Informerar

Delegationen som överraskade
bröderna (från v): Angelie Fröjd (M),
kommunalråd, Belma Samardzic,
kontorschef Sparbanken Skåne,
Tjoﬀe Nilsson och Arne Nordqvist från
Företagarna Svalöv/Landskrona, Jan
Zielinski (S), oppositionsråd, Joakim
Nilsson, näringslivsutvecklare, Teddy
Nilsson (SD), kommunstyrelsens
ordförande samt Katarina Borgstrand,
utvecklings- och näringslivschef.

Patrik och Peter Åkesson blev mycket överraskade och nästan lite
mållösa över utmärkelsen.

Svalövs Plåt AB

Grattis till
Årets Företagare 2018
Årets företagare 2018 i Svalövs kommun är brödraparet Peter och Patrik Åkesson. Tillsammans driver de företaget Svalövs Plåt AB och den 28 augusti överraskades de av representanter från
Företagarna Landskrona/Svalöv, Sparbanken i
Svalöv och Svalövs kommun.
Hur känns det att bli utnämnd till Årets Företagare 2018?
– Vi är överväldigade, överraskade och jättestolta, säger
Peter Åkesson.
– Absolut. Jag blev jätteöverraskad men det är roligt, jätteskoj. Vi kämpar och sliter, fyller Patrik på med.
Det är Företagarna Landskrona/Svalöv, i samarbete med
Svalövs kommun, som utser vinnaren. Priset delas ut till företagare som visar prov på extra kreativitet och företagsamhet samt fungerar som en inspirationskälla och förebild för
andra företag.
Bröderna Peter och Patrik Åkesson tilldelades utmärkelsen
med följande motivering:

”1969 var året då familjeföretaget Svalövs Plåt startades av
Kurt Evert Åkesson. Ett företag som genom nästan 50 år har
drivits enligt devisen engagemang, drivkraft, kvalitet och
ett ekonomiskt hållbart resultat. Företaget drivs idag av
Kurt Åkessons två söner: Patrik och Peter Åkesson, som
har fortsatt i samma hantverksmässiga inriktning och kvalitet
som Kurt en gång satte upp som mål för sitt företag. Svalövs
Plåt är ett bra föredöme för det lokala företagandet och för
sin egen bransch.”
– Bröderna Åkesson är ett mycket bra exempel på hur ett
familjeföretag med lokal förankring kan bedrivas. De vårdar
sin historia genom pappa Kurts kunskap och utvecklar det
ytterligare och blickar framåt för att kunna lämna arvet vidare
till kommande generation Åkesson, säger Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef.
I samband med Svalövsmässan den 27 september kommer Peter och Patrik att tilldelas utmärkelsen ”Årets företagare 2018”.

Kvinnoöppet startar igen efter sommaren
Efter sommarens uppehåll är det dags för Kvinnoöppet att starta upp verksamheten igen. Den 17
september klockan 10.00 är första tillfället.
Kvinnoöppet är en verksamhet för kvinnor som bor i Svalövs
kommun och är mellan 18 och 67 år. Här erbjuds gemenskap och social samvaro i trevlig miljö samt olika aktiviteter.
Dessa deltar du på om du vill. Du kan också komma och
bara ﬁka, prata lite eller bara titta på.

Under våra öppettider kan du komma och gå som du vill och
kontakten med Kvinnoöppet är kostnadsfri.
När: varje tisdag med start den 17 september,
kl. 10.00-12.00, om inget annat anges.
Var: Carl XI gata 17, Svalöv.
Kontakt: 0418-66 52 63 (Viva/Adato) eller
0418-47 50 00 (kommunens växel).
På Kvinnoöppet ﬁnns alltid två personer i tjänst och vi som
arbetar här har tystnadsplikt. Välkomna!

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Samråd av detaljplan för
Värmö 6:6 i Billeberga

Just nu är ovan nämnda detaljplan ute för samråd. Sista datum föra att lämna synpunkter är
den 19 september.
Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt Plan och bygglagen (SFS 2010:900). Planområdet
omfattar cirka 56000 kvadradmeter och är beläget öster
om Billeberga.
Den gällande detaljplanen från 2008 för fastigheten
är begränsande i sitt innehåll trots att den är relativt ny.
Genom en planändring ska förslaget till detaljplan åstadkomma större ﬂexibilitet och utöver dagens tillåtna enfamiljshus även tillåta par-, rad- och kedjehus.
Genomförandet av planförslaget följer intentionerna i
kommunens översiktsplan. Planförslaget bedöms inte
medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.
Planhandlingar
Dessa ﬁnns tillgängliga fram till den 19 september under
öppettider på biblioteket i Billeberga och kommunhuset
i Svalöv samt på www.svalov.se. Handlingarna hittar du
lättast genom att ange ”pågående detaljplanearbete” i
webbplatsens sökmotor.
Lämna synpunkter
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till: Svalövs
kommun, 268 80 Svalöv, eller e-post: info@svalov.se,
senast den 19 september 2019. Den
som inte framfört skriftliga synpunkter
senast under granskning kan förlora
rätten att senare överklaga beslutet
om att anta detaljplanen.

Anhörigcafé
Kognitiv svikt – vad innebär det?
När: 12 september kl 14.00-16.00
Var: Ängslyckan, Västergatan 33, Teckomatorp
Entré: gratis
Anmälan: senast 9 september till anhörigsamordnaren,
tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se
Anhörigstödet bjuder på ﬁka.
Välkommen!

Biofoto Syd
visar naturbilder
Ett 20-tal fotografer visar sina ﬁna naturbilder.
När: 1 september-12 oktober under Röstånga turistinformations öppettider
Var: Röstånga turistinformation.
Entré: Gratis.
Arrangör: Biofoto Syd i samarbete med Röstånga
turistinformation
Välkommen!

Business to business

Företagsmässa i Heleneborgshallen!

2019

SVALÖVSMÄSSAN

Fredag 27/9, kl. 10-16

Över 90 företag från olika branscher - Mattorg - Hoppborgar för de små!

Öppet för allmänheten
Lördag 28/9, kl. 10-17

Välkomna!
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