Nyhetsbrev till företag i Svalövs kommun

Februari 2018

Vart är vi på väg?
Precis som i programmet På Spåret ställer Svalövs kommun den frågan. Vart är vi på väg –
eller rättare sagt – vart vill vi? På fredag 2 mars påbörjas arbetet med att ta fram en vision för
Svalövs kommun, ett arbete som så småningom kommer att visa vägen.
Den 2 mars går startskottet för visionsarbetet
med en omvärldsdag för kommunens
förtroendevalda och chefer. Visionsarbetet
kommer att löpa på i mer än ett år, och
företagare kommer att bli involverade längre
fram i arbetet.

Nya företagare i Näringslivsrådet
I rådet ska Svalövs kommun informera om planer
och förändringar som berör företag och ta in
synpunkter i så tidigt skede att synpunkter och
förslag kan påverka frågan. På det viset ges
företag genom rådet en större delaktighet och har
möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten.
Företagsrepresentanterna representerar
kommunens geografiska område, ett brett urval av
de branscher som finns i kommunen och är även
representativa gällande kön, ålder och bakgrund.
Följande företagsrepresentanter ingår i
Näringslivsrådet:
 Belma Samardzic (Adam Hoff ersätter) Sparbanken Skåne
 Kajsa Holmgren - ICA Supermarket
 Muhammed Mheisen - Billeberga
Bildemontering
 Tjoffe Nilsson - DaRoNi/ Företagarna
 Måns Nordmark - Vidinge Grönt
 Åsa Mullaert - Villa Söderåsen
 Magnus Öhrström - Ring Knutstorp
 Christina Wikner - Storegård/ LRF
 Hanna Åstrand (adjungerad) –
Arbetsförmedlingen

Dags att nominera årets företagare

Information om rådande politiskt läge
I samband med kommunfullmäktiges extramöte
den 12 februari beslutades att återkalla uppdragen
för en rad ledamöter, ersättare och presidier och
vid fullmäktigemötet genomfördes bland annat
följande val:
 Ny ordförande i Bildningsnämnden.
 Ny ordförande i Bygg- & räddningsnämnden.
 Ny ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.
 Ny ordförande i Kommunfullmäktige.
 Ny Valnämnd.
 Ny Krisledningsnämnd.
Utöver detta så skedde även byte av vice
ordförande i alla nämnder, dessa platser tillhör
oppositionen.
När det gäller bildandet av ett personalutskott
behandlades denna fråga på kommunstyrelsens
extra möte den 26 februari, innan fullmäktigemötet
på kvällen.

Open Lab Skåne – vi hjälper företag och
entreprenörer
Företag kommer till Open Lab Skåne för att
använda specialiserad utrustning, laboratorier och
för att få rådgivning av våra experter. Vi kan hjälpa
företag från olika branscher, det kan vara allt från
mikrobryggerier, läkemedelsföretag,
kosmetikaföretag, tillverkare av plastprodukter,
livsmedelsföretag och bioteknikföretag. Första
steget är att företag kontaktar oss för att se om vi
kan matcha deras behov med våra resurser.
Open Lab Skåne drivs av Malmö universitet,
Lunds universitet och SmiLe inkubator. På Malmö
universitet finns expertis och utrustning inom kemi
och materialvetenskap, på SmiLe inom life science
och på Lunds universitet inom livsmedelsteknik.

Vem tycker du ska bli årets företagare 2017?
Vet du något företag som gör ett riktigt bra jobb
För mer information läs här
och som skulle kunna vara just det företaget som
borde utnämnas till årets företagare? För att få info eller kontakta: therese.nordstrom@mau.se
om kriterier och årets företagare Läs här
Skicka in ditt förslag till årets företagare senast 30
april till katarina.borgstrand@svalov.se.

Spännande utbildning kommer till Svalöv!

Planering Svalövsmässan 2019

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.

Nu påbörjas planeringen inför nästa års
Svalövsmässa. Vill någon av er företagare vara
med i en arbetsgrupp för att planera mässan och
de aktiviteter som kan vara i samband med
mässan? Det handlar bland annat om när
mässan ska vara. Ska det vara en helg, ska
öppettiderna vara samma som tidigare, ska det
vara öppet fredag och lördag istället, ska det
ligga en företagsgala i samband med mässan
och så vidare? Anmäl ditt intresse till
katarina.borgstrand@svalov.se

Kursen vänder sig till alla som har drömmar om
att starta egen verksamhet med ambition att
kunna leva på företagandet. Kursen vänder sig
också till de som redan har ett företag men som
vill utveckla en ny verksamhet eller ett nytt ben
att stå på.
The Academy är en utbildning i sex delar –
som genomförs i Svalöv - där vi visar, och låter
er testa, ett annat perspektiv på företagande och
entreprenörskap än det som vanligtvis erbjuds.
Sex moduler à tre timmar
Utbildningen ges i Svalöv.
Varje tillfälle är mellan kl 17,30-20,30 och har
följande rubriker.

Företagsbesök
Den 23 januari träffade vi sex lantbrukare och
diskuterade frågan om säkert lantbruk
tillsammans med Länsförsäkringar. På bilden ser
ni när vi träffar lantbrukare på gårdarna Årups
gård och Elvireborg.

1) Våga, Starta, kör (måndag 19:e mars)
2) Personligt varumärke (tisdag 3:e april)
3) Marknadsföring utan budget (måndag 16:e
april)
4) Sälj - den enda vägen (tisdag 24:e april)
5) Självledarskap (tisdag 8:e maj)
6) Företagare (måndag 21:e maj)
Kostnad: 895kr per deltagare
OBS! Sista ansökningsdatum är den 5 mars.
För mer information och för att ansöka:
Passa på!

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

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.

