Nyhetsbrev till företagen i Svalövs kommun
november/2019

Inbjudan Företagsfrukost 11 december
Välkommen till årets sista företagsfrukost. Denna morgon bjuder vi på julmys med stämningsfull sång och
feelgood-standup. För mer info och anmälan läs mer här. Sista anmälningsdag är den 3 december. Välkomna!

Workshop - näringslivsstrategi
Under Svalövs kommuns senaste näringslivsråd 10 oktober arrangerades det
dessutom en workshop för uppdatering av näringslivsstrategin. Till denna
workshop bjöds näringen inom kommunen in. Vi vill passa på att ge ett stort
tack till alla som deltog. Arbetet för en uppdaterad näringslivsstrategi kommer
nu att fortlöpa.
För att läsa vår nuvarande näringslivsstrategi se här.

Företagslots - kostnadsfri tjänst för våra företagare
Företagslotsen är en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det enklare att
starta och driva företag i Svalövs kommun. Företagslotsens fokus är att
underlätta för och ge information till de företag som har frågor eller berörs av
flera myndigheter. I lotsen finns följande funktioner från Svalövs kommun:
handläggare med ansvar för bygglovsfrågor, mark och exploatering (frågor
om markköp), alkoholtillstånd, detaljplaner, räddningstjänsten. Från
Söderåsens miljöförbund: handläggare med ansvar för miljö- och
livsmedelsfrågor och från NSVA: handläggare med ansvar för vatten och
avlopp.
Har ni som företag behov i att komma i kontakt med företagslotsen är ni
välkomna att kontakta näringslivsutvecklare
Joakim Nilsson eller näringslivssekreterade Eva Ogard
För med information om företagslotsen läs mer här

Svalövs Kommuns företagsregister
Svalövs kommun har ett 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
kontakta Eva Ogard eller Gisela Christensson.
För mer information om företagsregistret läs mer här.

E-tjänster
Svalövs kommuns samtliga e-tjänster och blanketter är samlade på ett och
samma ställe på vår hemsida. E-tjänst innebär att din ansökan eller
anmälan skickas direkt in till oss. Inom tjänsten kan du även ladda ner
blanketter, skriva ut, fylla i och skicka till kommunen. Vi kommer att
kontinuerligt utveckla nya e-tjänster så att du som vill ska kunna sköta den
största delen av din kommunikation med oss via webben. För mer
information läs mer här.

Röstånga Turistbyrå 2019
Röstånga Turistbyrå har i år haft öppet mellan 5 april och 20 oktober och haft
en ökning av antalet utländska besökare främst från Tyskland och Danmark.
Under perioden har byrån haft cirka 12 200 besökare. Utöver besökare har
turistbyrån även haft 6 st. välbesökta konstutställningar,
besök/nätverksmöten av Svalövs kommun, nationalparken samt arrangerat
guidade turer inom Söderåsens nationalpark. Det har även arrangerats
utbildningar och skolbesök från Linåkerskolan i Svalöv.

Nytt näringslivspris - Årets Unga Företagare!
Företagarna Landskrona/Svalöv har öppnat nomineringen till både Årets
Företagare och det nya priset Årets Unga Företagare där prisutdelningen
hålls under våren. Ta tillfället i akt och nominera kommunens fantastiska
entreprenörer redan nu. Här hittar du nomineringen och mer information.

Julen är för alla - Lucy´s och Skånes Änglar
Lucy´s Diner, med restauranger på Ring Knutstorp, Löddeköpinge och
Ljungbyhed, håller restaurangen i Lödde öppet på julafton för utsatta barn
och familjer i samarbete med Skånes Änglar. Utöver varm mat och varmt
sällskap har även pengar samlats in för att låta barnen få
julklappar. Initiativet kommer från Alva Hanborn 10 år, som förra julen
uttryckte ett önskemål åt pappa Fredrik som är en av Lucy´s ägare. Istället
för egna julklappar ville hon ge dem till andra som inte får några och
dessutom ville hon fira jul med dem på Lucy´s. I år blir hennes önskan
uppfylld. Här kan ni både läsa mer och/eller bidra själva om ni önskar.

Yrkes-SM i Helsingborg april 2020
I år arrangeras Yrkes-SM på Olympia Park i Helsingborg som upptar en yta på
50 000 m². Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och
rekryteringen till yrkesutbildningar. Genom ett stort och innehållsrikt tävlingsoch uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av
Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 50tal yrken. Läs mer här.

Kontakt
Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef | Tel: 0418-47 53 20 | E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10 | Tel: 0418-47 50 00 (växel) | E-post: naringsliv@svalov.se
Avregistrera dig från utskick med information till företag

