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Mars 2019

Hur föreställer du dig att Svalövs kommun ser ut år 2040?
Inom kort kommer du som företagare, invånare, förening och många fler få chansen att berätta
hur du föreställer dig Svalövs kommun år 2040! Ska det se ut som idag? Vad vill vi ta med oss
och finns det något vi vill lämna bakom oss? Vad är vår drömbild?

Föreställ dig Svalövs kommun år 2040
Under våren kommer vi be er företagare hjälpa
oss med era tankar och idéer på hur ni vill att
Svalövs kommun ska vara år 2040. Vi kommer
bland annat att genomföra en rad workshops där
våra kommuninvånare, ni företagare och
föreningar bjuds in tillsammans för att ge sin syn
på hur det framtida Svalövs kommun ska vara år
2040.

Förbättrad företagsservice
Som en del i en förbättrad företagsservice i
Svalövs kommun vill vi hjälpa våra företagare att
hitta rätt arbetskraft. Här är bilder från ett par
februarimöten med företag i kommunen där
fokus legat på kompetensförsörjning. Vid just
dessa möten har arbetsgivarna fått träffa
personligt rekommenderade kandidater från
Svalövs Arbetsmarknadsenhet.

Sista chansen – anmäl dig till The
Academy!
Förra våren gick utbildningen i Svalöv med 17
deltagare. Nu finns åter chansen att på nära håll
gå The Academy - en utbildning för dig som
funderar på att starta eget, precis har startat eller
som har ett företag men som vill utveckla en ny
verksamhet eller ett nytt ben att stå på.
Kursen vänder sig till alla som har drömmar om
att starta egen verksamhet med ambition att
kunna leva på företagandet.
The Academy är en utbildning i sex delar –
som denna gång genomförs i Landskrona där vi visar, och låter er testa, ett annat
perspektiv på företagande och entreprenörskap
än det som vanligtvis erbjuds.
Utbildningen startar den 18 mars 2019 och har
sex moduler.
Varje tillfälle är mellan kl. 17.30 - 20.30.
Mer information om The Academy och hur du
ansöker hittar du här

Bilden är från The Academy i Svalöv våren 2018 då 17
företagare deltog

Åsa Mullaert, Villa Söderåsen i Röstånga, bjuder
kandidater på rundvisning inför årets säsongsanställningar.och Johan Skatka på ICA Supermarket i
Svalöv förklarar hur man arbetar med kvalitetssäkring i
verksamheten för en skara intresserade jobbsökare.

Svalövsmässan 2019 – boka din plats som
utställare redan idag!
Nu börjar vi ta emot bokningar inför
Svalövsmässan 27-28 september. Nytt för i år
är att mässan håller öppet fredag-lördag, varav
fredag är företagsinriktat och lördag öppet för
allmänheten. För mer information och anmälan
kontakta gisela.christensson@svalov.se eller
eva.ogard@svalov.se

Svalövsmässan

Dags för Stora Villamässan i Malmö och
Svalövs kommun är på plats!
Stora Villamässan arrangeras på
Malmömässan den 7-10 mars. Det är en
mässa som bjuder på inspiration till hela
hemmet och i år har Svalövs kommun en egen
monter på mässan. I vår monter svarar vi på
frågor om hur det är att bo och leva här samt
vilka fantastiska möjligheter och upplevelser
kommunen har att erbjuda. Vi informerar även
om att vi från och med 2021 kommer att få
pågatågstrafik i fem av våra sex tätorter.
Att ta sig till mässan från Svalövs kommun är
lätt. Ta bara tåget från Tågarp, Billeberga eller
Teckomatorp mot Malmö och gå av på Hyllie
station.
Passa också på att ta en titt på
trädgårdsmässan som pågår samtidigt och
glöm för allt i världen inte att besöka oss i
monter A17!

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand
Utvecklings- och näringslivschef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Besöksadress
Herrevadsgatan 10, Svalöv
E-post: naringsliv@svalov.se
www.svalov.se
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Företagsfrukost
Trolleholm
Mer information om
The Academy och hur du
Under
företagsfrukosten
ansöker
hittar du här. den 13 februari på
Trolleholms slott fick vi mycket god uppslutning
av många företagsrepresentanter i kommunen.
Annika Ström informerade om slottet och bjöd
på en tur i slottets världsberömda bibliotek med
cirka 50 000 volymer.

