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Simrishamn på Österlen

Vinnarna av årets företagspriser

Årets företagare
Johnny Blank, Skillinge Svets och  
Mekaniska
Motivering: ”Med en ständig utveck
ling av det egna företaget, och med 
ett brett kunnande och service, är 
Skillinge Svets och Mekaniska en  
viktig kugge för andra företag och 
näringslivet på Österlen.”

Årets unga företagare
Christoffer Barrborn, Barrborns Bygg AB
Motivering: ”Motivering Ur två tomma händer, men med  
massor av drivkraft och beslutsamhet, har detta företag  
vuxit till ett att räkna med.”

Årets näringslivsambassadör
Österlens golfklubb
Motivering: ”Österlens golfklubb är  
en mötesplats för näringslivet och 
under hela året en levande attraktion 
för både företagare och besökare.”

Nyföretagarcentrum delade i år inte 
ut priset för Årets nyföretagare. Nästa 
år utnämns Årets nyföretagare för 
både 2020 och 2021.

Ett stort grattis till alla våra duktiga företagare!

Årets företagskväll tvingades vi ställa in på grund av corona. Men det hindrar oss inte från att hylla  
och prisa vårt lokala näringsliv. 2020 har sannerligen varit ett speciellt år, därför känns det extra kul  
och viktigt att få hylla vårt lokala näringsliv detta år. 

Johnny Blank, Skillinge  
Svets och Mekaniska

Österlens golfklubb 
Klubbchef Mikael Törnberg

Simrishamns kommuns  
miljöpris 2020 
Miljöpriset 2020 går till Sven-Erik Borg-
lund och Kvarteret Tvärpilen i Kivik för 
sina insatser och strävan mot att förena 
det vackra, det hållbara och det 
ansvars  fulla i en gemensam vision mot 
hållbarhet.
Motivering: ”Miljötänk rakt igenom. Hållbar 
byggnation i skånsk stil. Bostadsprojektet Tvär
pilen har med djup insikt i de rådande och 
framtida miljö problemen tagit fram ett helhets
koncept där man omvandlar sin roll till ett fullt 
ut ansvarstagande förhållningssätt och visar 
vägen mot framtiden. Tvärpilen kommer, fullt 
utbyggt, att ha ett utvecklat, eget avlopps
reningsverk kombinerat med vattenbesparande 
åtgärder, där renat vatten återanvänds för toa
letter och bevattningsvatten, en solelpark som 
producerar förnyelsebar el samt ett områdes
gemensamt värmeverk som hämtar merparten 
av sin primärenergi från luft och vatten. Upp
förandet har också skett med stor omsorg i kon
struktionsmetoder och materialval.”                  
Miljöpriset är på 10 000 kronor.

Simrishamns kommuns arkitekturpris 2020
Arkitekturpris 2020 – vinnare korad
Arkitekturpriset ska uppmärksamma en värdefull insats gällande den syd
svenska byggnads och trädgårdstraditionen både avseende bevarande och 
förnyelse samt miljöaspekter. Årets vinnare är 6 olika bostadshus och gästhus 
belägna i Södra Mellby. De går att finna på adresserna Emil Ols Strädde 1, 2, 
7, 9 och 11 samt Mellby Strädde 13. Byggnaderna är skapade av flera olika 
kreativa parter och under olika byggnadsår. Mer info om husen finns på 
www.simrishamn.se

Motivering: ”För tilltalande bebyggelse där byggnadernas utformning och 
arkitektoniska uttryck samspelar med och anknyter till bybebyggelsens 
karaktär och värden vilket ger en harmonisk helhetsbild som speglar både 
nutid och dåtid.”

Fakta: Arkitekturpriset ska uppmärksamma en värdefull insats gällande den sydsvenska bygg
nads och trädgårdstraditionen både avseende bevarande och förnyelse samt miljöaspekter.  
Priset kan uppmärksamma byggnadskonsten  en nybyggnad, en ombyggnad, en tillbyggnad 
eller en restaurering. Priset kan också uppmärksamma trädgårdskonsten  en trädgårds eller  
en parkanläggning. Även områden, en boendemiljö eller en naturmiljö, kan uppmärksammas.

Karl Gustavson och Gabriella Påsse – Gustavson & Påsse Design och Arkitektur, Mats Uppvik –  
Kiviks Fastighetsförmedling, Henrik Holmsten och Frida Holmsten – Inspiranda och Tommy Carlstein.

http://www.simrishamn.se


simrishamn.se

Du har väl inte missat Almis Brygglån? 
Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag 
i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av corona-
virusets spridning. 
Syftet är att överbrygga en period av svårigheter. Lånet ger möjlighet till villkor 
som är särskilt anpassade till rådande situation. Information om brygglånet finns 
här >>

Nyföretagarcentrum 
har startat företagar-
hjälpen
Företagarhjälpen är till för dig 
som redan är företagare.

Rådgivning är kostnadsfri utformas uti
från de frågor och utmaningar du som 
företagare ställs inför – allt från siffror 
till strategier, operativt där du står just 
eller har sikte mot större mål. Rådgiv
ning kan också ges om du ska fatta vik
tiga beslut, ombilda företaget, se över 
ekonomin eller bara behöver stöd i ditt 
företagande. Rådgivarna har lång erfa
renhet inom företagande och coach
ning. Företagarhjälpen medfinansieras 
via Region Skåne.

