att
skickas ut inom några dagar, men du kan redan
nu anmäla 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 7 december
Årets sista företagsfrukost med julmys och tema
socialt företagande. Anmäl senast 5 december
till gisela.christensson@svalov.se

Fiber på landsbygden!
Bor du på landsbygden i Svalövs kommun och är
intresserad av fiber? Då är din intresseanmälan
viktig!
Under vecka 49 kommer Svenska Stadsnät att
skicka ut en intresseanmälan via post till alla
hushåll samt företag på landsbygden i Svalövs
kommun. Intresseanmälan är inte bindande utan
enbart till för att mäta graden av intresse.
Intresseanmälan kan även göras via deras
hemsida

Kompetensförsörjning i Svalöv
Svalövs kommun har tillsammans med
arbetsförmedlingen fått medel från Finsam till att
arbeta med kompetensförsörjning hos företag.
Under tre års tid har vi fått möjlighet att förstärka
upp med en medarbetare som enbart ska arbeta
med att matcha det behov ni företag har att hitta
personal med de kommuninvånare som befinner
sig i ett utanförskap och inte har ett arbete. Inom
kort kommer en tjänst att annonseras ut och
under våren påbörjas arbetet. Vet ni med er att ni
i framtiden behöver personal och vill ingå i denna
process får ni gärna höra av er till Katarina
Borgstrand.

Lokal rådgivare via Nyföretagarcentrum
till Svalöv
Inom kort ska Nyföretagarcentrum börja leta efter
en lokal rådgivare i Svalövs kommun som kan
hjälpa och stötta nya företag. Detta är ett nytt
arbetssätt i Svalöv och vi behöver knyta
samarbetspartners till oss. Har ditt företag
möjlighet att vara med och sponsra en lokal
rådgivare, kontakta Katarina Borgstrand.

Näringsliv och turism i nya lokaler
Sedan en dryg vecka tillbaka befinner vi oss i
kommunhuset. Vår nya besöksadress är
Herrevadsgatan 10.

Företagslots

Företagsbesök

Svalövs kommun har en ny lotsfunktion som ska
underlätta för företag som har komplexa frågor
eller berörs av flera myndigheter. I lotsen finns
följande funktioner med: handläggare med ansvar
för bygglovsfrågor, mark och exploatering (frågor
om markköp), alkoholtillstånd, detaljplaner,
räddningstjänsten, handläggare med ansvar för
miljö- och livsmedelsfrågor och handläggare med
ansvar för vatten och avlopp.

Hittills i år har vi hunnit med att träffa 30 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.
Under november har vi träffat följande företag:
Sonesson Bialitt AB
E Decor

AL Styling

J&J Teknik

Har ni frågor om funktionen eller vill ta upp en
fråga i lotsen så kontakta Katarina Borgstrand.

Näringslivsråd
Ett näringslivsråd håller på att startas upp. Totalt
har tre möten mellan Svalövs kommun och de
företag som idag sitter som företagsrepresentanter skett. Senast diskuterades
näringslivsstrategin för Svalövs kommun som
behandlas politiskt just nu och förhoppningsvis
antas av kommunfullmäktige i december. Även ett
reglemente för näringslivsrådet diskuterades.
Rådet ska vara ett rådgivande organ för samråd
och ömsesidigt informationsutbyte mellan
företrädare för företag i Svalövs kommun och
kommunens styrelse och nämnder. Kommunen
ska informera om planer och som berör företag i
Svalövs kommun och inhämta synpunkter i tidigt
skede. Genom näringslivsrådet ges företag en
större delaktighet. Representanter från företagen
har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i
den kommunala verksamheten. Företagen kan
informera om och ge förslag till lämpliga
anpassningar av arbetet för att skapa ett bra
företagsklimat.
När reglementet för rådet är klart och antaget
kommer vi informera om hur företag kan väljas in i
näringslivsrådet.

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

På övre bilden ser ni när vi träffar Sonesson Bialitt AB och på
nedre bilden E Decor, AL Styling och J&J Teknik.

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!

