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Simrishamn på Österlen

Julfrukostmöte för företagare i Simrishamns 
kommun 16 december
Välkommen att mingla och träffa företagarkollegor, dina politiker, 
tjänstepersoner och samtidigt få en uppdatering om aktuella frågor 
för företagare. 
Vi bjuder på julfrukost, matnyttig information och julberättelser från Österlen.

när: fredag 16 december kl. 7.30–9.30
var: Hammenhögs gästgivaregård

Anmälan till julfrukostmötet gör du till näringslivsutvecklare Lars Persson: 
lars.persson@simrishamn.se senast den 13 december.

Välkommen! 

Nu startar  
Nyföretagarcentrum  
Företagarhjälpen!
Använd Företagarhjälpen när 
du ska fatta viktiga beslut,  
ombilda företaget, se över 
ekonomin eller bara behöver 
stöd och råd i ditt företagande. 
Nyföretagarcentrum hjälper även dig 
som är en redan etablerad företagare. 

Företagarhjälpen är öppen kl. 13–16 
varje tisdag, onsdag och torsdag.

• Tisdagar: Ann-Sofie Larsson,  
073-038 99 27

• Onsdagar: Stefan Litzberg,  
076-882 65 05

• Torsdagar: Lotte Kolare,  
070-618 09 68

Du kan även ringa och boka in en 
tid för enskild rådgivning. Nyföre- 
 t agarcentrums rådgivning utformas 
utifrån de frågor och utmaningar du 
som företagare ställs inför och är 
alltid kostnadsfria.

Företagare – har du 
upptäckt våra själv
servicetjänster?
Med våra självservicetjänster 
kan du enkelt söka grävtill
stånd, ansöka om biblioteks
kort eller beställa kartor och 
mycket mer. 
Dygnet runt, alla årets dagar, när du 
själv vill och har tillfälle. Just nu har 
vi ett tjugotal självservicetjänster du 
kan använda och vi lägger hela tiden 
till fler. Här hittar du alla aktuella 
tjänster du kan använda >>

Ett medlemskap i Tillväxt Syd  
gäller hela företaget
Du vet väl att som medlem i Tillväxt Syd har alla i ditt företag  
möjlighet att delta i aktiviteter och de olika yrkesnätverken. 
Detta ger fler chansen att öka sin kunskap, bredda sitt nätverk och dela erfarenheter 
med andra i liknande roller. Ett tips är att anmäla fler kontaktuppgifter på företaget 
så att fler får tillgång till aktiviteterna, då missar ni inget och får ut det mesta av 
medlemskapet. Mer om Tillväxt Syd hittar du här: >>

Student vid Lunds universitet gör enkät om  
företagsklimat och digitalisering
Cornelia Schols, som studerar på Lunds universitet, gör som examens
arbete en undersökning som vänder sig till företag med max 20  
anställda i vår kommun.
Frågorna i enkäten gäller främst nätverk och samarbete, digitalisering samt erfaren-
heterna av kommunens arbete med och för lokala företag. Enkäten är helt anonym 
och du kan när som helst avbryta, svaren syns först när du tryckt på sänd. 

Till enkäten: >>

https://sjalvservice.simrishamn.se/
https://sjalvservice.simrishamn.se/
https://www.tillvaxtsyd.se/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI_1PyZ5ECVZcupOxxQpjnSB9j8eBXFHLh2HpfwvbKnT1jlg/viewform


simrishamn.se

Region Skåne startar en företagsakut  
med anledning av energikrisen 
Nu öppnar Region Skåne en företagsakut med samlat stöd till  
skånska företag. De gör insatser i form av ökad rådgivning och har 
finansiering i form av checkar för energieffektivisering i företag.
Läs mer om företagsakuten på: >>

Digitala informationsträffar
Region Skåne arrangerar veckovis digitala informationsträffar där energi- och 
företagsexperter från Energikontoret Skåne och Almi Skåne berättar och svarar 
på frågor. Mer information och anmälan på: >>

Energieffektivisera ditt företag – sök en hållbarhetscheck
En hållbarhetscheck kan finansiera 50 % av kostnaden för en expert som ger dig 
stöd med att energieffektivisera ditt företag eller gör en energikartläggning.
Läs mer på: >>

Sök finansiering för att ta  
fram energismarta lösningar! 
Har du idéer på energismarta lösningar som kan minska  
eller effektivisera vår energianvändning?
Då är Energimyndighetens program ”Design för energieffektiv vardag” nu öppen 
för ansökningar. Du kan söka finansiering till projekt som kombinerar energi, 
design och beteende och tar fram kunskap, produkter, affärsmodeller eller tjänster 
som effektiviserar eller minskar vår energianvändning. Utlysningen omfattar cirka 
15 miljoner kronor och är öppen för ansökningar till och med den 1 februari 2023.
Läs om hur du ansöker här: >> Simrishamns kommun 

erbjuder kostnadsfri  
energirådgivning för 
företag
Som företagare kan du få vägledning 
kring energifrågor. Allt från hur du 
enklast jämför elavtal till hur du  
optimerar olika industriprocesser  
med hänsyn till energival och energi-
användning. Kontakta kommunens 
energirådgivare för tidsbokning på 
EKR@simrishamn.se eller via Kontakt 
Simrishamn, 0414-81 90 00.

