NÄRINGSLIVSNYTT
Simrishamns kommun, april 2017

TÖS-PROJEKTET FÖR
FÖRETAG SOM VILL VÄXA
OCH UTVECKLAS!

KONTAKT
SIMRISHAMN
HAR STARTAT!

Målet med TÖS-projektet är en ökad tillväxt hos företag i östra
Skåne. För företag som vill vara med i TÖS är fredag 28 april sista
dag att anmäla sitt intresse!

För att hjälpa dig att lättare
komma i kontakt med oss i
kommunen startades Kontakt
Simrishamn den 18 april.

Inledningsvis sker en kvalificerad analys av företagets nuläge, vilja och utmaningar.
Därefter följer under cirka två år av utbildningar och stöd anpassade till företagets
eget behov. Kontakta snarast näringslivsutvecklare Lars Persson, 0414-81 91 22
eller lars.persson@simrishamn.se för mer information och intresseanmälan!

INFORMATIONSMÖTE OM TÖSPROJEKTET I YSTAD 28 APRIL
För alla företag i sydöstra Skåne som redan anmält intresse och för dig som vill veta
mer om TÖS-projektet, anordnas ett informationsmöte den 28 april kl. 8.00–9.30
på Gamla Rådhuset i Ystad. Anmälan till mötet görs till projektledare
Maria Hammenberg, maria@hammenberg.se.

När du nu ringer till 0414-81 90 00 eller
skickar e-post till simrishamns.kommun@
simrishamn.se finns det servicevägledare
som hjälper dig med en mängd vanliga frågor.
De handlägger t.ex. ärenden som rör avgifter.
Om de inte kan hjälpa dig direkt, slussar de
dig till rätt handläggare eller förvaltning.
Den 18 april stängde också Kontakt samhällsbyggnad för annat än bokade besök.
Du är alltid välkommen att besöka
Kontakt Simrishamn (som finns i stadshuset
på Stortorget i Simrishamn) måndag–fredag
kl. 8.00–16.30.

GÖR DIG REDO FÖR EXPORT!
Den 23 maj startar Business
Sweden en ny grupp i programmet ”Steps to Export”. Programmet riktar sig till företag som har
en etablerad kundbas i Sverige
och/eller utomlands och som vill
skapa en struktur som gör det
möjligt att växa internationellt på
ett effektivt och målinriktat sätt.
”Steps to Export” ger dig större kunskap,
ökad säkerhet och en genomarbetad strategi för din exportsatsning och har som

EN RIKTIGT
REKO DAG

uttalat mål att resultera i en exportplan,
en handlingsplan och en eller flera marknadsplaner.
Teoretiska moment varvas med praktiska övningar och diskussioner med det
egna företaget i fokus. Man träffas sex
halvdagar med start den 23 maj. Mellan
träffarna ges individuell coaching till
respektive företag.
All tid som Business Swedens handledare
och coacher lägger på gruppövningar och
personlig coaching är kostnadsfri. Anmäl
dig senast den 1 maj genom att skicka

e-post med dina kontaktuppgifter till astrid.
hackl@business-sweden.se,
0702-00 97 95. Det är först till kvarn som
gäller! Mer information hittar du här:
http://www.business-sweden.se/Export/
Seminarier-och-events/EventsSeminarier/
steps-to-export-i-skane/

Den 27 maj kl. 10–14 arrangerar
Simrishamns kommun ”En riktigt reko
dag” längs Storgatan i Simrishamn.
Temat för dagen är hållbarhet. Vi bjuder
nu in lokala näringsidkare att visa upp
sitt sortiment och ser gärna utställare
med ekologiska och/eller närproducerade produkter. Sista datum för anmälan
är 28 april. Egna bord tas med efter behov.
Anmälan görs till
samhallsbyggnad@simrishamn.se

BREDBANDSNYTT

Astrid Hackl,
Regional exportrådgivare
för Skåne

Vi är nu uppe i mer än 80 % fibertillgång för
hushåll och företag i vår kommun och redan
i slutet av 2017 räknar vi med att mer än 90 %
ska ha möjlighet till en fiberuppkoppling.
Här kan du läsa senaste nytt om bredbandsutbyggnaden i kommunen: http://www.simrishamn.se/sv/om-kommunen/Bredband/

Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

SOMMARLOVSENTREPRENÖR ÄR ETT HELT
UNIKT SOMMARJOBB!
Nu kan ungdomar i Simrishamns kommun som är mellan 16 och 17 år sommarjobba som egna företagare!
De kan prova att starta och driva ett eget företag och utveckla sin egen affärsidé.
Låter det spännande och vill du ha mer information? Kontakta då näringslivsutvecklare Lars Persson, 0414-81 91 22 eller
lars.persson@simrishamn.se
Fakta: Sommarlovsentreprenör genomförs i två separata fyraveckorsperioder och räknas som ett vanligt feriejobb med lön och
arbetstid. Den första gruppen startar vecka 26, den andra vecka 28. Två veckor är gemensamma för grupperna.

KICK-ON –
BESÖKSNÄRINGSTRÄFF SKÅNE
SYDOST
Välkommen till den festliga ”Kick-on-eftermiddagen” onsdagen
den 10 maj i Ystad arena!
Destinationsutvecklingsprocessen Skåne sydost har varit indelad i fyra faser (Insikt,
Inriktning, Innovation, Implementering) och nu vill vi presentera resultatet. Processen
är ett samarbete mellan besöksnäringsföretagen, kommunerna i sydost och Tourism
in Skåne. Processledare är Svensk Destinationsutveckling AB och Tyréns.
Bubbel och snittar, mingel och nätverkande med kollegor, politiker och tjänstemän
från kommunerna och regionen och självklart också mycket viktig och bra inspiration
och information. Resultaten från destinationsprocessen presenteras av Johan Olofsson
och Tord Carnlöf från Svensk destinationsutveckling och Johanna Hellsten från Tyréns.
Det blir intervjuer med företagare från processen kring digitalisering, samverkan,
utveckling och ökad tillväxt och mycket mer.
Mer information med hela eftermiddagens program och anmälan hittar du på
https://simplesignup.se/private_event/94261/8a1953fd4e

MÅNGA RESTAURANGER OCH
KAFÉER MED I WHITE GUIDE
White Guide har nu sagt sitt och hela tolv restauranger och tre
kaféer i vår kommun kom med i år.
Restaurangerna är: Blåsingsborgs gårdshotell, Branterögen, En gaffel kort på Maritim,
Franskans crêperie, Fridens gårdskrog, Gårdens café och vedugn, Karlaby kro,
Karnelund krog och rum, Kiviks hotell, Mat på Östangård, Skillinge hamnkrog
och Vitemölla badhotell. De här kaféerna finns med 2017: Byvägen 35 i Sankt Olof,
Drömbageriet i Komstad och Mandelmanns trädgårdar.

START-UP-CAFÉ
Start-up-café på Marint centrum i Simrishamn är en ny mötesplats dit alla är välkomna som funderar på att starta eget.
Kom och prata försäljning, marknadsföring,
juridik eller annat som berör nyföretagande.
Det behövs ingen föranmälan. Nyföretagarcentrum bjuder på kaffe och fralla! Platsen
är Sjöbris Café & Bistro på Marint centrum,
tiden kl. 9–12. Start-up-caféer hålls varje
fredag udda veckor.
För mer information och frågor kontakta
rådgivare Lotte Kolare på Nyföretagarcentrum, lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se
eller 0706-18 09 68.

STARTA FÖRETAG-TRÄFFAR
Starta företag-träffarna till för dig som
funderar du på att starta eget företag.
Plats och datum (tiden är alltid kl. 18–21):
• Simrishamn, Marint centrum 27/4 och 13/6
• Ystad, Gamla rådhuset, 30/5
• Tomelilla, kommunhuset 9/5
På starta företag-träffarna går vi igenom
vad du ska tänka på när du t.ex. gör din
affärsplan Du får handfasta tips och råd,
inspiration och information. Träffarna
genomförs av Nyföretagarcentrum. De är
kostnadsfria och fika ingår! Föranmälan till
Nyföretagarcentrum: ystad@nyforetagarcentrum.se eller 0706-18 09 68. Välkommen!

