Näringslivsnytt

Augusti
2019

Simrishamns kommun

Årets företagarkväll 14 november!
Reservera redan nu torsdag den 14 november för årets
stora företagarkväll!
Välkommen till Nordic Sea Winery i Simrishamn, träffa andra företagare,
alla pristagare och knyt nya kontakter. Njut av god mat, dryck och underhåll
ning. Många fina utmärkelser delas ut under kvällen, där utnämningen av
Årets företagare i Simrishamns kommun är den givna höjdpunkten.
När: Torsdag den 14 november
Var: Nordic Sea Winery i Simrishamn
Mer information om företagarkvällen kommer på simrishamn.se/naringsliv
och i nästa Näringslivsnytt. Håll även utkik i sociala medier och i annonser.
Alla företag i vår kommun, stora som små, är välkomna!
Företagarkvällen arrangeras i samarbete med Företagarna Österlen.

Historiskt samarbete mellan näringsliv
och kommun i Simrishamn
Kommun och näringsliv gör gemensam sak för
stadsutveckling i Simrishamn.
Mitt Simrishamn är namnet på den nybildade samverkansorganisationen i
Simrishamn där näringslivet och kommunen gemensamt ska jobba med
stadens attraktivitet.
Samarbetet drivs i formen av en ekonomisk förening och syftet är att
Simrishamns stads identitet ska stärkas och fördjupas. Tanken är att det ska
skapas ännu bättre förutsättningar för att kunna behålla och utveckla
näringsliv, handel, service och besöksnäring med en attraktiv och aktiv
stadskärna året runt samt värna vårt fina kulturarv.
Mitt Simrishamns verksamhet ska långsiktigt öka attraktionskraften för
såväl boende som verksamma och besökare i Simrishamn.
På väg mot Årets stadskärna
Mitt Simrishamn kommer att vara pådrivande i arbetet med att Simrishamn
ska bli Årets stadskärna.
Mitt Simrishamns styrelse består av följande representanter från fastighetsägare,
handel, service, kultur och kommun:
Morgan Ristmägi, Salana/Helge Jonssons bygg
Ola Ambuhm, Fritid Österlen
Karin Svensson, Mäklarhuset/Köpmannaföreningen
För mer information
Hege Welin, Ting & Tang
om Mitt Simrishamn,
Erik Jeppsson, Hickory’s bistro
kontakta centrumutvecklare
Ann-Margret Clarén, konstnär
Lotta Engvall,
Charlotte Wadström, Simrishamnsbostäder
lotta.engvall@simrishamn.se
Sofie Bredahl, Simrishamns kommun (ordförande)
Anna Eliasson, Simrishamns kommun
Lotta Engvall, Simrishamns kommun
Marie Leandersson, Simrishamns kommun

Frukostmöte för
företagare 6 september
Fredag den 6 september livesänds
ett samtal mellan näringsminister
Ibrahim Baylan och Företagarnas
vd Günther Mårder.
Hur är det egentligen att vara näringsminister?
Hur ska företagsklimatet förbättras? Ta chan
sen och ställ dina egna frågor till närings
ministern via live@foretagarna.se
Tid: Fredag 6 september kl. 7.30–9.15
Plats: Skeppet, Marint centrum, Simrishamn
Program:

07.30 Frukost serveras
08.00 Livesändning med näringsminister
Ibrahim Baylan
08.45 Diskussion med kommunstyrelsens
ordförande Jeanette Ovesson (M), ledd av
morgonens moderator Håcan Nilsson.
Föranmäl dig till info@ceciliagranquist.se
eller 0703-73 88 05.

Ett smörgåsbord
för nya affärer i
Simrishamn
3 oktober
Identifiera ditt företags möjligheter
till ökad lönsamhet och nya affärer.
Evenemanget vänder sig till företag och
organisationer, oavsett förkunskaper eller
erfarenheter av arbete med FN:s globala mål.
När: Torsdag den 3 oktober
Plats: Skeppet, Marint centrum, Simrishamn
Program:

08.30 Registrering och fika
09.00 Agera lokalt – tänk globalt med
Gösta Melkersson, Business Sweden
09.30 Få inspiration och skapa din egen
handlingsplan på plats! Karin Lintrup,
innovationskonsult och rådgivare i hållbar
tillväxt, Ideon i Lund
12.00 Summering och avslutning – hur går
vi vidare?
Anmälan och mer information här >>

Simrishamn på Österlen

Viktig information om avstängd
järnvägsförbindelse
9 september–8 november ställs all tågtrafik in på sträckan
Svarte–Ystad–Simrishamn.
Det görs eftersom Trafikverket gör ett stort upprustningsarbete på sträckan. Tåg
trafiken ersätts med buss till och från Svarte. Avstängningen påverkar dig som reser
eller ska resa på sträckan eftersom alla tåg får slutstation Svarte. Inga tåg kommer
att kunna köra till Ystad, Tomelilla eller Simrishamn. All tågtrafik ersätts med
bussar. Bussarna går till och från Svarte och stannar på samtliga mellanstationer.
En karta för ersättningsbussarna hittar du här>>
Mer information och en tidtabell för ersättningsbussarna finns här>>

Svara på enkäten
om Simrishamns
stadskärna
Dina synpunkter är viktiga!
Kommunen, fastighetsägare och
näringsliv arbetar tillsammans för
utveckling av Simrishamns centrum
med delmål att bli Årets stadskärna.
Nu finns en enkät där du kan ge din
bild av hur du upplever stadskärnan
idag.
Länk till enkäten>>

Tillväxt Syds höstkickoff
Välkommen till höstens kickoff den 6 september.
Höstens spännande program presenteras och vi får en inspirerande framtids
spaning av Joakim Jardenberg som är rådgivare i internetfrågor för bland annat
chefer och ledningsgrupper i stora börsbolag. Han är också delägare i flera olika
startups, håller presentationer, modererar och utbildar samt arbetar pro bono för
ett bättre samhälle.

