Näringslivsnytt
Simrishamns kommun, januari 2019

Tillväxt Syds avspark inför 2019

Behöver du rekrytera?

Nu har ett nytt, spännande år börjat. Välkommen till
Tillväxt Syds avspark den 7 februari!

Välkommen till rekryteringsträffen den 12 februari inom
hotell, restaurang och turism!

Då får du chansen att träffa superentreprenören Magnus Hultman som startat
fyra bolag på tio år och ständigt kommer med nya affärsidéer. Nätverka med
kollegor och företagare från sydöstra Skåne och ta del av Tillväxt Syds program
för tillväxt våren 2019.
När: Torsdagen den 7 februari kl. 10.
Var: Scalabiografen, Stora Östergatan 12, Ystad.
Mer information och anmälan här: >>

Skaffa dig en egen skuggstyrelse!
Är du relativt ny som företagare och känner att du är redo att
utvecklas och ta nästa steg?
Under året startar Nyföretagarcentrum och Innovationscenter upp ett projekt
där du får möjligheter till en egen ”skuggstyrelse”.
Anmäl ditt intresse så blir du kallad till ett första möte. Därefter får du möjlighet till den kompetens som du kanske saknar eller bollplanket just du är i behov
av i form av en skuggstyrelse. Låter det intressant? Kontakta Lotte Kolare,
Nyföretagarcentrum, 0706-18 09 68, eller Helena Kurki, Innovationscenter,
0705-93 02 43, för din anmälan och mer information.
Här finns en informationsfilm som berättar mer om projektet skuggstyrelse: >>

Starta företag-träffar under våren
För dig som funderar på att bli företagare om vad som då
är viktigt att tänka på.
• Tisdag 29 januari, gamla rådhuset, Ystad
• Tisdag 26 februari, Torget 11, Tomelilla
• Tisdag 26 mars, Marint centrum, Simrishamn
• Torsdag 23 maj, gamla rådhuset, Ystad
• Tisdag 28 maj, Torget 11, Tomelilla
• Tisdag 11 juni, Marint centrum, Simrishamn

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

Arbetsförmedlingen Skåne Syd erbjuder nu
företag möjlighet att rekrytera nya medarbetare inom hotell, restaurang och turism.
De erbjuder utställningsplats på rekryteringsträffen där företag kan mingla med
arbetssökanden, ta emot ansökningshandlingar från intresserade, genomföra snabbintervjuer eller boka in individuella intervjuer. Ta med eget utställningsmaterial att
visa upp och dela ut.
Tid: Tisdagen den 12 februari.
Rekryteringsträffen pågår kl. 14.00–16.30.
Insläpp för utställare kl. 13.30.
Var: Skattekontoret, Storgatan 36 B,
Simrishamn.
Deltagandet är kostnadsfritt, men
kravet är ett konkret rekryteringsbehov.
Anmäl intresse senast den 1 februari till:
https://simplesignup.se/event/144505

Sökbart företagsregister på simrishamn.se
På simrishamn.se hittar du hela företagsregistret över vilka företag som finns i
vår kommun. Där kan du söka på namn,
bransch och i vilken ort företaget finns.
Ett bra hjälpmedel för dig som vill veta
mer om företag och näringsliv.
Företagsregistret hittar du här:
simrishamn.uc.standout.se/

Start-up-café i Simrishamn

Sök medel från Sten K. Johnsons stiftelse

För dig som funderar på att starta företag.

Sista ansökningsdag 14/2.

Kom och prata försäljning, marknadsföring, juridik eller
något annat som rör nyföretagande. Ingen föranmälan
behövs. Nyföretagarcentrum bjuder på kaffe och fralla!
Platsen är Café Kagan i Simrishamn, tiden är kl. 9–12.
Start-up-caféer är varje fredag, jämna veckor. För mer
information och frågor, kontakta Lotte Kolare på
Nyföretagarcentrum: lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se,
0706-18 09 68.

Sten K Johnsons Stiftelse välkomnar ansökningar med ambitionen
att ge det nya och oprövade en chans att uppmärksammas i större
sammanhang. Stiftelsen riktar sig till personer, organisationer och
företag med skånsk anknytning som vill utveckla projekt inom
utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur
och musik. Sista ansökningsdag är 14 februari. Ansökan och mer
information hittar du här: www.stenkjohnsonsstiftelse.se

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

Färsk näringslivsfakta

Skånes bästa

Vid årsskiftet fanns totalt 3.097 registrerade företag i Simrishamns kommun, en
ökning med 54 företag från förra årsskiftet. Det finns 1.108 (+ 32) aktiebolag,
1.741 (+ 17) som enskild näringsverksamhet och 134 (+- 0) handels- eller kommanditbolag. Siffrorna inom parentes anger förändring mot 2017. Under 2018
registrerades nya 122 företag. Av dessa drivs 37 % av kvinnor. Förra året startades
32 % av alla nya företag i landet av kvinnor. Det största antalet nya företag tillkom i branscherna företagstjänster, handel, hotell- och restaurang samt kultur.
Sett till en enskild bransch så finns det flest företag i vår kommun inom de gröna
näringarna. Här finns hela 626 registrerade företag. På andra plats ligger den
växande branschen företagstjänster med 560 företag, följt av handel med 333
företag och branschen byggverksamhet med 326 registrerade företag.
Helt unikt är att endast två (2!) företag i vår kommun gick i konkurs under
förra året; 2017 var det bara ett företag. Källa: UC-Select.

