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Sommar, sol och bad – eller vill ni helst ha regn?
Här kommer sista nyhetsbrevet innan sommaren. Vi vill önska er en skön sommar med sol,
värme och ledighet. Vi är bemannade och på plats hela sommaren så har ni någon fråga får ni
gärna höra av er!

Destination Söderåsen

Välkomna till After Work 29 augusti

Den 30 maj beviljades vår projektansökan av
Leader Skåne Nordväst med Öresund. Det
innebär att den satsning som vi tillsammans med
Bjuv, Klippan, Åstorps kommuner och Söderåsens
nationalpark arbetat för nu blir verklighet!

Då bjuder Svalövs kommun och Företagarna
Landskrona Svalöv in dig till Företags After Work
på Fridhems Folkhögskola.

Vi startar till hösten ett gemensamt projekt för att
utveckla besöksnäringen kring Söderåsen. Medel
för att påbörja arbetet med att destinationsutveckla
området har beviljats av Leader Nordvästra Skåne
med Öresund.
Projektet sträcker sig fram till mars 2021 och syftet
är att gemensamt - kommunerna, företag,
föreningar och Söderåsens nationalpark - utveckla
Söderåsen som en hållbar turistdestination och
skapa ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter
för den lokala besöksnäringen.
Detta ska ske via kompetensutveckling och
samverkan samt genom tydlig profilering och
gemensam marknadsföring. På längre sikt är
syftet att locka fler besökare som stannar längre,
kommer under en längre tid av året och som
sprids över hela Söderåsenområdet.

Vid detta tillfälle utlovas god mat, mingel,
prisutdelning till både Årets företagare och till
Sommarlovsentreprenörerna. Dessutom
anordnar Företagarna Landskrona Svalöv en
debatt / frågestund där alla partierna i Svalöv
finns representerade.
Mer information och inbjudan kommer senare.

Sommarlovsentreprenörer
I måndags startade årets kick-off för
Sommarlovsentreprenörer. I och med detta har
ungdomarna påbörjat introduktionsveckan, där
de får lära sig om företagsamhet och hur man
driver ett företag. Under veckan kommer de
bland annat att träffa Forza of Sweden, träffa
företag från Svalöv som både berättar hur det är
att driva företag och har utbildningspass. De
kommer även att få lösa ett antal praktiska frågor
som rör just den egna affärsidén. Efter
introduktionsveckan startar arbetet med att driva
det egna företaget.

Rekrytering av projektledare för arbetet är i full
gång. Vi hoppas kunna presentera vem det blir i
nästa nyhetsbrev.
I september kommer vi bjuda in markägarna till en
första träff för att diskutera markägarperspektivet i
förhållande till destinationsutveckling. Mer
information kommer inom kort.

Näringslivsnyheter
Vill ni få information om vad som händer inom
näringslivs och turismfrågorna så följ oss på
Facebook. Där lägger vi in nyheter och information
om vad som händer i vårt arbete. Klicka här och
gilla vår sida så får ni nyheterna direkt.

På bilden ovan syns några av årets
Sommarlovsentreprenörer under introduktionsveckan.

Ny upphandlings – och inköpspolicy för
Svalövs kommun
En av det nya Näringslivsrådets första frågor
handlade om ett förslag på ny Upphandlings- och
inköpspolicy för Svalövs kommun.
Näringslivsrådet fick en möjlighet att framföra
synpunkter på det förslag som sedan den 23 april
fastställdes av kommunfullmäktige.

Företagsbesök
Under 2018 planerar vi att göra minst 30 företagsbesök. Hittills har vi hunnit med att träffa 18
företag på företagsbesöken. Senast har vi träffat
Lantmännen SW Seed AB, Apoteksgruppen och
Skånemuraren Teckomatorp.

Nytt företagsregister
Nu bygger Svalövs kommun ett nytt
företagsregister för att skapa snabb och bra
dialog mellan företag och kommunen. Via
registret kommer vi att hantera utskick av
nyhetsbrev, eventkalender och annan
näringslivsinformation. Vill ni vara med och synas
tillsammans med övriga företag i kommunen?

GLAD SOMMAR!
Önskar vi på utvecklings- och
kommunikationsenheten
Katarina, Daniel, Kristina H, Kristina P,
Magdalena, Gisela och Joakim.

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.

Kontaktuppgifter i sommar
mail: info@svalov.se eller telefon 0418-47 50 00
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