Stort tack för att du tar dig tid och vill bidra
till Simrishamns utveckling!
Frågor om enkäten besvaras av
Lotta Engvall, centrumutvecklare,
Simrishamns kommun,
lotta.engvall@simrishamn.se

Plats: Biografen Scala, Ystad
Tid: 6 september, kl. 8.00–10.00
Start med frukost och mingel kl. 8.
Anmäl dig här>> eller Tillväxt Syds
verksamhetskoordinator Jörgen
Reiman Ehle, jre@tillvaxtsyd.se

Internationaliseringscheckar – sista chansen
för i år!
Checkarna är ett stöd till små företag som vill förbereda en
internationalisering för att nå en ny marknad, eller som redan
säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare.
Checken ska användas till att köpa in extern kompetens eller projektanställa
personal för att förbereda en internationalisering. Ditt företag kan få upp till
250 000 kronor för denna satsning som finansieras av Tillväxtverket.
Läs mer här>>

Starta företag-träffarna under hösten
För dig som funderar på att bli företagare och vad som då är
viktigt att tänka på.
•
•
•
•

10 september, gamla rådhuset, Ystad
8 oktober, Torget 11, Tomelilla
5 november, Marint centrum, Simrishamn
3 december, gamla rådhuset, Ystad

Träffarna äger rum kl. 18.30–21.00. Starta företag-träffarna genomförs av
Nyföretagarcentrum är kostnadsfria och fika ingår! Föranmälan till
ystad@nyforetagarcentrum.se eller 0706-18 09 68. Välkommen!

Två matnyttiga
nyhetsbrev för dig
som företagare
Bolagsverket
Genom att prenumerera på nyhetsbre
vet Nytt från Bolagsverket kan du som
företagare enkelt hålla dig uppdaterad
om vad som är på gång.
Här finns bland annat information
om nya lagar och regler, förändringar i
praxis samt andra nyheter som berör
dig och Bolagsverkets verksamhet.
Mer info här >>
Verksamt.se
På verksamt.se finns information och
e-tjänster för dig som redan driver
eller ska starta företag. Totalt
innehåller verksamt.se information
från fler än 45 myndigheter!
I nyhetsbrevet samlas nyheter och
tips – allt för att göra det enklare för
dig som företagare eller dig som
funderar på att starta företag.
Mer info här>>

simrishamn.se

Aktuell statistik

Simrishamns kommun gör företagsbesök

Kraftig inflyttning och ett högt
nyföretagande.

Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen om företagande och att under
lätta för företagen i deras kontakter med oss på kommunen. Förutom politiker
följer ofta tjänstepersoner från berörd förvaltning med. Vi gör också en snabb
återkoppling till företaget efter vårt besök.

Från årsskiftet har 806 personer flyttat
till Simrishamns kommun. Samtidigt
har 722 personer flyttat från kommu
nen vilket ger ett inflyttningsöverskott
på 84 personer.
Den allra största inflyttningen sker i
åldersgruppen 21–25 år med 88 nyin
flyttade personer följt av åldersgruppen
26–30 år med 85 nyinflyttade. 59 perso
ner i åldern 61–65 har flyttat hit och i
åldern 66–70 år är det 54 personer.
Källa Skatteverket

Vill du att vi besöker ditt företag? Kontakta då näringslivsutvecklare
Lars Persson, lars.persson@simrishamn.se, så bokar vi in ett besök.
Här är några företag vi besökt i år.

Fortsatt starkt nyföretagande

Sedan årsskiftet har 105 nya företag
registrerats i Simrishamns kommun.
Endast fyra företag har gått i konkurs.
Bland nya företag har 39 startats av
kvinnor. Flest nystartade företag finns
inom branscherna jordbruk, handel,
byggverksamhet och kultur. Totalt finns
det nu 3139 företag registrerade i vår
kommun.
Källa UC-select

Karl Kylén,
Solelgrossisten AB

Viktor Persson,
Josefine Norrman och
Carina Ohlin Byggmax i
Simrishamn

Ann-Charlott Mörner,
Skräddaröd Helhälsa AB

Lediga lokaler i en unik miljö med hamnutsikt!
Nu finns två mindre lokaler och fem kontorsplatser i ett kontorslandskap
lediga på Marint centrum.

Kontakt
Kontakt

Läget är centralt och alla de lediga lokalerna har en minst sagt
inspirerande hamnutsikt. På Marint centrum finns flera olika
verksamheter. Tillgång till konferensrum, gemensamt
fikarum och viss kontorsservice ingår i hyran.

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

För mer information om lokalerna kontakta:
Uthyrare Eva Lindeborg, Simrishamns Bostäder
AB, 0709-81 90 89 eller 0414-81 96 43.

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

