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Vi växer – på fler sätt än ett
Företag i Skåne och Svalöv växer genom kraftigt ökad export. Svalövs kommun växer och har
ökat invånarantalet till 14112. Dessutom togs det två mycket viktiga bygglovsbeslut för inte så
länge sen – det ena leder till 54 nya lägenheter och det andra till företagsexpansion läs mer.

Presentation av det nya politiska styret

Gröna näringen 5 november

Den 29 november valde kommunfullmäktige ny
kommunstyrelse. Det nya styret som kommer att
styra kommunen i minoritet består av
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna.

Sommarens torka har slagit hårt mot lantbruks
och skogsnäringen i Svalövs kommun och hela
landet. Med detta som bakgrund bjöd kommunen
in företagare som verkar inom den gröna
näringen till en helkväll med föreläsningar och
paneldiskussion.

Kommunstyrelsens nya ordförande som
påbörjade uppdraget direkt efter
kommunfullmäktigemötet är Fredrik Jönsson (C)
och vice ordförande är Angelie Fröjd (M).
Även representanterna till kommunstyrelsens
arbetsutskott och personalutskott är valda och
har tillträtt.
Övriga nämnder, styrelser och representation i
externa organ, kommer att väljas av
kommunfullmäktige i december månad och träda
i kraft vid årsskiftet.
Vill du läsa mer om det politikiska styret se här

Företagsfrukost 5 december
Välkommen till årets mysigaste företagsfrukost!
Vi utlovar julstämning med musik från
kulturskolans elever och elever från Fridhems
folkhögskola. Vi får också veta mer om företaget
Vidinge Grönts framtidsplaner och även om
KompiS – Kompetensförsörjning i Svalöv.
Anmäl dig senast den 3 december till
Gisela.Christensson@svalov.se eller
Katarina.Borgstrand@svalov.se

Mikrostöd till naturturismföretagare
Tillväxtverket utlyser mikrostöd till små företag
inom naturturism. Stödet riktar sig till mindre
naturturismföretag som vill attrahera och sälja till
nya internationella kunder. Läs mer

Platsen var Folkets hus i Teckomatorp. Det var
måndagskvällen den 5 november och totalt
lockade arrangemanget cirka 70 personer.
Landshövding Anneli Hultén inledde och fokus
för kvällen var på läget för den gröna näringen
och hur den kan rusta sig inför framtidens allt
mer extrema väderförhållanden.
Ämnen som togs upp var bland annat vad
Svalövs kommun kan göra, vad som gjorts och
vad är på gång från Länsstyrelsen och om det är
självklart att vi ska ha tillgång till svenskt
livsmedel. Även klimatförändringarnas påverkan
på kort och lång sikt diskuterades.
Kvällen avslutades med en paneldiskussion med
representanter från Sparbanken Skåne,
Länsförsäkringar, räddningstjänsten, Söderåsens
miljöförbund, Ewerman, Hushållningssällskapet
Skåne och Svalövs kommun.

Företag i Svalöv växer genom kraftigt
ökad export

Företagsbesök

I en artikel i HD/Sydsvenskan beskrivs hur de
skånska företagen växer, mycket genom ökad
export. Mellan 2013 och 2017 ökade regionens
export från drygt 90 till 106 miljarder kronor.
Kristianstad är en av de skånska kommuner som
har haft allra störst exportökning de senaste åren,
enligt siffror från SCB och Exportkreditnämnden.
Även i Båstad, Ystad och Svalöv har exporten
ökat kraftigt de senaste åren. För Svalövs del
handlar det bland annat om livsmedelsföretag
som expanderar. Läs mer

Vill du utveckla ditt matföretag?
Krinova Science Park erbjuder innovations- och
utvecklingsstöd till matföretag i hela Skåne. Alla
livsmedelsföretag i Skåne är välkomna, både
nystartade företag och de som redan är
etablerade. Läs mer

Näringslivsrådets möte 7 november
Näringslivsrådet träffades den 7 november.
Rådet som träffas mellan 2 och 4 gånger per år
har som syfte att diskutera kommunens frågor
som rör företagen och företagsklimatet. På mötet
informerade Söderåsens Miljöförbund om sitt
pågående och framtida arbete. Även Svenskt
Näringslivs Skånekontor var representerade och
redogjorde för senaste rankingen som
offentliggjordes den 2 oktober.
Har du som företagare frågor som du vill att
Näringslivsrådet lyfter? Hör av dig antingen till
någon av företagsrepresentanterna eller till
Katarina Borgstrand. För mer information om
Näringslivsrådet se här

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand
Utvecklings- och näringslivschef
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

Företagsbesök på Trolleholms slott, Utsädesenheten i
Svalöv, Fastighetsbyrån i Svalöv och Eurocast Television i
Teckomatorp.

