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Våren är på gång med många spännande nyheter
Vi är nog många som längtar efter våren och allt positivt som den för med sig. Dagarna blir
längre och ljusare och det känns som om energin är på topp. I Svalöv händer det mycket
spännande under våren. Läs mer om allt som händer här i nyhetsbrevet.

Destinationsutveckling på Söderåsen
Svalövs kommun har fattat beslut om att göra en
utökad och långsiktig satsning på Söderåsen
som destination tillsammans med kommunerna,
Bjuv, Klippan, Åstorp samt med Söderåsens
nationalpark. En del i satsningen är att
kommunerna årligen sätter av medel och en del
är att söka extern finansiering via exempelvis
Leader. Den 1 mars bjöds företagen inom
besöksnäringen in till ett möte som informerade
om satsningen och i mitten av april planeras
Leaderansökan lämnas in.

PRAO
För någon vecka sedan gick ett lagförslag igenom
angående prao för elever i årskurs 8 och 9. Det är
nu fastställt att dessa elever ska ha 10 dagars
prao i båda årskurserna.
Idag har Linåkerskolan en veckas prao i både åk 8
och 9. Det är elevernas eget ansvar att hitta
praoplatser. Tyvärr hittar inte alla elever någon
praoplats. Efter lagens införande måste det finnas
en plan för dessa elever. Nu undrar vi om det finns
företag som kan tänka sig att ta emot praoelever?
Är du intresserad och vill veta mer kontakta studieoch yrkesvägledaren på Linåkerskolan:
ida.cronvall@svalov.se

Energirådgivning för företag

Workshop på Söderåsträffen den 1 mars.

Sommarlovsentreprenörer
Ungdomar mellan 16-19 år har möjlighet att
prova på att vara egen företagare i sommar.
Känner du någon ungdom med smak för
entreprenörskap, tipsa gärna om möjligheterna
att driva företag i stället för att ta ett vanligt
sommarjobb. Mer information hittar du här.

After work
Efter många år med enbart företagsfrukostar har
vi beslutat oss för att testa ett nytt koncept. I
april byter vi ut frukosten och bjuder in till en
After work på Lucy’s Diner Ring Knutstorp.
Välkommen den 12 april kl 17.00! Det blir
mingel, information, mat och underhållning. Pris
195kr som betalas på plats.
Anmäl dig senast 10 april till
gisela.christensson@svalov.se
Hoppas att vi ses!

Nu finns nytt materiel för hjälp och stöd för att
komma igång eller komma vidare med företagets
strukturerade energiarbete. Energimyndigheten
har under 2017 färdigställt nytt materiel för att
stödja små och medelstora företag i energiarbetet.
Mer information finns hos kommunens Klimat- och
energirådgivare eller här.
Du som driver ett litet eller medelstort företag i
Svalöv kommun kan få oberoende och kostnadsfri
Klimat- och energirådgivning.
Kontakta din kommunala Klimat- och energirådgivare Ann-Kristine Nilsson, 0435-78 24 95
eller energiradgivning@smfo.se för att få råd om
hur er energianvändning kan minskas, vilka
ekonomiska stöd som finns att söka och andra
frågor som rör företagets energianvändning.

Påminnelse om köldmedierapportering
Den 31 mars är sista dagen för inlämning av
köldmedierapporter för år 2017. Har ni en
anläggning med total köldmediemängd
överstigande 14 ton koldioxidekvivalenter ska en
köldmedierapport lämnas in till Söderåsens
Miljöförbund. Läs mer här.

Premiär för The Academy i Svalöv
Måndagen den 19 mars träffades 15 förväntansfulla deltagare i Svalövs kommunhus. Alla hade
de anmält sig till den nya utbildningssatsningen
The Academy.

Turistinformationen i Röstånga öppnar för
säsongen
Den 30 mars, lagom till påsk, öppnar turistinformationen i Röstånga. I aktivitetsrummet
visar vi en inspirationsutställning där ett tiotal
lokala konstnärer och konsthantverkare ställer ut
sina verk av keramik, textil, måleri i olika tekniker
och tenn. Utställningen har öppet alla påskdagar
och varar fram till den 29 april. Efter det kommer
många spännande utställningar avlösa varandra
i aktivitetsrummet.
Skånes populära konstrundor drar också igång
den 30 mars. Välkommen in till oss för att hämta
kartor till de olika rundorna och få tips inför
vårens utflykter.

Deltagarna bestod av en härlig mix, allt från de
som hade en idé om att starta eget till de som
redan driver företag. Under sammanlagt sex
tillfällen på våren ska deltagarna få testa ett lite
annorlunda perspektiv på företagande och
entreprenörskap än det som vanligtvis erbjuds.
The Academy är kursen för nordvästskåningar
som vill utveckla en företagsidé och växa som
entreprenör. Det är Familjen Helsingborg och
Forza of Sweden, som har tio års erfarenhet av
entreprenörskapsutbildningar, som tagit fram
kursen. Tidigare har utbildningen gått i
Helsingborg men nu är det alltså Svalövs tur.
-Jag är väldigt glad att vi fått hit utbildningen. Det
innebär att vi kan erbjuda företagarna i Svalöv en
riktigt bra utbildning på hemmaplan, säger
Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef.

Företagarna Bjuv bjuder in till
lunchseminarium om GDPR
Kontaktuppgifter
Vad
innebär den nya GDPR-lagstiftningen för
dig?
Kom Borgstrand
till lunchseminariet som Företagarna
Katarina
Bjuv
bjuder inoch
till den
4 april kl 12.00.
Utvecklingsnäringslivschef
Tel: 0418-47 53 20
Läs
mer katarina.borgstrand@svalov.se
här
E-post:
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Besöksadress
4A7042465E4475424B59/40?noTracking=true
Herrevadsgatan 10
Välkommen!
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Under våren och hösten har vi öppet fredagar,
helger och alla röda dagar. Under
sommarsäsongen har vi öppet sju dagar i
veckan.
Här kan du se turistinformationens öppettider

Glad påsk!
Alla vi som jobbar på utvecklings- och
kommunikationsenheten skulle vilja passa på att
önska er en riktigt glad påsk!

Så här fint ser det ut på torget utanför kommunhuset just nu.

