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Svalövsmässan 2017 – snart är det dags!
Lördagen den 30 september klockan 10.00 öppnar vi dörrarna till 2017 års företagsmässa i
Svalövs kommun. På årets mässa är det över 90 företagare från olika branscher som ställer ut.
Kom och träffa era företagskollegor och ta del av
deras utbud och erbjudande. Passa också på att
lyssna på intressanta föreläsningar med bland
annat Annie Seel, Jesko Koenigsegg, Lina Wolf,
men också föreläsningar om att starta företag,
framtidens jobb, bostadsbyggande i Svalövs
kommun men också i övriga kommuner som
medverkar i bomässan och många många fler
föreläsningar.
Vi inviger vår nya familjecentral – Guldkornet. Vår
nya moderna F-6-skola, Heleneborgsskolan, har
öppet hus och för de små finns det många roliga
hoppborgar att studsa runt i under mässdagarna.
I anslutning till mässan arrangerar vi även en
bomässa där Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp,
Örkelljunga samt Svalövs kommun berättar och
visar vilka boendemöjlighet som respektive
kommun har att erbjuda.
När: lördagen den 30/9, kl. 10-17 och söndagen
den 1/10, kl. 10-16.
Var: Heleneborgshallen, Skolgatan 14 i Svalöv

Lär dig allt du behöver för att lyckas med
ditt företag!
The Academy är kursen för nordvästskåningar
som vill växa och utveckla en företagsidé. Kursen
är en del i de satsningar som Familjen Helsingborg
genomför gemensamt.
Du kommer bland annat att få med dig nya insikter
kring dig själv som entreprenör, nya idéer och
inspiration att satsa på ditt företagande.
Kursen vänder sig till dig som har tankar på att
starta din egen verksamhet eller utveckla ditt
företag med ambition att kunna leva på ditt
företagande. Oavsett din idé, ålder eller bakgrund.
Om detta är du så är du välkommen att ansökan
om en plats.
Kursen kostar 895 kr inklusive moms och fika.
Läs mer och ansök senast 15 september

Näringslivsråd i Svalövs kommun
Nu är det dags att föreslå företagarrepresentanter
till Näringslivsrådet. Vem tycker du ska företräda
företagen i näringslivsrådet, ett råd där företagare
och politiker samt tjänstemän från Svalövs
kommun möts för att diskutera det framtida
näringslivsklimatet. Du kan nominera dig själv
eller någon annan som du tycker är lämplig. Vi
behöver din nominering senast fredag 13 oktober.
Totalt åtta företagsrepresentanter behövs.
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.
Representanter från företagen
Företagsrepresentanterna ska representera
kommunens geografiska område, ett brett urval
av de branscher som finns i kommunen och även
vara representativa gällande kön, ålder och
bakgrund.
Företagsrepresentanter väljs för två år i taget.
Företagare samt representanter från företag i
Svalövs kommun kan nominera företagare samt
representanter från företag i Svalövs kommun.
Företagsrepresentanterna beslutas sen av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vill du representera ditt företag i Näringslivsrådet, eller har du någon företagare som du vill
nominera?
Skicka din nominering till Katarina Borgstrand.
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Ange varför du vill nominera dig själv eller den
företagare du valt. Ange också namnet på
företaget och vilken bransch det representerar.

Tourism Academy 2017 / Sociala medier Varför då?
Utbildningarna riktar sig till dig inom besöksnäringen och består av flera utbildningstillfällen.
Vi tittar in i Sociala Medielandskapet och skapar
ett "tänk" kring bland annat närvaro, agerande,
sammanhang och framtid. Vi går igenom "flödet",
agerande, språk, algoritmer, trender och framtid.
Olika kanaler - olika målgrupper - olika
användningsområden.
Läs mer och anmäl dig

Välbesökt företagsfrukost och mingelkväll
Onsdagen den 23 augusti deltog 101 personer på
företagsfrukosten som handlade om mat, dryck
och måltidsupplevelser. Frukosten var på
Fridhems Folkhögskola och arrangerades
tillsammans med Food Evolution
Tisdagen den 29 augusti var det dags för
augustis andra stora träff. Den här gången var vi
på Kulturhuset i Svalöv. På agendan stod mingel,
prisutdelning till årets Sommarlovsentreprenörer,
information till utställare på Svalövsmässan och
sist men inte minst en underhållande svensk
Bond-film ”Black Light”. Cirka 90 personer var på
plats denna kväll.
Stort grattis säger vi till vinnande
sommarlovsentreprenörsföretagen Simmelsberga Café
F&Z T-shirt och tryck
ETTEHAD Trädgårdsservice

Företagarna Landskrona bjuder in till
frukostträff
Välkomna till Hotel Chaplin fredag 22 september
med start 07.45. För mer information läs här.

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

Företagsbesök
Under 2017 planerar vi att göra minst 30 företagsbesök. Hittills har vi hunnit med 18 företagsbesök. I augusti har vi träffat Hårsaxen
Sanne och Studio 9. 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 på Hårsaxen
Sanne och Studio 9.