Energistöd för  
företag – digitalt  
informationsmöte  
13 december
Energikontoret Skåne genomför ett 
digitalt informationsmöte 13 decem-
ber kl. 8–9 kring de insatser och 
erbjudande som Energikontoret kan 
erbjuda små och medelstora företag 
i Skåne för att sänka sin energi-
användning. Anmälan finns här: >>

Företagsguiden –  
för dig som vill  
energieffektivisera 
ditt företag
Det finns en särskild företagsportal  
på Energimyndighetens hemsida,  
Företagsguiden med bra information 
om energibesparingar. >>

Aktuellt om upphandling
Pågående upphandlingar, sista anbudsdag 

• Ramavtal elarbeten åt Simrishamns bostäder AB 2022-12-16
• Dataskyddsombud som tjänst, Simrishamns kommun 2022-12-15

Påminnelse om tekniska konsulttjänster, DIS
Ett ”dynamiskt inköpssystem”, DIS, finns för att tillgodose vår kommuns behov av 
tekniska konsulter, med undantag för de allra minsta uppdragen. Det är ett rullande 
system där konsulter enkelt kan lämna anbud på uppdrag. Följ upphandlingen här: >>

Håll dig uppdaterad om kommunens upphandlingar
Du kan registrera dig kostnadsfritt på upphandlingssystemet Tendsign och lägga 
anbud kostnadsfritt. Du kan även prenumerera på upphandlingar för en kostnad  
som du betalar till leverantören av upphandlingssystemet. Läs mer om kommunens 
upphandling här: >>

Exportsprånget gör 
det lättare att få 
bankfinansiering  
internationellt
Exportkreditnämnden kan genom 
sin satsning Exportsprånget göra  
det lättare för unga företag att växa 
internationellt. Läs mer om vad 
Exportkreditnämnden kan göra  
för dig och se filmen om Export-
språnget här: >>

Samarbeta med gastronomer!
Vill du få nytta av att samarbeta med drivna och kreativa  
gastronomer som är passionerade kring mat och måltider? 
Gastronomistudenter på Högskolan Kristianstad går under vårterminen 2023 en 
kurs som rör produktutveckling kopplad till livsmedel. Den 8 december genomförs 
en digital träff där du kan ställa frågor och undersöka på vilka sätt studenter kan 
utmanas och utvecklas tillsammans med er. Gör en kort lista på utmaningar i ditt 
företag kopplade till produktutveckling som du vill att studenterna tittar närmre på. 
Läs mer här:  >>

http://www.skane.se/foretagsakuten
http://skane.se/foretagsakuten
http://www.utveckling.skane.se/tema/hallbarhetscheckar/
https://designforenergi.se/utlysning-7-oppen-sok-finansiering-for-att-ta-fram-energismarta-losningar/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=BDWySUN-oU6t4wi0lCi5MVCrBVSO9d9CgJKMa_bo3JFUOEI3NFJZUEZVVzFVOVNBWEREOTJYVks1TC4u
https://www.energimyndigheten.se/guide-for-energieffektiva-foretag/
https://www.energimyndigheten.se/guide-for-energieffektiva-foretag/
https://www.opic.com/org/simrishamns_kommun/?s=PublicationTime&f=4%2c2
https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/upphandlingar
https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/upphandlingar
https://www.ekn.se/exportfinansiering/
https://www.ekn.se/exportfinansiering/
https://www.ekn.se/exportfinansiering/
https://www.ekn.se/exportfinansiering/
https://www.hkr.se/program/gastronomi/samarbeta-med-gastronomer/
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Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.
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God jul och gott nytt år!

Årets företagare
Ola Ambuhm, Fritid Österlen Holding AB

Motivering:
Med ett företag som startade med att klippa gräsmattor och att lära folk att simma  
har Årets Företagare gått vidare med att erbjuda folk ett boende på hjul och under tyg. 
Utan rädsla för tillväxt har Årets Företagare utvecklat bolaget till en rikskänd  
destination över och utanför kommungränserna.

Årets unga företagare
Anton Åberg, Setel.se i Simrishamn Aktiebolag

Motivering:
Med ett gott mod har Årets Ung Företagare tagit över sin tidigare arbetsplats och fört bolaget  
vidare med stadigt ökande omsättning. God service och bra kundkontakter har säkerställt  
kvalité i arbetet samt utvecklat bolaget såväl ekonomiskt som inte minst personligt.  
Vinnaren är en förebild för Simrishamns unga entreprenörer.

Årets nyföretagare
Melker Jeppsson, Melker Jeppsson Anläggning & Entreprenad AB

Motivering:
Årets nyföretagare har på kort tid – med stor målmedvetenhet – byggt ett företag med stor 
bredd inom branschen, god ekonomi och lönsamhet. Vinnaren har visat att med beslutsamhet, 
förnuft, viljan att lära och ett stort mått av entreprenörskap kommer man långt. En sann 
entreprenör och förebild.

Årets näringslivsambassadör
Richard Hobert

Motivering: 
Där himmel möter hav och det kreativa skapandet berör, blir film en verklighet på Österlen. 
För ett långvarigt ambassadörskap som en källa till glädje och nytta för många.

Tidigare pristagare finns här: >>

Utmärkelserna vid årets företagarkväll 17 november

Anna och Ola Ambuhm
Foto: Dennis Ariton

Anton Åberg
Foto: Dennis Ariton

Melker Jeppsson
Foto: Dennis Ariton

Richard Hobert

mailto:lars.persson%40simrishamn.se?subject=
mailto:lars.persson%40simrishamn.se?subject=
https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/naringsliv

