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Dialog mellan kommun och företag
Kommunfullmäktige har beslutat om den Näringslivsstrategi som är resultatet av förra årets
dialog med er företagare. Näringslivsstrategin sträcker sig fram till 2022 och har ett antal
utvecklingsfrågor som vi ska arbeta med. Vi behöver er hjälp med att prioritera vilka frågor vi
ska börja arbeta med och bjuder därför in till dialog under våren 2017. Anmäl er till det mötet
som passar er bäst.

Måndag 3 april
Dialogmöte i Billeberga

Dags att nominera årets företagare

Tid:
Plats:

Vet du något företag som gör ett riktigt bra jobb
och som skulle kunna vara just det företaget som
borde utnämnas till årets företagare? För att få
info om kriterier och årets företagare 2015 Läs
här

18-20
Billeberga församlingshem

Tisdag 4 april
Dialogmöte i Teckomatorp
Tid:
Plats:

18-20
Teckomatorps församlingshem

Tisdag 2 maj
Dialogmöte i Svalöv
Tid:
Plats:

18-20
Kommunhuset, Svalöv

Måndag 8 maj
Dialogmöte i Tågarp
Tid:
Plats:

18-20
Tågarps församlingshem

Måndag 15 maj
Dialogmöte i Kågeröd
Tid:
Plats:

18-20
Kågeröds församlingshem

Vem tycker du ska bli årets företagare 2016?

Skicka in ditt förslag till årets företagare senast
30 april till katarina.borgstrand@svalov.se.

Charlotte Leander - ny miljöchef
Vi hälsar Charlotte Leander, ny miljöchef på
Söderåsens Miljöförbund välkommen. Charlotte
kommer närmast från jobbet som miljö- och
byggchef i Staffanstorps kommun. Charlotte
anser att det är viktigt att Miljöförbundet är
serviceinriktat och effektivt samt arbetar för att
ha en bra dialog med näringslivet och de verksamheter som de besöker, tillvarata
medborgarnas och det allmännas intressen och
långsiktiga behov i myndighetsutövningen.

Torsdag 18 maj
Dialogmöte i Röstånga
Tid:
Plats:

18-20
Röstånga turistinformation

Boka monter på Svalövsmässan 2017
Endast 15 montrar finns kvar att boka nu. 65 är
redan bokade.
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

Charlotte Leander

Sommarlovsentreprenörer

Företagsbesök

Ungdomar mellan 16-19 år har möjlighet att
prova på att vara egen företagare i sommar.
Känner du någon ungdom med smak för
entreprenörskap, tipsa om möjligheterna att testa
driva företag istället för att ta ett vanligt
sommarjobb. Mer information hittar du här.

Under 2017 planerar vi att göra minst 30 företagsbesök. Hittills har vi hunnit med fem företagsbesök. I mars har vi träffat Barry Callebaut
och Munkagården. 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 har också
tillsammans med några riksdagsledamöter sett
hur arbetet i ett socialt företag, nämligen
Röstånga Utvecklings AB (RUAB) kan se ut.

20 miljoner till ett nytt innovationspartnerskap
Partnerskapet ska utveckla en svensk värdekedja
för specialfröutsäde vilket i framtiden kan
innebära möjligheter för lantbruket i Svalövs
kommun. Deltagande partners är
Hushållningssällskapet Halland, SLU Alnarp
(Sveriges Lantbruksuniversitet), och de två lokala
företagen Elitutsäde i Värmö KB och Agortus AB.

Turistinformationen i Röstånga öppnar
Fredag den 7 april öppnar turistinformationen i
Röstånga för säsongen. April-maj är där öppet
fredag, lördag och söndag 10-15. Under
sommaren är där öppet alla dagar.

Företagsfrukost
Onsdagen den 5 april är det dags för nästa
företagsfrukost. Välkommen att mingla, inspireras
av andra företagare och föreläsning. Har ni
tankar på att utöka eller utveckla och behöver
bygga ut, nytt tillstånd, eller har frågor om
myndighetsutövningen. På plats finns
representanter från kommunen, Söderåsens
miljöförbund, mfl och svarar på era frågor.
Charlotte Leander, ny miljöchef finns på plats för
att presentera sig.
Anmäl er till katarina.borgstrand@svalov.se
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På bilderna ser ni besök hos Barry Callebaut och
RUAB.

