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Sommar, sol och bad – eller?
Här kommer sista nyhetsbrevet innan sommaren. Vi som arbetar på näringslivs- och
turismenheten önskar er en skön sommar med sol, värme och ledighet. Vi är bemannade och
på plats hela sommaren så har ni någon fråga får ni gärna höra av er!

Årets företag 2016

En annorlunda företagsfrukost 23 augusti

Stort grattis till Stefan Persson och Lobus Bygg AB
som blev årets företagare 2016. På morgonen den
21 juni överraskades Stefan av representanter från
kommunen och Företagarna Landskrona/Svalöv
som meddelade den glada nyheten.

Då bjuder Svalövs kommun och Food Evolution
in dig som på något sätt arbetar med mat, dryck
och måltidsupplevelser till en kombinerad
företagsfrukost och nätverksträff i Fridhems
Folkhögskolas nya musiksal!
Food Evolution är en ideell förening och plattform
för mat och dryck i nordvästra Skåne.
De arbetar bland annat för att vår region ska bli
norra Europas centrum och mötesplats för
utveckling av måltidsupplevelsen. Frukosten
startar som vanligt kl 7.15 med mingel och
frukost, programmet startar kl 8 och håller på till
kl 11. Mer information och inbjudan kommer
senare.

Sommarlovsentreprenörer
Fr. v. i bild: Fredrik Jönsson (C), v. ordf. kommunstyrelsens arbetsutskott, Olof Röstin (M), kommunalråd,
Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande,
Stefan Persson, Lobus Bygg AB, Arne Nordqvist från
Företagarna Landskrona/Svalöv, Kerstin Lingebrant, tf
kommunchef samt Katarina Borgstrand, näringslivs- och
turismchef

Den 30 september kommer Stefan Persson och
Lobus Bygg AB att officiellt tilldelas utmärkelsen
”Årets företagare 2016” i samband med
Svalövsmässan.
Läs mer

I måndags hade årets Sommarlovsentreprenörer
kick-out. Då har ungdomarna genomfört
introduktionsveckan där de fått lära sig om
företagsamhet och hur man driver ett företag.
Under veckan har de bland annat träffat
Nyföretagarcentrum, träffat företag från Svalöv
som både berättat hur det är att driva företag och
haft utbildningspass. De har även fått lösa ett
antal praktiska frågor som rör just den egna
affärsidén. Nu startar arbetet med att driva det
egna företaget.

Näringslivsnyheter
Vill ni få information om vad som händer inom
näringslivs och turismfrågorna så följ oss på
Facebook. Där lägger vi in nyheter och information
om vad som händer i vårt arbete. Klicka på länken
och gilla vår sida så får ni nyheterna direkt.
https://www.facebook.com/svalovskommunnarings
liv

På bilden ovan syns årets
Sommarlovsentreprenörer, handledarna och
representanter från Svalövs kommun.

Bara 3 montrar kvar på Svalövsmässan
2017
Vill ditt företag synas på Svalövsmässan helgen
30 september och 1 oktober är det hög tid att
boka monter. Kontakta Näringsliv och turism för
information om vilka montrar som är lediga.
Skicka intresseanmälan till
katarina.borgstrand@svalov.se
magdalena.szalay@svalov.se

Företagsbesök
Under 2017 planerar vi att göra minst 30 företagsbesök. Hittills har vi hunnit med femton företagsbesök. I juni har vi träffat Skogforsk,
Söderåsens nationalpark och årets företagare
Lobus Bygg AB. 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.
På bilderna ser ni företagsbesök på Skogforsk

Praktisk information för utställare på och en bild från Söderåsens nationalpark.
Svalövsmässan
På vår hemsida har vi nu uppdaterat med
praktisk information om Svalövsmässan - när ni
som utställare får tillgång till era montrar, vad
som ingår i montrarna, öppettider, städning och
mycket mer. Alla frågor inför mässan är inte lösta
än så vi kommer att fylla på med information allt
eftersom frågorna löses.
Ni är välkomna att kontakta oss på näringsliv och
turism om ni har frågor.
Praktisk information om Svalövsmässan

GLAD SOMMAR!
Önskar vi på näringslivs- och turismenheten
Katarina, Kristina, Magdalena, Gisela och Joakim

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