Välkommen att kontakta Nyföretagar
centrum för att boka din kostnadsfria 
rådgivning!

Lotte Kolare 070618 09 68  
lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se

Håkan Stenson 070874 11 61  
hakan.stenson@nyforetagarcentrum.se

Rådgivning och stöd till företag som  
drabbas ekonomiskt av Covid-19
Information om stöd och rådgivning i Skåne
Region Skåne har uppdaterat och samlat aktuell information över stöd och  
rådgivning som finns att få för företag. Här finns både nationella, regionala och 
lokala åtgärder. Läs mer här: >> 

Information om Corona-pandemins påverkan på näringslivet
På verksamt.se finns samlad aktuell information till företag och näringsliv från 
Sveriges myndigheter. Sidan uppdateras allteftersom nya insatser införs, för
ändra och beslutas. Läs mer här: >> 

Information för dig som företagare finns vår näringslivssidan  
på simrishamn.se
Här finns information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att 
känna till. Här hittar du även flera olika insatser, utbildningar och stöd till före
tag med anledning Coronapandemin. Läs mer här: >> 

Simrishamns kommun har även en sida med allmän information om corona
viruset. Läs mer här: www.simrishamn.se

Behöver du rekrytera personal?
Arbetsförmedlingen har sammanställt information om hur du som arbetsgivare 
enkelt kan använda deras olika tjänster som till exempel att annonsera, söka 
lämpliga kandidater, göra snabbintervjuer och de olika stöd som erbjuds arbets
givare finns för anställning av personal. Informationen hittar du här:
Informationen hittar du här: >>

Ny busslinje Simrishamn – Ystad
Busslinjen 571, som följer väg 9 kommer att rulla under två år för att sedan utvär
deras. Den nya Bussturen är 17 minuter snabbare än linje 570, men tåget Simris
hamn–Ystad är fortfarande det snabbaste resalternativet för dig som har nära till 
en av tågets hållplatser. Tidtabell för linje 571 hittar du på  
www.skanetrafiken.se För frågor kontakta deras kundservice: 077177 77 77.

Fortfarande oklart om EU:s framtida  
relation med Storbritannien efter Brexit
Bara någon vecka återstår innan Storbritannien lämnar EU:s inre marknad. Hur 
en ny handelsrelation kommer att se ut är fortfarande oklart, men brexitförhand
lingarna fortsätter. Aktuell information om Brexit finns här >>

Funderar du på att 
starta eget företag?
Då kan Nyföretagarcentrun sydöstra 
Skåne hjälpa dig! Rådgivningen är  
kostnadsfri, den är lätt att boka och sker 
numera helt digitalt. Mer information 
om den hjälp du kan få hittar du på  
nyforetagarcentrum.se/ystad

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/
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https://utveckling.skane.se/tema/information-om-coronaviruset-for-foretagare/
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2
https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/naringslivsfrukostar
http://www.simrishamn.se
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare
http://www.skanetrafiken.se
https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/efter-brexit/
http://nyforetagarcentrum.se/ystad


Kontakt
Lars Persson  
041481 91 22  
lars.persson@simrishamn.se

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

simrishamn.se

God jul och 
gott nytt år!

Besöksnäringen – aktuell  
statistik
Utvecklingen för svensk besöksnäring 
2020 har varit dyster, sett över hela 
Sverige har minskningen av gästnätter 
preliminärt varit minus 35 % mot före-
gående år.
Sydöstra Skåne har klarat sig väldigt mycket 
bättre än både Sverige och övriga Skåne. Varje 
månad mäts antal boende på hotell, vandrar
hem, camping och stugbyar av SCB (Statistiska 
centralbyrån). I Simrishamns kommun är 
minskningen till och med oktober månad minus 
9 % och för hela sydöstra Skåne minus 11 %. 
Österlen har under 2020 varit ett populärt  
resmål för många besökare. De svenska gäst
nätterna har ökat med nästan 2 % medan de 
utländska gästnätterna har minskat med 74 %.

Aktuell information om  
arbetsmarknaden i Simrishamn
Under november månad 2020 har arbetslösheten ökat i  
de allra flesta kommuner i Skåne om man jämför samma  
månad 2019. 
Glädjande är att arbetslösheten i Simrishamn har minskat när man jämför 
samma period, trots pågående pandemi och osäkerhet på arbetsmarkna
den. Något fler har skrivit in sig som arbetslösa i nov 20 men samtidigt är 
det mer än dubbel så många som fått arbete i nov 20 jämfört med nov 19.

Inom parentes siffror för november 2019.
• 1 147 personer inskrivna som arbetslösa (1169)
• 123 ungdomar 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (148).
• 277 personer var öppet arbetslösa (327).
• 331 personer deltog i program med aktivitetsstöd (314). 
• 343 personer som är utomeuropeiskt födda var inskrivna som  

arbetslösa (371).
• 67 personer anmälde sig som arbetslösa (61).
• 69 personer fick arbete (30).

Sprid gärna informationen vidare  
till andra företagare och tipsa att 
de kan prenumerera på nyhets
brevet genom epost till 
naringsliv@simrishamn.se
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