
Näringslivsnytt
Simrishamns kommun

Maj 
2019

Simrishamn på Österlen

Kontakt Simrishamn – en väg in!
Du behöver bara komma ihåg ett telefonnummer, en e-postadress  
och en besöksadress om du vill komma i kontakt med oss på kommunen.
Se filmen om Kontakten och våra servicevägledare här >>

Simrishamns  
kommun gör  
företagsbesök
Syftet med företagsbesöken 
är att öka kunskapen om 
företagande och att under-
lätta för företagen i deras 
kontakter med oss på kom-
munen. Vill du att vi besöker 
ditt företag? 

Kontakta näringslivsutveck-
lare Lars Persson, 
lars.persson@simrishamn.se, 
så bokar vi in ett besök.

Strategisk kompetensförsörjning
Välkommen till en förmiddag den 29 maj på Kåseholms slott utanför Tomelilla.
Förmiddagen är starten på en gemensam satsning från Arbetsförmedlingen 
och Sösk-kommunerna inom kompetensförsörjning för företag med fem eller 
fler anställda.

Välkommen till invigningen  
av Simrishamns reningsverk!
Den 24 maj bjuder Simrishamns kommun och IVL 
Svenska Miljöinstitutet in företag till en halvdag med 
seminarium, rundvandring och invigning av den 
fullskaliga anläggningen för läkemedelsrening.

Programmet i korthet:
13.00  Seminarium i Skeppet på Marint centrum i 
 Simrishamn
14.00   Gemensam bussfärd ut till reningsverket,  
 Stengården
14.40   Invigningsceremoni och rundvandring

Mer information och anmälan här  >>

 

  
Svante Randlert 
 

En av Nordens och Europas mest  
anlitade föreläsare kring hur företag  
kan bli morgondagens förstahandsval  
hos rätt medarbetare och kunder. 

 
 
 
                           29 maj kl. 8-12 

 

08:00-12:00 Svante Randlert, Strategisk kompetensförsörjning  
12:00-13:00 Buffémingel av Daniel Berlin Catering 
 
Plats: Kåseholm Slott, 273 97 Tomelilla 
Anmälan: 010-486 55 53, maria.w.karlsson@arbetsformedlingen.se 

 
 

Satsningens huvudpunkter är: 
• Strategisk kompetensförsörjning 
• Morgondagens medarbetare 
• Det engagerande ledarskapet

>  0414-81 90 00
>  kontakt@simrishamn.se
>  Stadshuset, Stortorget, 
     Simrishamn

Välkommen till invigningen av 
Simrishamns reningsverk

Den 24 maj 2019 bjuder Simrishamns kommun och IVL Svenska 
Miljöinstitutet in till en halvdag med seminarium, rundvandring och 
invigning av den fullskaliga anläggningen för läkemedelsrening

Program
13.00 – Seminarium

plats: Skeppet, Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn 

Välkommen till Simrishamn – där havet är en tillgång
Jeanette Ovesson (M), kommunalråd Simrishamns kommun
Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig, Marint centrum 

Att bygga en anläggning för avancerad rening från läkemedelsrester
Stefan Blomqvist, projektchef VA-avdelningen 

De första resultaten från utvärderingen av anläggningen
Staffan Filipsson, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Det globala behovet av lösningar för vattenrening
Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet

Vikten av ny teknik för framtidens vattenförsörjning 
Karin Jönsson, VA-teknik vid Inst. kemiteknik, Lunds universitet 

14.00 – Gemensam bussfärd till Simrishamns ARV

14.30 – Invigningsceremoni
Efter invigningsceremonin leder VA-avdelningen guidade turer i reningsverket  
med möjlighet att diskutera teknik, byggnation och andra frågor. Leverantörer och  
entreprenörer ställer ut och vi bjuder på lättare förtäring och något att skåla i.

Varmt välkomna! 

