Nyhetsbrev till företag i Svalövs kommun

Augusti 2018

Blandning av business as usual och valspurt
Här kommer höstens första nyhetsbrev som samtidigt är sista nyhetsbrevet innan valet. För
vissa har det varit en lång och skön sommar och för andra har det extrema vädret ställt till med
konsekvenser för det egna företaget för lång tid framöver.

Sommarens torka
Den 28 augusti träffades representanter från
Svalövs kommun, LRF lokalt och regionalt,
räddningstjänsten, Skogforsk, Lantmännen SW
Seed AB, Sparbanken Skåne och Söderåsens
miljöförbund för att diskutera hur årets extrema
torka påverkat och kommer att påverka de cirka
400 företagen inom lantbruks- och skogsnäringen
som finns i Svalövs kommun. Några av mötets
slutsatser blev att alla företagen inom lantbruksoch skogsnäringen inom kommunen kommer att
bjudas in till en matnyttig träff i november. Datum
och mer information kommer inom kort.

Årets företagare
Den 29 augusti korades Andreas Brorsson,
Betong och Markteknik AB till årets företagare
2017 på After worken som Svalövs kommun och
Företagarna Landskrona Svalöv bjöd in till på
Fridhems Folkhögskola. 92 personer var på plats
för att mingla, gratulera pristagarna och lyssna
på den politiska debatt som avslutade after
worken.

Ett annat medskick för att stötta näringen är att
handla svensk mat. Därför är det extra glädjande
att kunna visa att Svalövs kommun enligt kostchef
Ida Thrane bara handlar svenskt färskt kött som
sedan tillagas och serveras på skolor, förskolor
och till äldre. Vill du veta mer om maten som
serveras? Se här.
Läs mer om vad som sades på mötet.

Medverkande på mötet den 28 augusti

The Academy
I våras arrangerades utbildningen the Academy i
Svalöv med 17 deltagare. Missade du utbildningen
och vill gå den i höst istället. Skynda och anmäl
dig i så fall! Ansökningstiden har gått ut, men det
finns några platser kvar så du kan fortfarande
hinna med att anmäla dig. I höst hålls utbildningen
i Ängelholm med start 10 september För mer
information och anmälan läs här:

Överst: Arne Nordqvist, Ina Zachau, Tjoffe Nilsson Företagarna, årets företagare Andreas Brorsson, Jan
Zielinski och Katarina Borgstrand - Svalövs kommun
Mitten: Årets pristagare från sommarlovsentreprenörer
tillsammans med representanter från Företagarna,
Handelsföreningen och Svalövs kommun.
Nederst: Politisk debatt under ledning av Magnus Engelbäck,
Företagarna

Söderåsens Miljöförbund bjuder in till
energiträff
Välkommen på företagsträff om
energieffektivisering den 20 september i Klippan.
För mer information och anmälan läs här.

Företagarna Landskrona Svalöv bjuder in
till företagarfrukost 21 september

Googles Digitalakademi
Behöver ditt företag ökade kunskaper om sociala
medier, sökordsoptimering, webbnärvaro,
visningsannonsering mfl? Här finns en gratis
utbildningsbank att tillgå. Du kan närsomhelst
och varsomhelst utbilda dig inom flera olika
områden. Läs mer

Temat är friska medarbetare ger framgångsrika
företag. Hur förändrar man en arbetsmiljö till det
bättre? Vilka insatser kan vi göra för att
framgångsrikt motverka stressrelaterad ohälsa i
dagens arbetsklimat?

Höstens utbildningar i Business Academy
Här kan ni gå utbildningar inom Ledarskap,

Tid: fredag 21 september kl 07.45-09.00
Plats: Hotel Chaplin, Östergatan 108, 261 34
Landskrona

Hela höstens program hittar ni här:

För mer information läs här

Nytt företagsregister
Nu bygger Svalövs kommun ett nytt
företagsregister för att skapa snabb och bra
dialog mellan företag och kommunen. Via
registret kommer vi att hantera utskick av
nyhetsbrev, eventkalender och annan
näringslivsinformation. Vill ni vara med och synas
tillsammans med övriga företag i kommunen?

Förtidsröstning
Innan valet på söndag 9 september så finns det
möjlighet att förtidsrösta. För att hitta var och när
du kan förtidsrösta läs här:

LinkedIn, E-handel - utveckling i raketfart, Film i
Sociala medier med flera.

Några av våra föreläsare har även spelat in en
liten filmsnutt som ni kan titta på för att få mer
information:
Ni hittar dem här:
Ledarskap 19 september:
LinkedIn 2 oktober:

Företagsbesök
Vill ni ha besök på ert företag? 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
kommunens arbete och om det är några frågor ni
vill att vi tar med oss för att arbeta med.

Kontaktuppgifter
mail: info@svalov.se eller telefon 0418-47 50 00
Katarina Borgstrand, Utvecklings- och näringslivschef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Besöksadress
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
E-post: naringsliv@svalov.se

