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Hej företagare! 

Vi hoppas att ni ska hitta både inspiration och matnyttig information i vårt nyhetsbrev nedan. Om ni önskar 
information om företagsstöd och rådgivning är ni välkomna att besöka vår hemsida. Delar av vårt näringsliv 
inleder nu välbehövlig vila och uppladdning inför hösten, medan andra befinner sig mitt i högsäsong. Oavsett 
vilken fas ni befinner er i önskar vi er en riktigt bra sommar! 

Varma sommarhälsningar från oss som jobbar med näringsliv i Svalövs kommun! 

Årets unga företagare 2020!
Det är första gången som denna utmärkelse delas ut och den första 
pristagaren är Anna Sellergren som driver Madame Plantier i Kågeröd. I juni 
överraskades Anna av representanter från Företagarna Landskrona/Svalöv, 
Sparbanken i Skåne och Svalövs kommun. 

- Jag vet väl inte vad jag ska säga riktigt. Det är ju en ära och jag hittar inte ord
just nu faktiskt. Det är inte ofta jag blir mållös men just nu känns det lite så,
säger en överraskad Anna Sellergren.

Det är Företagarna Landskrona/Svalöv, i samarbete med Svalövs kommun, 
som utser vinnaren. Priset dels ut till företagare som visar prov på extra 
kreativitet och företagsamhet samt fungerar som en inspirationskälla och 
förebild för andra företag. Läs mer här. 

Årets företagare 2020!
Årets företagare 2019 i Svalövs kommun är Norrvidinges vice VD och 
grundare Martin Nilsson. I dag på morgonen överraskades Martin av 
representanter från Företagarna Landskrona/Svalöv, Sparbanken i Svalöv 
och Svalövs kommun. 

- Det var hastigt så här på morgonen, men det här är jätteroligt. Vi brinner för
kommunen och vårt bolag och det är duktiga medarbetare och engagemang
som gjort att vi lyckats. Så det är jättekul, säger Martin Nilsson.

Det är Företagarna Landskrona/Svalöv, i samarbete med Svalövs kommun, 
som utser vinnaren. Priset dels ut till företagare som visar prov på extra 
kreativitet och företagsamhet samt fungerar som en inspirationskälla och 
förebild för andra företag. Läs mer här.

https://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2020/2020-06-11-arets-unga-foretagare-2019-ar-anna-sellergren.html
https://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2020/2020-06-11-arets-foretagare-2019-ar-martin-nilsson.html


Hemestra-kampanjer Destination Söderåsen
Ett av Leaderprojektet Destination Söderåsens mål har varit att uppdatera 
Söderåsens varumärke och därmed öka tydligheten i vårt erbjudande. Under 
juni till augusti genomför vi annonskampanjer mot utvalda målgrupper på 
Google, Facebook och Instagram. Detta gör vi utöver en samarbetskampanj 
med Helsingborg och Ängelholm som går ut i Bonniers digitala kanaler, 
lokaltidningens sommarnummer och Visit Helsingborg. Avsikten är att få fler 
att upptäcka vad Söderåsen har att erbjuda. Exempel på hur kampanjsidorna 
ser ut och hur det går kan du se i nedan länkar: 

https://kampanj.soderasen.com/aktiviteter/ 
https://kampanj.soderasen.com/ 

Majoriteten av klicken kommer från Bo över-kampanjen men största 
engagemanget (likes) kommer från aktiviteter-kampanjen. Vi kör annonserna 
mot personer med följande intresseområden: vandring, kanot, cykling, 
familjeaktiviteter, golf m.m.. På Facebook har vi hittills 250.000 impressions 
(antal gånger annonsen har visats). 76.000 personer har sett annonsen på 
Facebook/Instagram och 300 personer har klickat på annonserna. För mer 
information om Leaderprojekt Destination Söderåsen se här.  

UngDrive 2020 är igång!
Under vecka 26 startade årets sommarlovsentreprenörer i samarbete med 
UngDrive. Det är andra året i rad vi samarbetar med UngDrive och vi har idag 
10 ungdomar mellan 15-18 år från kommunen som under sommaren ska 
få driva ett eget sommarföretag. Via workshops, inspiration, säljträning och 
ett startkapital kommer de kunna starta upp en egen affärsidé. Nytt för i år, 
och med anledning av Corona/Covid-19, kommer årets UngDrive hålla sin fem-
dagars kickoff och uppföljningar digitalt. Vi vill önska alla deltagare ett stort 
lycka till i sommar! 

