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Avslutningarnas tid är här
Nu är det mycket som händer på alla fronter. Allt ska vara klart innan sommarens ledighet. Det
gäller både för er företag och för oss som arbetar inom det offentliga. Och samtidigt som alla
jobbar för att hinna klart avlöser förskolans, skolans och föreningarnas
avslutningsuppvisningar och fester varandra.

Företagsklimat 2016
Den gångna månaden har resultatet av både
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna
jämförelser när det gäller företagsklimatet (som vi
skrev om vi förra nyhetsbrevet) samt Svenskt
Näringslivs enkäter kommit.
Vill du läsa om Svalövs företagsklimat som
förbättrats både enligt SKLs servicemätning och
enligt Svenskt näringslivs sammanfattade
omdöme.
SKLs servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning
Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme av
företagsklimatet
En annorlunda företagsfrukost 23 augusti
Då bjuder Svalövs kommun och Food Evolution in
dig som på något sätt arbetar med mat, dryck och
måltidsupplevelser till en kombinerad
företagsfrukost och nätverksträff på Fridhems
Folkhögskolas nya musiksal!
Food Evolution är en ideell förening och plattform
för mat och dryck i nordvästra Skåne.
De arbetar bland annat för att vår region ska bli
norra Europas centrum och mötesplats för
utveckling av måltidsupplevelsen. Frukosten
startar som vanligt 7,15 med mingel och frukost,
programmet startar kl 8 och håller på till kl 11.
Mer information och inbjudan kommer senare.

Företagslokaler/kontorshotell i Svalöv
Det finns några företag i Svalöv som vill skapa ett
företagshotell/ hitta kontorslokaler för mindre
företag. Vill du också ha ett kontor och dela lokaler
med andra företag? Anmäl intresset till

gunnel.m.malmberg@gmail.com

Förenkla Helt Enkelt
Den 21 april startade utbildningen Förenkla Helt
Enkelt som sträcker sig fram till slutet av
november. I maj har två av utbildningens
fördjupningar skett.
Den första fördjupningen handlade om
upphandling och den andra handlade om
myndighetsutövning.

Utbildningar inom Tourism Academy
Merförsäljning, värdskapsboost, ekonomi och
sociala medier.
Utbildningarna riktar sig till dig i turismbranschen
och består av sex utbildningstillfällen.
Utbildningarna är en del i det samarbetet som
Svalövs kommun och de tio andra kommunerna i
Familjen Helsingborg har.
Är du intresserad av att delta? Läs mer om de
olika utbildningarna och anmäl dig här.

Gratis energirådgivning för företag
Söderåsens miljöförbund erbjuder gratis och
opartisk rådgivning till företag och organisationer
i Svalövs kommun. Du kan få hjälp med frågor
som rör din fastighet och dina energikostnader.
Du kan också få svar på frågor som rör din
energianvändning och tips på vad du kan göra
för att minska din klimatpåverkan.
Läs mer.

Händer på turistinformationen
Från och med onsdag 7 juni har
turistinformationen i Röstånga öppet varje dag.
Öppettider är måndag-fredag 10-18 och helger
10-15.
Den 8 juni startar en utställning med elever som
studerar för Susanne Jardeback Art.

Boka sista montrarna på Svalövsmässan
2017
Mindre än 10 montrar finns kvar att boka nu. Mer
än 70 är redan bokade.
Vill ditt företag synas på Svalövsmässan helgen
30 september och 1 oktober är det hög tid att
boka monter. Kontakta Näringsliv och turism för
information om vilka montrar som är lediga.
Skicka intresseanmälan till
katarina.borgstrand@svalov.se
magdalena.szalay@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 om möjligheterna att testa
driva företag. Mer information hittar du här.

Affärsutvecklingscheckar
Affärsutvecklingscheckar för internationalisering i
skånska småföretag. Som skånskt småföretag
kan du söka stöd, så kallade checkar, för
internationalisering.
Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda
och genomföra en satsning på en för företaget ny
marknad utanför Sverige. Läs mer

Digitaliseringscheckar för skånska
småföretag
Du som är skånsk småföretagare kan söka stöd,
för digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kr för
att förbereda och genomföra en satsning på
digitalisering av verksamheten.
Läs mer

Kontaktuppgifter
Katarina Borgstrand, Näringslivs- och turismchef
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 2017 planerar vi att göra minst 30 företagsbesök. Hittills har vi hunnit med elva företagsbesök. I maj har vi träffat Klåveröds
vandrarhem och Kakelbutiken i Tågarp. 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.
På bilderna ser ni företagsbesök hos Klåveröds
vandrarhem och Kakelbutiken i Tågarp.

