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Välkomna till Svalövsmässan
Lördagen den 30 september klockan 10.00 öppnar vi dörrarna till 2017 års
företagsmässa i Svalövs kommun.
På årets mässa är det över 90 företagare från olika branscher som ställer ut. Kom och träffa företagen
och ta del av deras utbud och erbjudande. Många företag har riktigt bra mässerbjudande! Passa
också på att lyssna på intressanta föreläsningar med bland annat Annie Seel, Jesko von Koenigsegg,
Lina Wolff, men också föreläsningar om att starta företag, framtidens jobb, bostadsbyggande i både
Svalövs kommun och i övriga kommuner som medverkar.
Vi inviger vår nya familjecentral – Guldkornet. Vår nya moderna F-6-skola, Heleneborgsskolan, har
öppet hus och för de små finns det många roliga hoppborgar att studsa runt i under mässdagarna.
I anslutning till mässan arrangerar vi även en bomässa där Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp,
Örkelljunga samt Svalövs kommun berättar och visar vilka boendemöjligheter som respektive kommun
har att erbjuda.
Mer information och föreläsningsprogram hittar ni här.
När: lördagen den 30/9, kl. 10-17 och söndagen den 1/10, kl. 10-16.
Var: Heleneborgshallen, Skolgatan 16 i Svalöv

Vi ses där – välkomna!

Fortsatt avancemang i företagsrankning
För andra året i rad klättrar Svalövs kommun i
Svenskt Näringslivs rankning när det gäller
företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets
rankning avancerar Svalövs kommun ytterligare
18 placeringar och hamnar nu på plats 172, vilket
innebär att kommunen klättrar 55 placeringar på
två år.
Vi har påbörjat vårt nya arbetssätt för att förbättra
kommunens företagsklimat. Vi har en ny
näringslivsstrategi, vi genomför utbildningen
Förenkla helt enkelt och tittar på frågor som
handlar om myndighetshantering, kommunikation
samt upphandling och kompetensförsörjning.
Detta sammantaget innebär förhoppningsvis att vi
avancerar ytterligare kommande år.
Något som också är glädjande är att Svalövs
kommun i år även avancerat och fått högsta
betyget någonsin i SKL:s undersökning Insikt. I
årets Insikts-undersökning fick Svalövs kommun
omdömet 70, vilket motsvarar väl godkänd. Det
som bedöms i denna undersökning är hur de
företag som under 2016 haft ärenden som
hanterats inom den kommunala
myndighetsutövningen: brandskydd, bygglov,
miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och
serveringstillstånd – upplever hanteringen.

HBG Talks
Biljetterna till Hbg Talks, Familjen Helsingborgs
näringslivsdag, är nu släppta. Den 11 oktober
hyllar vi livet och näringen i näringslivet – med
möten, utbyte och dialog i fokus.
Läs mer och boka din biljett här

Tourism Academy 2017 / Sociala medier Varför då?
Utbildningarna riktar sig till dig inom besöksnäringen och består av flera utbildningstillfällen.
Vi tittar in i Sociala Medielandskapet och skapar
ett "tänk" kring bland annat närvaro, agerande,
sammanhang och framtid. Vi går igenom "flödet",
agerande, språk, algoritmer, trender och framtid.
Olika kanaler - olika målgrupper - olika
användningsområden.
Läs mer och anmäl dig här

Företagsbesök
Under 2017 planerar vi att göra minst 30 företagsbesök. Hittills har vi hunnit med 20. I
september har vi träffat Cykelhandlaren Ekdahls
och Lilla Blomster-makeriet. På bilderna ser ni
företagsbesöken.

Företagen får svara på frågor som handlar om hur
de upplever att informationen i samband med sitt
ärende varit och hur företagaren upplever att
tillgänglighet, bemötande, kompetens,
rättssäkerhet och effektivitet varit i samband med
ärendet.
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Har ni frågor, vill ni ha hjälp, eller vill ni prata
med någon på kommunen, men vet inte vart ni
ska vända er? Kontakta oss på Näringsliv och
turism!

