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Nytt år – nya möjligheter!
Vi kick-startar året med ett flertal aktiviteter. Du som företagare är viktig för området och årets
första aktiviteter fokuserar på att ge dig möjlighet att utvecklas, bredda ditt nätverk och att du
ska få tillfälle att göra din röst hörd.

The Academy – nu nära Svalöv igen!

Kick off Söderåsen

Förra våren gick utbildningen i Svalöv med 17
deltagare. Nu finns åter chansen att på nära håll
gå The Academy - en utbildning för dig som
funderar på att starta eget, precis har startat eller
som har ett företag men som vill utveckla en ny
verksamhet eller ett nytt ben att stå på.

23 januari gick startskottet för uppstarten av
LEADER-projekt Destination Söderåsen.
Projektet är ett samarbete mellan
Söderåsenkommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv,
Åstorp och Söderåsens Nationalpark samt
besöksnäringen i området. Syftet med projektet
är att ytterligare utveckla Söderåsenområdet
som en stark turistdestination.

Kursen vänder sig till alla som har drömmar om
att starta egen verksamhet med ambition att
kunna leva på företagandet.
The Academy är en utbildning i sex delar –
som denna gång genomförs i Landskrona där vi visar, och låter er testa, ett annat
perspektiv på företagande och entreprenörskap
än det som vanligtvis erbjuds.
Utbildningen startar den 18 mars 2019 och har
sex moduler.
Varje tillfälle är mellan kl 17,30-20,30.
Mer information om The Academy och hur du
ansöker hittar du här.

Bilden är från The Academy i Svalöv våren 2018
då 17 företagare deltog.

Totalt var det ett 80-tal personer som slöt upp på
morgonens kickoff som arrangerades i en av före
detta flygflottiljen F5:s lokaler, där MOM Event
nu har sin verksamhet. På mötet deltog
företagare, representanter från föreningar samt
tjänstepersoner från kommunerna kring
Söderåsen.
På uppstartsmötet fick de inbjudna information
om vad LEADER-projektet innebär och varför vi
genomför detta. Deltagande aktörer fick också
delta i en workshop där de i grupper diskuterade
hur de kan utvecklas tillsammans och vad de kan
tillföra helheten.
Under våren kommer projektet att fortsätta med
utbildning och workshops för aktörer inom
besöksnäringen.

Bilden är från kick-offen den 23 januari då drygt
80 företagare deltog.

Har du fått enkät från Svenskt Näringsliv?

Svalövsmässan 2019

Under årets första dagar skickade Svenskt
Näringsliv ut sin enkät om kommunernas
företagsklimat till både företag och politiker.

Inom några dagar kommer montrar till mässan
att börja säljas. Mässan kommer att ske fredag
och lördag 27-28 september 2019. På fredagen
är det fokus business to business och lördagen
öppnas dörrarna för allmänheten.

Undersökningen är en naturlig del av
kommunernas strategiska arbete med att
förbättra företagsklimatet, vi är tacksamma om du
som fått enkäten svarar på den.

Nya möjligheter att komma framåt
med digitaliseringen i ditt företag
INDIGO är ett coachningsprogram med fokus på
digitalisering där du och ditt företag får individuellt
stöd i ert konkreta arbete för att komma vidare
med digitalisering i verksamheten.

Fullbokat – på Trolleholms slott
Företagsfrukosten den 13 februari på
Trolleholms slott blev snabbt fullbokad. Om du
vill ha en reservplats anmäl ditt intresse till
Gisela Christensson snarast.
gisela.christensson@svalov.se

Var befinner ni er i företaget när det gäller
digitalisering? Vad behöver ni för att komma
vidare?
För mer information och för en diskussion om
bästa vägen framåt för er – kontakta
Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se,
0761-060083
www.iucsyd.se

Två nya företagarrepresentanter i
Näringslivsrådet är valda
Kommunstyrelsens arbetsutskott valde den 28
januari företagsrepresentanter till
näringslivsrådet. Av dessa är två nya namn
nämligen Linda Lindhake, Fastighetsbyrån
Svalöv som valdes in för ett år och Lars Tydinger,
Klåveröds vandrarhem som valdes för två år.
En gång om året väljs företagsrepresentanter och
vill du själv vara med eller tycker du att någon
annan bör finnas med i rådet finns möjlighet att
nominera igen under hösten 2019.

Kontaktuppgifter
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
www.svalov.se

Företagsbesök
Under första halvåret 2019 kommer vi att i olika
konstellationer besöka 100 företag.
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.