Magasinet Skåne har delat ut
priser för ”Skånes bästa” .

Färsk fisk från hav till bord

Den 22 november var årets
stora företagarfest på Skeppet
i Simrishamn och en rad
utmärkelser delades ut.

Vill du vara med och diskutera hur vi får
färsk fisk på bordet?
Är du fiskare, jobbar i restaurang, offentlig sektor, i
grossistledet, i förädlingsindustri eller i handeln är du välkommen den
7 februari kl. 9–13 till mötet i Skeppet på Marint centrum i Simrishamn. Vi
samlas för att komma fram till lösningar för försäljning av lokalt fångad färsk
fisk. Det blir en diskussion om hur marknaden ser ut och vilka möjligheter det
finns för utveckling.
Gör din anmälan till elin.pettersson@livsmedelsakademin.se så får du
fullständigt program och mer information. Det är gratis att delta.
Frågor om satsningen, kontakta Ann-Marie Camper, Marint centrum,
0414-81 91 90 eller ann-marie.camper@simrishamn.se.

Under 2018–2020 driver Smaka på Skåne, en del av Livsmedelsakademin, och Marint centrum
projektet ”Kustnära fiske i sydöstra Östersjön” för hållbart fiske i södra Östersjön där tillgången
till färsk fisk ökar, småskaligt fiske gynnas och fiskesamhällena lever. Projektet pågår under två år
och finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden via LEADER Sydöstra Skåne. Följ arbetet
genom våra Facebook-sidor Smaka på Skåne eller Marint centrum i Simrishamn.

Nu startar The Gastrolution of Skåne!
Projekt för ökad tillgänglighet.
The Gastrolution of Skåne är ett treårigt projekt som syftar till att göra lokala matoch dryckesevenemang i Skåne mer tillgängliga och attraktiva för den internationella besökaren genom digitalisering och marknadsföring. Målgruppen är
arrangörer av mat- och dryckesevenemang, gårdsbutiker, restauranger, hotell och
mathantverkare, men även de som arbetar med måltidsupplevelser i Skånes besöksnäring. Välkommen till
projektets avspark den 31 januari.

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

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

Mer info om avsparken och anmälan finns
här:
Mer info om projektet hittar du här:
Kontaktperson: projektledare Sofie
Broomé, sofie.broome@skane.com,
040-675 34 52 eller 0725-75 20 99.

Bland de 13 vinnarna 2017 finns tre från
Simrishamns kommun.

• Årets evenemang: Vinfestival Smaka
Svenska Viner, Skepparp

• Årets dryckesproducent: Nordic Sea
Winery, Simrishamn

• Årets kafé: Byvägen 35, Sankt Olof

Utmärkelserna från
företagarkvällen 2018

Årets företagare 2017
Lotta Hildebrand och Olle Hildebrand,
Intermercato AB
Motivering: ”Med optimala lösningar
ochett brett sortiment, ger Intermercato
lyftåt sina kunder över hela världen. Intermercato griper målmedvetet tag i framtidautmaningar genom en ständigt pågående teknisk utveckling i framkant.”
Årets unga företagare
Anja Persson och Erik Nilsson,
Gunnarshögs gård
Motivering: ”Med det lilla rapsfröet som
grund utvecklas en ständig ström av nya
produkter och aktiviteter. Anja Persson
ochErik Nilsson har en stark ambition att
förädla det gula guldet från Österlen
precis hur långt som helst.”
Årets nyföretagare
Hege Welin, Ting och Tang
Motivering: ”Årets Nyföretagare i Simrishamn 2018 är ett mysigt nytillskott i Simrishamns gatubild sedan 2017. I en
bransch som är i stark förändring när det
gäller köpmönster och kundbeteende har
årets nyföretagare vågat följa sin dröm
och samtidigt med stor medvetenhet
anpassat sitt företag till de villkor som
gäller i branschen och i en stad som Simrishamn. Årets Nyföretagare levererar
livsstil både från butik och på nätet.”
Årets näringslivsambassadör
Peder Fredricson och Lisen Bratt Fredricson,
Grevlundagården
Motivering: ”Med stora internationella
framgångar och hela världen som arena,
ger verksamheten på Grevlundagården
en ständig lyskraft till Österlen.”

