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Svalövs Kommun - Vision 2040
Den 16:e december 2019 antogs Visionen för Svalövs kommun. Nu är Svalövs kommuns gemensamma vision
på plats. Med visionsdokumentet har vi tillsammans tagit ett första steg i resan mot kommunens framtida
utveckling fram till 2040. Det var i november 2016 som kommunfullmäktige beslutade om att arbeta fram en
gemensam vision. En visions som ska vara ett stöd för våra verksamheter i det strategiska arbetet med att
utveckla Svalövs kommun. Arbetet påbörjades våren 2018...läs mer här

Svenskt Näringsliv enkät
Den 2:a januari skickade Svenskt näringsliv ut enkät till er företagare. Ta
gärna tiden och svara på enkäten.
För mer information om Företagsklimat se här.

Järnvägsövergången Onsjövägen avstängd i Svalöv
Med start vecka 5 kommer del av Onsjövägen i Svalövs tätort att stängas av i
etapper för arbete med vatten och avlopp samt järnvägsarbeten. Det är
Trafikverket och NSVA som ansvarar för det planerade arbetet. Arbetet
pågår fram till den 3:e maj och avstängningen av Onsjövägen omfattar
sträckningen från rondellen med korsande väg 106 och öster ut, fram till
järnvägen på väg 1208. För gång- och cykeltrafik kommer det att finnas en
säker passage över järnvägen cirka 30-50 meter norr om den befintliga
järnvägsövergången. För information se här.

Nominera Årets företagare - senast den 31 januari
Det är fortfarande möjligt att nominera Årets företagare och Årets unga
företagare 2019 via Företagarna Landskrona Svalöv. Prisutdelningen hålls
under våren. Ta tillfället i akt och nominera kommunens fantastiska
entreprenörer. För nominering och mer information se här.

Svalöv - 4:e bäst i Skåne!
I SYNA:s senaste mätning placerar sig näringslivet i Svalövs kommun på en
fin 4:e plats. Sedan 2007 delar SYNA ut priset Bästa Tillväxt till de kommuner
i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning
och går med vinst
- Svalövs kommun vill utbringa ett stort grattis till alla våra fantastiska
företagare i kommunen. Det är glädjande att se hur företagen växer och
utvecklas i kommunen, vilket undersökningen bekräftar, säger Katarina
Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef. Läs mer här.
För mer information om SYNA:s undersökning se här.

Rekryteringsträff Alaa och AME i Svalövs Kommun
I AME:s lokaler på Svalegatan i Svalöv hade cirka 25 personer samlats för att
få information och ett personligt möte med de olika restaurangcheferna.
Initiativet till rekryteringsträffen kom från Alaa Kalash, 26 år. Han arbetar som
förste assistent till restaurangchef Roodi i Löddeköpinge. Läs mer här.

Företagsfrukost 26:e februari på Trolleholm Slott
Snart är det dags för årets första företagsfrukost. Denna gången kommer vi
ha frukosten på Trolleholms slott. Under morgonen kommer stort fokus ligga
på information om kommunens nya tågstationer och arbetet inför detta. Vi
kommer även informera om Svalövs kommuns Vision 2040, som nyligen
antagits. I början av februari kommer vi att skicka ut en inbjudan. Välkomna!

Stormöte - Leaderprojekt Destination Söderåsen
Ett år har nu gått sedan Leaderprojektet Destination Söderåsen hade sitt
lyckade uppstartsmöte i januari 2019. Sedan dess har vi kommit en bra bit på
vägen! Vi vill nu dela med oss av vad projektet genomfört och våra planer för
framtiden. Vi bjuder därför in till stormöte på Ring Knutstorp den 4:e februari
2020 mellan kl. 16:00-19:00. Vi kommer att gå igenom hur långt vi kommit i
projektet, vad vi genomfört och vad som är på gång. Vi hoppas att så många
som möjligt av er kan komma och även dela med er av era tankar och
synpunkter. Allt för att projektet ska lyckas för alla parter och för det fortsatta
arbetet efter projektets slut.
För mer information och anmälan se här.

Marknadsför din verksamhet - Familjen Helsingborg
Familjen Helsingborg satsar stort på att marknadsföra sig som
turistdestination. Tillsammans med Familjen Helsingborg kan du som
företagare inom turismnäringen marknadsföra din verksamhet som en del av
regionen, vilket i längden gynnar näringslivet såväl som medborgaren och
besökaren. Familjen Helsingborg står för en stor del av marknadsföringen
gentemot regionens besökare. De deltar på mässor och events både nationellt
och internationellt för att locka besökare och....läs mer här.
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