SILLENS DAG LÖRDAGEN DEN
26 AUGUSTI

Sillens dag

Simrishamn är en stad där sillen och sillfisket varit betydelsefullt under mycket lång.
Sillens dag är idag en kär tradition, en fest för alla åldrar, som lockar besökare från
hela Skåne att fira sillen. Aktiviteterna är många under dagen, men fokus är givetvis
på sillen. Stafettmaran, med målgång vid Simrishamns småbåtshamn, är en aktivitet
som pågår samtidigt – vilket innebär att det kommer vara ännu fler besökare i
Simrishamn denna dag.
Vill du delta med din verksamhet eller ha en marknadsplats, gärna på silltema,
kontakta Lena Svensson på Simrishamns turistcenter, 0414-81 98 00 eller
turistbyra@simrishamn.se senast 15 juni.

Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

SIMRISHAMNS KOMMUNS POLITIKER OCH
MEDARBETARE GÖR OFTA FÖRETAGSBESÖK
Med början i detta nummer av Näringslivsnytt presenteras några av de företag som kommunen besökt den senaste tiden.

Vi gör ofta olika företagsbesök och besöker stora
och små, nya och gamla,
och företag i alla delar av
kommunen, i olika branscher. Syftet med företagsbesöken är både att
allmänt öka kunskapen
om företagande bland
förtroendevalda och medarbetare och att underlätta
för företagen i deras
kontakter med kommunen.

Cargloss Sweden AB i Sankt Olof
Stefan Persson, Göran Ivarsson, Christina
Persson och på golvet Ajaz, vaktmästare
www.cargloss.se

Cake Cowboy i Kivik
Markus Lundqvist
www.cakecowboy.se

Bjurfors i Simrishamn
Anna Bjurnemark
Jörgen Jönsson
www.bjurfors.se

JPW Sport i Simrishamn
Patrik Wennström
www.jpwsport.com

R Anderssons Mekaniska
AB i Tommarp
Reinhold Andersson
www.raje.se

GORM Byggnadsvård på
Dälperöd
Anna von Grothusen
www.gormbyggnadsvard.se

Intermercato AB i Tommarp
Lotta Hildebrand och Ulrica
Larsson
www.intermercato.com

Grafmans Goda i Järrestad
Helene Grafman, Torsten
Grafman
www.grafmansgoda.se

Belysningsimporten
Österlen AB i Simrishamn
Henrik Dahl
www.belysningsimporten.se
och
Möbelimporten Österlen AB
i Simrishamn
Jens Leth
www.mobelimporten.se

Vill du att vi också besöker ditt företag? Kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson,
lars.persson@simrishamn.se så bokar vi in ett besök när det passar dig.

ÄR DU REDO FÖR HÅLLBARA AFFÄRER?
Hållbar utveckling Skåne och Industrikluster IUC Syd kommer att besöka skånska företag och genomföra workshops om cirkulär
ekonomi. De förklarar begreppet cirkulär ekonomi och berättar vilka möjligheter det finns att skapa affärsmöjligheter. För dig som
leverantör är det viktigt att sätta dig in i vad cirkulär ekonomi verkligen innebär.

Boka in en kostnadsfri workshop om cirkulär ekonomi!

Kontakt

Workshopen anpassas efter era behov, den kan vara allt från en och en halv timme till en förmiddag lång.
Om ditt företag är intresserat av ett besök, hör då av dig snarast till lena.nilsson@hutskane.se
Workshopen är kostnadsfri och ingår i det Vinnovafinansierade projektet CIRCLES.

Lars Persson
0414-81 91 22
lars.persson@simrishamn.se

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.

Företagare söker lokaler
• En mindre restauranglokal, gärna centralt läge i Simrishamn. Alternativt en mindre
lokal med kök, lämpligt för catering.
• Lokal lämplig för tvättning av bilar. Gärna i Simrishamn, men även andra större orter
på Österlen kan vara intressant.
Kontakta näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson@simrishamn.se, för mer
information och tips om lämplig lokal.

