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Ett enhälligt fullmäktige har beslutat om näringslivsstrategin!
Nu är det nya året här och med det också en ny näringslivsstrategi. Ett enhälligt fullmäktige tog
igår beslutet om att anta näringslivsstrategin - det betyder att alla politiska partier i Svalövs
kommunfullmäktige är överens om hur vi ska arbeta med näringslivsfrågorna framöver.

Nästa steg i näringslivsarbetet

Inte alltid kassaskåp hjälper

Kommunfullmäktige har fattat beslut om
näringslivsstrategin för Svalövs kommun.
Näringslivsstrategin beskriver vad vi ska arbeta
med under de kommande sex åren för att skapa
ett bra företagsklimat.

Information från polisen
Tyvärr har det varit en hel del inbrott både hos
företagare och privatpersoner där man kommit
över mycket pengar.

Nu är det dags för oss att påbörja arbetet
tillsammans med er företag igen för att prioritera
vilka av frågorna vi ska prioritera först i vårt
arbete. Därför 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.
Birgitta Jönsson, kommunstyrelsens ordförande,
Kerstin Lingebrant, tf kommunchef och givetvis
näringslivs och turismenheten kommer att
företräda kommunen på dessa dialogmöten.
Inbjudningar kommer inom kort. Vi hoppas att ni
vill komma och hjälpa oss prioritera.

Boka monter på Svalövsmässan
Drygt två tredjedelar 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.
Anmäl dig till:
Katarina Borgstrand
Tel: 0709-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se

Företagsfrukost 8 februari
Välkomna till företagsfrukost den 8 februari.
Företagsfrukosten handlar om hur Svalövs
kommun kan skapa ett bra företagsklimat genom
att arbeta med myndighetsfrågorna via
utbildningen Förenkla helt enkelt.
Anmäl senast 6 februari till
katarina.borgstrand@svalov.se
magdalena.szalay@svalov.se

Polisen rekommenderar att tänka efter vad man
förvarar i sitt hem och på sitt företag och undvika
att förvara större summor pengar och
värdesaker. Även om man har ett kassaskåp är
det tyvärr inte alltid så säkert.
Vi har sett prov på detta den sista tiden då det
vid ett antal inbrott har brutits upp men även
bortforslats tunga kassaskåp

Företagslokaler/kontorshotell i Svalöv
Det finns några företag i Svalöv som vill skapa
ett företagshotell/ hitta kontorslokaler för mindre
företag. Vill du också ha ett kontor och dela
lokaler med andra företag? Anmäl intresset till
katarina.borgstrand@svalov.se

Hur upplever du myndighetskontakterna?
Har ditt företag haft ett tillståndsärende eller
tillsyn under 2016? Då ber vi dig svara på de
frågor vi via Sveriges kommuner och landsting
skickar ut. Vissa av er kommer att få frågorna via
en enkät eller ett brev och vissa kommer få ett
telefonsamtal. Vi ber er svara på frågorna, era
svar och det resultat vi får är viktig kunskap i vårt
framtida arbete.

Har du fått enkät från Svenskt Näringsliv?
Under årets första dagar skickade Svenskt
Näringsliv ut sin enkät om kommunernas
företagsklimat till både företag och politiker.
Undersökningen är en naturlig del av
kommunernas strategiska arbete med att
förbättra företagsklimatet, vi är tacksamma om
du som fått enkäten svarar på den

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!

Studiebesök på Ring Knutstorp!
Den 17 januari var vi på studiebesök på Ring
Knutstorp. Totalt 60 företagare och några
representanter från Svalövs kommun var
anmälda till besöket. Magnus Öhrström, VD på
Ring Knutstorp och Filip Sporre, STCC
informerade. Stort tack till Magnus, Filip och alla
er som kom!

Ni kan boka in er på: Rekryteringsträff,
Information/föreläsning, Utbildningsinformation,
Ta emot studiebesök. Läs mer och anmäl

Hur kan vi utveckla Röstånga
turistinformation?
Röstånga turistbyrå kallas numera Röstånga
turistinformation och ligger vid den södra entrén
till Söderåsens Nationalpark. Varje år besöker ca
400 000 personer nationalparken. Ungefär
12.000 av dessa besöker Röstånga
turistinformation under det dryga halvåret som
det är öppet.
Kan vi få ännu fler människor att besöka
turistinformationen? Kan vi använda den
fantastiska lokalen i fler sammanhang än vad vi
gör idag?
Dessa frågor kommer vi att arbeta med under
2017. Vi vill gärna ha era tankar och idéer på hur
vi kan utveckla verksamheten och fylla lokalerna
med mer innehåll.

Svalövs kommun på Stora Villamässan
Svalövs kommun finns på plats med egen monter
när södra Sveriges största villamässa kommer till
Malmö. Vi vill visa upp allt fint som Svalöv har att
erbjuda. Välkommen att titta förbi! Du hittar oss i
monter J08. Stora Villamässan arrangeras på
Malmömässan den 2-5 mars. Läs mer

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand, Näringslivs- och turismchef
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Bilden är tagen under studiebesöket på Ring Knutstorp.

Vi kommer återkomma under våren med inbjudan
till ytterligare ett studiebesök eller en After Work.
Har ni önskemål om vilket företag vi ska besöka
så får ni gärna lämna dem till oss.

Företagsbesök
Under 2017 har vi påbörjat företagsbesöken och
vi har hittills träffat följande tre företag: Pen
Station, VisualizeThat AB och Karott Design. På
dessa besök åker vi till er företagare för att lära
känna er och er verksamhet samt de frågor som
är viktiga för er.
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!

