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Mitt i dialogen
När detta nyhetsbrev skickas ut är vi mitt i dialogen med er företagare för att få fram vilka
frågor vi ska arbeta med framöver för att få ett bra företagsklimat.
Till dags datum har vi fått in 165 svar på enkäten från er och haft det första av sex dialogmöten i
kommunens orter. Den 29 februari träffade vi företagare från Kågeröd och hade ett mycket givande
dialogmöte om vilka frågor som är viktiga för att skapa ett bra företagsklimat för hela kommunen. Vi
pratade också om vilka frågor som är viktiga för företagen i och runt Kågeröd för att företagen ska
kunna utvecklas.
Några frågor som lyftes var: Svalövs varumärke, hur man hittar rätt kompetens för att anställa, dialogen
mellan kommun, företag och tillståndsfrågor.

Resterande dialogmöten

Förslag till årets företagare

Kom och diskutera era viktigaste frågor med oss
så att vi tillsammans kan skapa ett bra
företagsklimat.

Vet ni något företag som gör ett riktigt bra jobb och
som skulle kunna vara just det företaget som
borde utnämnas till årets företagare? Skicka in
era förslag till årets företagare senast 30 mars till:
katarina.borgstrand@svalov.se

Svalöv 16 mars kl 18 (kommunhuset)
Teckomatorp 17 mars kl 18
(församlingshemmet)
Billeberga 30 mars kl 18 (församlingshemmet)
Tågarp 5 april kl 18 (fritidsgården)
Röstånga 7 april kl 18 (turistbyrån)
Anmäl er till: katarina.borgstrand@svalov.se
Har ni en sammankomst där ett antal företag är
med får ni gärna bjuda in oss så kommer vi och
diskuterar frågorna med er.
Parallellt med dialogen kommer en process att
ske inom kommunen.

Miljöbron
Behöver ni kostnadsfri hjälp för att utveckla miljöoch hållbarhetsarbetet? Genom Miljöbron Skåne
får ni kontakt med kompetenta och engagerade
studenter som besitter de allra senaste
kunskaperna och verktygen för att att hjälpa till
att utveckla er verksamhet. Dessutom får ni
möjlighet att knyta kontakter med framtida
medarbetare och ökar chanserna till lyckade
rekryteringar längre fram. Mer information hittar
ni på: http://skane.miljobron.se/foretag/

Prao vecka 14 och 15
Kan ni ta emot en praoelev från årskurs 8? Anmäl
er till: lillemor.gisselbrecht@svalov.se

Sommarlovsentreprenörer
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/sommarlovsentre
prenor-2016.html

Turistbyrån i Röstånga öppnar i påsk
Den 25 mars öppnar turistbyrån i Röstånga för
säsongen. Under mars-maj är det öppet fredag,
lördag och söndag samt helgdagar kl 10-15. Övrig
tid se länken:
http://www.svalov.se/uppleva-gora/turism/rostanga-turistbyra.html
Till påsk startar också utställningarna på
turistbyrån som varierar under säsongen.
Välkommen in att se den första. Konstrundan gör
också sitt intåg, kom in och hämta din karta till de
olika konstrundorna i Skåne.

Företagsfrukost
Onsdagen den 6 april är det dags för nästa
företagsfrukost. Välkommen att mingla,
inspireras av andra företagare och föreläsning.
Har ni tankar på att utöka eller utveckla och
behöver bygga ut, nytt tillstånd, eller har frågor
om myndighetsutövning. På plats finns
representanter från kommunen, Söderåsens
miljöförbund, Räddningstjänsten mfl och svarar
på era frågor.

Information från Söderåsens Miljöförbund
Vi skickar med det senaste informationsutskicket
vi fått från Söderåsens Miljöförbund.

Företagsbesök
Under 2016 planerar vi att göra minst 30
företagsbesök. Hittills har vi hunnit med sex
företagsbesök. Då har vi träffat Hanksville Farm,
Bialitt Kaffestuga, Söderåsens Tandklinik,
Söderåsens Gym, OP Entreprenad och
Quendrox. På dessa besök åker vi ut till er
företagare för att lära känna er och er verksamhet
och även för att kunna diskutera de frågor som är
viktiga för er. Vi är intresserade av att veta hur det
går för er, vilka framtidsplaner ni har, vilka
möjligheter och hot ni ser framför er. Vi vill också
veta vad ni tycker om vårt (kommunens) arbete
och om det är några frågor ni vill att vi tar med oss
för att arbeta med. På bilden ser ni vilka vi är som
kommer på företagsbesök.

Från och med den 1 april 2016 ändras gränserna
för känsligt och icke känsligt område vad gäller
spridning av gödsel. I våra kommuner innebär
detta att det från och med 1 april bara är
Örkelljunga som räknas som icke känsligt område. Läs mer på vår
Hemsida om ändringen i Statens jordbruksverks
föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring ( SJVFS 2004:62):
http://www.soderasensmiljoforbund.se/godsel-och
-slam.html
Nu är anmälan öppen - välkommen att hålla rent
med oss i vår! Redan nu är över 70 000 anmälda
till vårens skräpplockaraktivitet Vi Håller Rent. Alla
kan vara med, oavsett hur gammal du är eller var
du bor. Konceptet är enkelt – det handlar om att få Från vänster: Kommunalrådet Olof Röstin (M), Näringslivsoch turistchef Katarina Borgstrand, Kommunchef Fredrik
bort skräpet från en plats du tycker om. Plocka
Löfqvist, Oppositionsrådet Teddy Nilsson (SD) och
upp fimparna vid busshållplatsen där du väntar
Kommunalrådet Birgitta Jönsson (S).
varje morgon, ta med hela orienteringsklubben ut
på skräpjakt i skogen eller ordna skräpplockning
Vill ni ha besök på ert företag? Kontakta då
och knytis med alla barn och deras föräldrar på
Näringslivs och turistchef Katarina Borgstrand.
förskolan. Var med och visa att vi vill ha en ren
stad, en ren skog och en ren strand!
Anmäl er via denna länk:
http://www.hsr.se/vi-haller-rent/anmal-dig

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand, Näringslivs- och turistchef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Besöksadress
Svalegatan 4F
268 31 Svalöv
Fax: 0418-47 50 26
E-post: naringsliv@svalov.se
www.svalov.se

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!

