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Nominera årets företagare 2020
Nomineringen är öppen! Nu kan du nominera Årets Företagare & Årets Unga 
Företagare i Landskrona & Svalöv 2020. Du väljer själv vilken ort du vill 
nominera just ditt bidrag till. För mer information och för att nominera gå till 
följande länk

Nu lyfter Söderåsen!
LEADER-projekt Destination Söderåsen. www.soderasen.com 
Nu händer det! Sedan projektstart 2018 har vi gemensamt arbetat fram 
visionen "Söderåsen, en nära vildmark med plats för dramatik och stillhet". Nu 
har vi lanserat hemsidan i sin första version som är en del av vår moderna 
marknadsföringsplattform där alla kan vara med!  
Vill du veta mer hur du gör för att vara med så gå in 
på www.soderasen.com / om och ta en titt på videolänken. 

- Det känns otroligt spännande och kul att vi nu går in i nästa fas med att 
skapa en hållbar självmarknadsförande Destination där samverkan är och 
kommer vara vår framgångsfaktor, säger projektledare Fredrik Kocon. Genom 
att skapa en marknadsföringsplattform där alla kan vara med så kommer vi 
kunna attrahera rätt målgrupp vid rätt tillfälle och både stärka destinationen 
och dess verksamheter alltid med hållbarhet i fokus.

Framtidscoachen för företag
Familjen Helsingborg erbjuder kostnadsfri coachning för att ta sig igenom den 
rådande situationen och komma stärkt ut på andra sidan. Det handlar om 
traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom 
din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt 
arbetssätt. Coachningen utgår från dina behov och fokuserar på följande 
område: ekonomi, affärsutveckling, marknadsföring, avtal och på dig som 
företagare. Här kan du läsa mer om coachningen och hur man går tillväga och 
även se en informationsvideo här. 

https://www.foretagarna.se/nyheter/syd/2019/oktober/nomineringen-ar-oppen/?fbclid=IwAR2zDhEd1ylZDNO_z48wcWRzulsg7v-24V4QF6TaNs1yc_BRDd9zJdTS2Q8
https://www.soderasen.com/
https://www.soderasen.com/om/
https://familjenhelsingborg.se/foretagare/framtidscoach-for-foretag/
https://www.youtube.com/watch?v=aWsZS0rXlPY&feature=youtu.be
https://www.foretagarna.se/nyheter/syd/2019/oktober/nomineringen-ar-oppen/?fbclid=IwAR2zDhEd1ylZDNO_z48wcWRzulsg7v-24V4QF6TaNs1yc_BRDd9zJdTS2Q8


Kostnadsfria seminarier för företagare
Almi erbjuder företagare kostnadsfria seminarium där du kan utveckla din 
kunskap och påbörja din digitala resa med experter inom digital 
marknadsföring och försäljning. Detta är ett projekt finansierat av 
Tillväxtverket och Region Skåne, med ALMI Skåne som projektledare. 
Seminarium hålls av experter inom digital strategi Kunskapspartner i Lund och 
Digital Scorecard från Dublin. För mer information se här. 

Få nya kunskaper i en digital värld
Stärk din karriär eller ditt företag i din egen takt, med flexibla och personliga 
kurser som är utformade för att bygga upp ditt självförtroende och hjälpa dig 
att lyckas online. Upptäck verktyg för att hjälpa ditt företag att lyckas online, 
förbättra dina intervjukunskaper och förbered dig för den karriär du vill ha. För 
mer information läs mer här.

Förstå företagets elfaktura - kostnadsfritt webbinarie
Delta kostnadsfritt på en digital informationstimme med tips på hur du som 
företagare kan sänka din elkostnad. 
Det kommer vara ett webbinarie där vi går igenom det viktigaste som ett 
företag behöver veta för att förstå elfakturan. Vi ger tips på hur 
verksamheten kan sänka sina elkostnader och förslag på var du ska börja 
titta för att förstå verksamhetens elkostnad. 
Tid: 25 november kl 11:00 
Anmälan: Klicka här 
Pris: Kostnadsfritt 

Nya föreskrifter och allmänna råd till 
serveringsställen
Den 3 november 2020 beslutades om nya föreskrifter och allmänna råd till 
serveringsställen kopplat till covid-19 och trängsel. Men även tips vid 
servering av julbord. Söderåsens miljöförbund har samlat all information 
gällande de nya föreskrifterna på sin hemsida. 

Samlad information till företagare med anledning av 
Covid-19
På näringslivsenhetens hemsida har vi samlat samhällsnyttig och 
näringslivsinriktad information från myndigheter. Utöver detta hittar ni även 
möjligheter till konkret och personlig rådgivning, affärsutveckling, utbildningar, 
stöd inom digitalisering m.m. Utnyttja gärna möjligheten att kontakta 
Framtidscoachen, Företagsakuten eller någon av övriga aktörer som erbjuder 
företagsstöd, rådgivning med full sekretess och helt utan kostnad. Läs 
mer här.

https://webpages.digitalscorecard.com/almi-skane-digital-strategy-seminar-series-svenska/?utm_campaign=cmp_2055308&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter
https://learndigital.withgoogle.com/digitalakademin
https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/forsta-foretagets-elfaktura-tips-pa-hur-du-kan-sanka-din-elkostnad/
http://www.smfo.se/nyheter/2020/11/6/nya-freskrifter-och-allmnna-rd-till-serveringsstllen-kopplat-till-covid-19
https://www.svalov.se/naringsliv/information-till-svalovs-kommuns-foretagare-med-anledning-av-corona-covid-19.html


Företagsakuten
Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. 
Regeringen har presenterat stora insatser och paket för att mildra effekten 
för näringslivet. Många kommuner agerar också för att stödja företagen. Hur 
ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala 
skatt, korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, 
och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är 
kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess Läs mer här.

Inställda events med anledning av Covid-19
Hösten och vinterns större företagsbesök, after works, och 
företagsfrukostar ställs tyvärr in på grund av rådande Coronapandemi. För er 
som önskar ett besök till ert företag, stöd eller hjälp vänligen kontakta oss på 
näringslivsenheten så försöker vi anordna ett Coronasäkrat besök eller 
videomöte. För kontaktuppgifter klicka här. 

Pågående upphandlingar
Håll dig uppdaterad på pågående upphandlingar inom Svalövs kommun. 
Kommunens inköpssamordnare samordnar aktuella upphandlingar och avtal 
och Svalövs kommun samarbetar med upphandlingsenheten i Lunds kommun. 
Aktuella upphandlingar hittar du här.  

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://utveckling.skane.se/tema/information-om-coronaviruset-for-foretagare/
https://www.svalov.se/naringsliv/kontakta-oss.html
https://www.opic.com/org/svalov/
mailto:joakim.nilsson@svalov.se
mailto:joakim.nilsson@svalov.se
mailto:naringsliv@svalov.se
mailto:business@updatesystem.se?subject=Avregistrera%20Sval%c3%b6v