Anmäl dig här 
kontakt: 
Camilla Witt, tel. 0414-81 91 68, camilla.witt@simrishamn.se

https://www.simrishamn.se/om-kommunen/kontakt-simrishamn-2#video-player-PN8FnF6Z7I4
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Information från Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund
Nu har Ystad-Österlenregionens miljöförbund gjort en kort informationsfilm 
om sin verksamhet. Filmen hittar du här >>

I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner.
Förbundet arbetar till största delen med myndighetsutövning, vilket innebär att de utför 
upp gifter som kommunerna enligt lag är skyldiga att utföra inom områdena livsmedel, 
miljö- och hälsoskydd. I uppdraget ingår även att arbeta för en hållbar utveckling i 
samhället och arbeta aktivt för att skapa en sund och säker livsmiljö för nuvarande och 
kommande generationer.

Sillens dag lördagen 
den 31 augusti
Simrishamn är en stad där sillen  
och sillfisket varit betydelsefullt  
under lång, lång tid.
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. 

Vill du delta med din verksamhet eller ha  
en marknadsplats, gärna på silltema?  
Kontakta Lena Svensson på Simrishamns 
turistcenter, 0414-81 98 00 eller  
turistcenter@simrishamn.se, senast 14 juni.

Välkommen till Produktionslyftets  
Startprogram
Här får du stöd av experter för att identifiera utmaningar och  
möjligheter för ditt företag, och du får ett givande utbyte med  
andra företag. 
Under fem halvdagsträffar samlar du på dig ny kunskap, delar erfarenheter och 
åker på intressanta studiebesök till andra företag. Startprogrammet fokuserar 
på att effektivisera flöden genom Lean-metodik och digitalisering. Vid den sista 
träffen kommer du att ha en välgrundad och konkret färdplan för ert fortsatta 
förändringsarbete. Mer information och anmälan finns här >>

Produktionslyftets Startprogram startar 
27 augusti och arrangeras av IUC Syd.
Kontaktperson IUC Syd: Bengt Gebert,  
bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-86 32 25.

Simrishamn krogtätast i Skåne
Ny statistik från Folkhälsomyndigheten för antalet restauranger med serve-
ringstillstånd i Sveriges kommuner.  Statistiken visar hur många restauranger 
med serveringstillstånd det finns per 10 000 invånare 15 år och äldre. I Skåne 
är Simrishamn den krogtätaste kommunen med 42 serveringstillstånd. Efter 
Simrishamn kommer Båstad med 41 samt Höganäs och Ystad med 31. Krog-

tätast kommun i landet är Malung-Sälen med 114 serverings-
tillstånd. Genomsnittskommunen i Sverige har  

18 restauranger med serveringstillstånd per  
10 000 invånare.

Starta företag-träffar
För dig som funderar på att bli  
företagare om vad som då är  
viktigt att tänka på.
• Torsdag 23 maj, gamla rådhuset, Ystad
• Tisdag 28 maj, kommunhuset, Tomelilla
• Tisdag 11 juni, Marint centrum, 

Simrishamn

Starta företag-träffarna, som genomförs av 
Nyföretagarcentrum, är kostnadsfria och 
fika ingår! Föranmälan till ystad@nyforeta-
garcentrum.se eller 0706-18 09 68. 
Välkommen!

Start-up-café i Simrishamn
För dig som funderar på att  
starta företag
Kom och prata försäljning, marknads föring, 
juridik eller något annat som rör ny företa-
gande. Ingen föranmälan behövs. Nyföreta-
garcentrum bjuder på kaffe och fralla! 
Platsen är Café Kagan, 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.Kontakt

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

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

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

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

simrishamn.se

Lediga lokaler | Lager/butikslokal på cirka 400m2 Hammenhög
Den går att dela upp i mindre och har en anslutande lastramp. Kontakta näringslivsut-
vecklare Lars Persson om du är intresserad av lokalerna: lars.persson@simrishamn.se

Matrundan Österlen – 30 maj till 2 juni
Maten, miljön och människorna har länge varit  
en anledning för besökare att resa till Österlen.
Sedan elva år genomförs Matrundan Österlen. Under fyra 

dagar visar företagen upp sina produkter och delar med sig av kunskaper och 
erfarenheter. De presenterar nyheter och klassiker, trender och traditioner och 
bjuder in till upplevelser i småskaliga produktioner och hos restauranger och 
caféer. Matrundan Österlen är en förening med 42 företag som medlemmar.  
Mer information om Matrundan Österlen finns här: www.matrundan.se
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