Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

På bilden syns från vänster:
Arne Nordqvist, Företagarna
Landskrona-Svalöv,
Mathias Varmedal, vd TUMAB,
Fleming Varmedal, TUMAB,
Joakim Olsen, TUMAB,
Tjoffe Nilsson, vice ordförande i
Företagarna Landskrona-Svalöv,
Fredrik Jönsson, sekreterare
i Företagarna LandskronaSvalöv och Teddy Nilsson (SD),
kommunstyrelsens ordförande.
Sittande längst fram:
Ingrid Varmedal, TUMAB,
och hunden Doris.

Kultursommaren 2022 är igång!
Kultursommaren i Svalövs kommun bjuder in
till roliga och intressanta kulturaktiviteter för
såväl stora som små under hela sommaren.
Från nu och till slutet av augusti kommer ni att kunna njuta
av teater, musik, utställningar och mycket mer.

Årets Företagare och Årets Unga Företagare 2021

Du hittar hela programmet här:
www.svalov.se/kultursommaren2022

Onsdagen den 25 maj var det dags att
överraska Årets Företagare och Årets Unga
Företagare 2021. En delegation bestående
av representanter från Företagarna Landskrona-Svalöv och Svalövs kommun överraskade och gratulerade pristagarna samt
överlämnade blombuketter.

Håll även utkik i evenemangskalendern på hemsidan för
att se allt spännande som händer.

Årets Företagare 2021 blev Mathias, Fleming och Ingrid
Varmedal på TUMAB. Utmärkelsen tilldelades med
följande motivering:
Fleming Varmedal grundade TUMAB för över 30 år
sedan som är ett utbildningsföretag inom svetsning av
olika ledningar för fjärrvärme, gas, vatten och avlopp.
Utbildning erbjuds på plats i Svalöv eller förlagd ute hos
kunderna. Det är många som under årens lopp certifierat
sig eller förlängt sitt certifikat hos TUMAB. Man bedriver
utbildning både i Sverige och Norge.
Nu är det Mathias Varmedal som är vd i företaget.
Företaget har sina lokaler i Svalöv.
TUMAB är ett av de företag som inte är så publik med
sin verksamhet, men som inom sin bransch är såväl
välkända som välrenommerade.

Årets unga
företagare 2021,
Emma Karlsson
på Backagrillen
i Tågarp

Ny digital kanal

I sommar lanserar Svalövs kommun en
ny digital kanal. En plats för information,
Årets Unga Företagare 2021 blev Emma Karlsson inspiration och läsvärt. Tänk er sidan fem i
på Backagrillen i Tågarp. Utmärkelsen tilldelades med Lokaltidningen fast mycket mer.
följande motivering:

Sedan 2019 driver Emma Backagrillen i Tågarp.
Backagrillen har funnits i Tågarp, intill riksväg 1, i många
år. Emma driver Backagrillen, numera med en modern
och uppdaterad meny, men de klassiska grillrätterna
finns kvar.

Vi ser behovet av att nå ut direkt till er läsare med mer
än vad som ryms i Lokaltidningen. Ni kan förvänta er
samma sakliga innehåll, och eftersom det är en digital
kanal slipper vi platsbristen som alltid hänger över oss
på nuvarande informationssida. Vår nätpublikation ingår
i ett redaktionellt sammanhang där kommunens samtliga
verksamheter är representerade.

Emma är en förebild för alla de som funderar på att
Så håll utkik! De första numren har fokus på
starta ett företag oavsett ålder. Vi vill på detta sätt
sommaraktiviteter i hela kommunen.
uppmärksamma Emma Karlsson och hennes företag.
Stort grattis till utmärkelserna!

FAST-projektet presenterades på H22
I samband med Helsingborgs stadsmässa
H22 presenterades FAST-projektet på
Familjedagen. Svalöv äger projektet som
finansieras av Länsstyrelsen i Skåne.
FAST som är en akronym av Förbättrad arbetsgivardialog
för sänkta trösklar handlar om att arbetsmarknadscoacher och studie- och yrkesvägledare i Familjen
Helsingborg utvecklar sina arbetsgivardialoger på den
regionala arbetsmarknaden. Med sänkta trösklar kan
man ge arbetslösa kandidater med utländsk bakgrund
större möjligheter till jobb eller praktik.
Tyngdpunkten i projektet är kompetensutveckling
med en utbildning i tre delar för att stärka dialogen
med arbetsgivare och nyttja de möjligheter som finns
där. Deltagare är personal från de 11 kommunerna i
Familjen Helsingborg som arbetar med matchning, har
arbetsgivarkontakter eller som på annat sätt kan bidra
till gruppen.
– Styrkan i gruppen är våra olika erfarenheter. Att definiera
våra styrkor och förstå behov och beslutsprocesser hos
arbetsgivare gör man bäst tillsammans. Det är stora
frågor som behöver sitta i ryggmärgen och som vi
måste jobba med kontinuerligt. Precis som Zlatan. Han

är fantastisk på fotboll men tränar ändå, säger Helena
Tängdén, projektledare för FAST.
Vi startar kontinuerligt arbetsgrupper. Tanken är att
utbildningen inte ska ta tid från arbetet, eftersom vi jobbar
med sådant som är relevant och direkt applicerbart i
arbetet. Deltagare söker själva sina förändringar och
det viktiga för framgång är att deltagarna vill bidra till
gruppens samlade kompetens.

Projektledare Helena Tängdén

Är du bosatt i kommunen och vill ha stöd för att
komma ut på arbetsmarknaden, kontakta kommunens
Arbetsmarknadsenhet (AME) via kommunens växel
på telefon 0418-47 50 00 för att få hjälp och stöd.

Utbildningen är uppdelad i tre delar
där den första modulen handlar
om att förstå och analysera behov
hos arbetsgivare som vi kan
möta upp med våra tjänster och
kandidater. Den andra modulen
fokuserar på kundmötet. Sista
modulen inriktas mot långsiktiga
arbetsgivarrelationer.
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