Årets satsning finansieras av Svalövs kommun i samarbete med Sparbanken 
Färs & Frosta och Region Skåne. För mer information om UngDrive se här

Gratifikation - Gåvokort på 350 kr
Som ett led i att stötta det lokala näringslivet och samtidigt premiera det goda 
arbete som våra medarbetare utför i rådande coronapandemi/Covid-19 har 
kommunstyrelsen beslutat att dela ut ett gåvokort om 350 kronor till anställda i 
Svalövs kommun. Gåvokortet ska användas för köp av varor och tjänster i det 
lokala näringslivet i Svalövs kommun och gäller till och med den 31 december, 
2020. Vår förhoppning är att detta skickar positiva och uppmuntrande 
signaler till dig som företagare i kommunen. Vid eventuella fakturafrågor är ni 
välkomna att kontakta kommunens växel på 0418-47 50 00. Det går även bra 
att kontakta näringslivsansvarig Joakim Nilsson på joakim.nilsson@svalov,se 
eller på 0709-47 51 89. 

Eldningsförbud
Följ gärna den dagliga uppdateringen avseende eldningsförbud i kommunen 
och närliggande kommuner. För närvarande råder inget eldningsförbud men 
det kan fort ändras vid brist av regn och höga temperaturer. Det kan innebära 
restriktioner gällande grillning och matlagning utomhus samt stor aktsamhet 
vad det gäller öppen låga i naturen. Riskvärdet uppdateras dagligen av inre 
befäl vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst. För mer information och daglig 
uppdatering se här.

https://kampanj.soderasen.com/aktiviteter/
https://kampanj.soderasen.com/
https://www.svalov.se/naringsliv/leader/destination-soderasen.html
https://ungdrive.se/
http://www.rsnv.se/brandriskprognos/?fbclid=IwAR3SSqo43ExwkEj_jNqkuV2gD4UswQGf8ACn_kReNwbsxrLyZRSAObpqZPY
https://www.svalov.se/naringsliv/leader/destination-soderasen.html
https://ungdrive.se/
http://www.rsnv.se/brandriskprognos/


Affärsutveckling, råd och stöd 
Företagarna Syd erbjuder kostnadsfri affärsutveckling till dig som har din 
verksamhet i Skåne. Vi som svarar när du ringer är själva företagare och har 
lång erfarenhet av både driva företag och arbeta med rådgivning. Vi vänder 
oss till dig som behöver hjälp att utveckla ditt företag med anledning av 
rådande kris. Vi vet att många av Skånes företag har det riktigt svårt just nu - 
kanske driver du ett av dem. Ekonomiska svårigheter kan komma snabbt och 
leda till stora problem för ditt företag. 
Läs mer här .  

Företagarna har på sin hemsida samlat nyttig och uppdaterat information med 
anledning av Corona/Covid-19. För att komma till hemsidan klicka här.   

Stäng av kranen - spara vatten!
Som en följd av värmen och torkan samt att fler människor är hemma på grund 
av coronapandemin är vattenförbrukningen just nu ovanligt hög. Vi ser ett 
förändrat förbrukningsmönster och nivåerna närmar sig de för värmeböljan 
2018. Vi måste alla hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket 
som möjligt för att undvika bevattningsförbud i kommunen. Läs mer här. 

Sök investeringsstöd från Klimatlivet
Har ni företag som funderar på att energieffektivisera, energikonvertera eller 
t.ex. köpa in miljövänliga lastbilar? Då har ni möjlighet att söka investeringsstöd 
från Klimatklivet, med upp till 70 % av investerings-kostnaden. En ny 
ansökningsomgång öppnar 21 september 2020.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar 
växthusgasutsläpp på lokal eller regional nivå. Det är i första hand vi på 
Länsstyrelsen som ger råd och vägledning för sökande kring framtagandet av 
en ansökan medan Naturvårdsverket är den myndighet som fattar beslut om 
vilka åtgärder som blir beviljade stöd. Åtgärderna bedöms utifrån klimatnytta 
per investerad krona. För information och ansökan läs mer här. 

GLAD SOMMAR!

Slutligen vill vi på näringslivsenheten önska er alla en GLAD SOMMAR! 

Kontakt
Joakim Nilsson, näringslivsansvarig | Tel: 0709-47 51 89 | E-post: joakim.nilsson@svalov.se 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10 | Tel: 0418-47 50 00 (växel) | E-post: naringsliv@svalov.se 

Avregistrera dig från utskick med information till företag 

https://www.foretagarna.se/nyheter/syd/2020/april/Affarsutveckling/
https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona--rad-och-stod-till-foretag/
https://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2020/2020-06-18-stang-kranen---spara-vatten.html
http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
mailto:katarina.borgstrand@svalov.se
mailto:naringsliv@svalov.se
mailto:business@updatesystem.se?subject=Avregistrera%20Sval%c3%b6v
https://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2020/2020-06-18-stang-kranen---spara-vatten.html
http://naturvardsverket.se/klimatklivet
https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona--rad-och-stod-till-foretag/



