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Svalöv är populärt just nu!
Vi lockar hit både landshövding och riksdagens tredje vice talman. Plus flera lokala
riksdagsledamöter. Inte illa! Utöver det händer det mycket annat. Det blir en lokal maktkamp
mellan våra politiker och ett dialogmöte med Söderåsens nationalpark. Kom, lyssna och
engagera dig!

Landshövding och talman på besök i
Svalövs kommun
Under april månad har vi haft celebert besök i
kommunen, både av landshövdingen och av
riksdagens tredje vice talman.
Torsdagen den 5 april besökte landshövding
Anneli Hulthén tillsammans med representanter
från Svalövs kommun företaget Barry Callebaut i
Kågeröd. Företagsbesöket är ett av många som
landshövdingen gör på arbetsplatser runt om i
Skåne.

After Work på Lucy’s Diner Ring Knutstorp

After work

Företagsbesök på Barry Callebaut

Måndagen den 23 april var det dags för nästa
besök. Då besökte Esabella Dingizian (MP),
riksdagens tredje vice talman, och nordvästskånska riksdagsledamöter Svalövs kommun
och Motorbanan Ring Knutstorp. Det var
landshövdingen som tillsammans med lokala
riksdagspolitiker som bjöd in Esabella Dingizian
på en nordvästskånsk rundresa. Besöket på
Ring Knutstorp var ett av totalt fyra planerade
stopp. Efter besöket på motorbanan gjorde
delegationen ytterligare ett nedslag i kommunen
och träffade representanter från Röstånga
Utvecklings AB. Läs mer om besöket här

På torsdagskvällen den 12 april arrangerades det
After Work för företagare på restaurang Lucy’s på
Ring Knutstorp. Kvällen bjöd på mingel,
information, god mat och underhållning. Det var ett
samarragemang med föreningen Företagarna i
Bjuv, Landskrona/Svalöv och Öreund.
Efter många år med enbart företagsfrukostar
tyckte vi att det var dags att testa ett nytt koncept
denna gång. Resultatet blev en mycket trevlig
kväll med en fantastisk uppslutning. Det gör vi om!
Stort tack till alla er som bidrog till att göra kvällen
till en succé.

UngKraft
UngKraft är en mötesplats för unga. Syftet är att
underlätta etableringen, arbets- och samhällslivet
för unga som varken arbetar eller studerar, eller
unga som riskerar att hamna i en sådan situation.
Det är ett koncept som underlättar samverkan
mellan kommunala verksamheter, föreningslivet
och har som ambition att även stötta näringslivet.
Under sommaren 2018 kommer UngKraft med
hjälp av personal från Stödboende för
ensamkommande barn att stötta AME och
Utvecklings- och kommunikationsenheten i
Svalövs kommun. Personalen som jobbar med
ensamkommande kommer att jobba tillsammans
med AME:s personal. Syftet är att stötta alla
ungdomar som vill bli egna företagare. Läs mer
om UngKraft här.

PRAO
Under vecka 17 utökades Utvecklings- och
kommunikationsenheten med en prao-elev. Det
var Arvid Olsson, som går i sjätte klass på
Lunnaskolan i Kågeröd som praoade hos oss.
Han fick prova på lite olika arbetsuppgifter på
vår avdelning under ett par dagar. Han skötte
sig utmärkt och vi hoppas att han fick en bra
inblick i hur det är att jobba på en kommun.

Lokal maktkamp/politisk debatt
Du som företagare är hjärtligt välkommen att
tillsammans med andra företagare lyssna och
ställa frågor på en debatt med inbjudna politiker
från Svalöv som grillas av en moderator.
När: Torsdag 3 maj kl. 16.30-19.00, Ring
Knutstorp. För mer information och anmälan

Inbjudan till dialogmöte Söderåsen
Söderåsens nationalpark bjuder in till dialogmöte
för att diskutera hur man tillsammans kan göra
Söderåsenområdet till en hållbar plats för
besökare, boende och andra som verkar här.
När: måndag 28 maj kl. 18.00-20.00, Röstånga
turistinformation
Anmäl dig här senast den 24 maj

Här förbereder Arvid fika till deltagarna i The Academy

Alla elever i årskurs 8 och 9 i Svalövs kommun
har prao i båda årskurserna. Har du möjlighet
att ta emot en praoelev på ditt företag? Är du
intresserad och vill veta mer, kontakta studieoch yrkesvägledaren på Linåkerskolan:
ida.cronvall@svalov.se

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.

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

Bilderna är från företagsbesök på företagen Simmelsberga
mark och anläggning AB och från Lydotec.AB.

