Nyhetsbrev
Näringslivs- och turismenheten

Maj 2016

Nu händer det saker!
Under våren har vi varit i kontakt med många av er båda via en enkät och via dialogmöten.
Mycket information, tankar, idéer och åsikter har kommit fram och samtidigt som vi skriver
klart ett förslag på Näringslivsstrategi som ska fastställas av Kommunfullmäktige efter
sommaren så jobbar vi på med att förverkliga några av era önskemål.
Det blåser dessutom positiva vindar över Svalöv just nu. Våra kommunala grundskolor skolor har
klättrat 20 placeringar till plats 165 i SKL:s senaste skolmätning. I undersökningen ”Här är det bäst att
bo” har vi klättrat 143 placeringar sen 2013 till plats 125. Eftersom det fortfarande är långt till
topplaceringarna kavlar vi upp armarna och arbetar vidare för att ytterligare förbättra oss!

Stöd till nya företagare
En av de frågor som prioriterades mest i
enkäterna var stöd till nya företag. Eftersom
denna fråga prioriterades så högt håller vi i
skrivande stund på att teckna ett avtal med
Nyföretagarcentrum. Så fort avtalet är klart
kommer vi att kunna arbeta mycket tydligare
med att stödja våra nya eller blivande företagare.
Mer information kommer snart…

Skåne Innovation Week
Skåne Innovation Week äger rum i hela Skåne
mellan 30 maj och 3 juni 2016 och utgörs av
arrangemang som olika typer av aktörer står
bakom. Gemensamt är att alla aktörerna på
något sätt arbetar för ett mer innovativt Skåne.
Mer information om Skåne Innovation Week och
programmet hittar du här :
http://skaneinnovationweek.skane.com/

Sommarjobb på ditt företag?

Entreprenörsveckan i Båstad

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla
intresse för att ta emot en sommarjobbare (18 19 år. Genom att erbjuda plats, din kunskap och
kompetens i sommar till en ungdom, som står en
liten bit från arbetsmarknaden, kommer du att
göra en stor skillnad i samhället.

Entreprenörsveckan 20-22 juni i Båstad erbjuder
kunskap, inspiration och inblick i viktiga frågor
som är en förutsättning för
entreprenörsföretagens utveckling. Det krävs
nytänkande, innovationskraft och driv! Bli
inspirerad av andras erfarenheter – såväl i
motgång som framgång!

Det kostar inget att ta emot en ung person som
står en bit från arbetsmarknaden. Kommunen
kommer att erbjuda kommunala sommarjobb,
men väldigt många ungdomar önskar innerligt att
få komma ut i det privata näringslivet.
Tillsammans med det här projektet skulle du
kunna ge dem denna möjlighet! Vill du dessutom
ha mer än en ungdom hos dig i sommar så kan
vi hjälpa dig att hitta dem, men då står du själv
för lönekostnaderna.
Är du intresserad? – Kontakta oss!
Stellan Ask, Arbetsmarknadsenheten
Stellan.ask@svalov.se 0418-47 50 41
Katarina Borgstrand, Näringsliv och turism
Katarina.borgstrand@svalov.se 0418-47 53 20

Om det finns Svalövsföretag som är intresserade
av att åka till Entreprenörsveckan så anmäl ert
intresse till Katarina.borgstrand@svalov.se så
åker vi gemensamt dit.

Efterfrågade utbildningar
I enkätsvaren och på dialogmötena efterfrågades
olika utbildningar för företag. Här kommer lite
information om några möjliga utbildningar.
Vill du förbättra ditt företags digitala närvaro med
fokus på Facebook och Google? Mer information
kommer efter sommaren.
Räddningstjänsten i Svalövs kommun
tillhandahåller utbildningar för privatpersoner,
företag och föreningar. Utbildningar som erbjuds
är: Brandutbildning, HLR - Hjärt-lungräddning,
Heta arbeten och SBA Systematiskt
brandskyddsarbete.

Sommarlovsentreprenörer

Lite bilder från våra företagsbesök

Ungdomar mellan 16-19 år har möjlighet att prova
på att vara egen företagare i sommar. Känner du
någon ungdom med smak för entreprenörskap,
tipsa om möjligheterna att testa driva företag
istället för ta ett vanligt sommarjobb. Mer
information hittar du här.
http://www.svalov.se/naringsliv/sommarlovsentrep
renor-2016.html

Eurorando – en stor vandringsfest i hela
Skåne
Den 10-17 september är det dags för Skåne att
välkomna vandrare till Europas största
internationella vandringsevenemang - Eurorando som arrangeras vart femte år i olika länder.
Evenemanget förväntas locka ca 5000 vandrare
till Skåne. Boka paket eller enstaka vandringar
och vandra tillsammans med entusiaster från hela
Europa. Läs mer på:
www.eurorando2016.com

Företagsfrukost
Onsdagen den 1 juni med start kl 7.15 är det dags
för nästa företagsfrukost. Temat denna gång är
ekonomi. Anmälan gör ni till Gisela Christensson
senast 30 maj. gisela.christensson@svalov.se

Stationen Röstånga

Villa Söderåsen

Läslast & Saprema

Emmaus Fredriksdal

Vill ni ha besök på ert företag? Kontakta då
Näringslivs och turistchef Katarina Borgstrand.
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!

Företagsbesök
Under 2016 planerar vi att göra minst 30 företagsbesök. Hittills i år
har vi hunnit med 17. Senaste månaden har vi träffat:
Stationen Röstånga
Söderåsens Vandrarhem / Villa Söderåsen
Läslast
Saprema
Emmaus Fredriksdal

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand, Näringslivs- och turistchef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Besöksadress
Svalegatan 4F
268 31 Svalöv
E-post: naringsliv@svalov.se
www.svalov.se

