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Simrishamns kommun

Julfrukostmöte
för företagare i
Simrishamns kommun
Välkommen att mingla och träffa
företagarkollegor, tjänstepersoner
och politiker, och samtidigt få en
uppdatering kring vad som är på
gång i kommunen, just nu och de
kommande åren.

När: Onsdag 8 december kl. 7.30–9.30
Var: på Skeppet, Marint centrum i
Simrishamn
Vi bjuder på en julinspirerad frukost
och underhållning!
Anmälan till julfrukostmötet gör du
till näringslivsutvecklare Lars Persson:
lars.persson@simrishamn.se senast den
3 december.

Simrishamn – nu ett steg närmare
Årets stadskärna

Välkommen!

Simrishamns kommun har genom samverkansorganisationen Mitt
Simrishamn metodiskt arbetat med att kvalificera centralorten för
en ansökan om att bli Årets stadskärna. Nu har Simrishamn fått sin
kvalitetsmärkning QM av organisationen Svenska stadskärnor.
Ansökan Årets stadskärna

QM är en kvalitetsmärkning som visar att man arbetar långsiktigt och strategiskt
med utvecklingen av staden – kommun, fastighetsägare och näringsliv tillsammans.
Arbetet utförs med samverkansorganisationen Mitt Simrishamn som plattform, vars
medlemmar är företag och handlare i Simrishamn, liksom fastighetsägare och föreningsliv, förutom Simrishamns kommun.
I maj nästa år, på organisationen Svenska stadskärnors årskonferens i Östersund,
avslöjas vem som tar hem priset Årets stadskärna 2022
Mer information:
QM Kvalitetsmärkning >>
Årets stadskärna: >>

Är du företagare inom besöksnäringen?
Nu finns en samlad information från flera myndigheter och organisationer på
verksamt.se. Perfekt för dig som vill utveckla ditt företag inom besöksnäringen.
Checklistor, guider och olika tjänster för dig som redan driver, eller startar
företag inom besöksnäringen finns här: >>

Tack till dig som tar
emot våra praoelever
Korsavadsskolan vill rikta ett stort tack
till alla arbetsgivare som tagit emot
elever i årskurs 8 och 9 på prao under
hösten, och till er som ställde upp på
våra yrkesdagar i våras. Utan er hade
detta inte varit möjligt. Vi tackar er
med en förhoppning om fortsatt goda
samarbeten i framtiden.
Nästa praoperiod är vecka 12, 13
och 14 2022. Gå gärna in på samverka.
nu och anmäl ditt företag redan nu.
Sissi Larsson, studie- och yrkesvägledare på Korsavadsskolan i Simrishamn

Simrishamn på Österlen

Utmärkelserna vid företagarkvällen 11 november

Markus och
Ola Reslow

Madeleine och
Alexandra Nilsson

Carolina och Björn
Skovbye

Staffan Julén och
Bea Tigerhielm

Peter Carlsson, Lars Rabe, Christian Esbjörnsson och Noak Karlsson

Årets företagare

Årets unga företagare

Årets näringslivsambassadör

Markus och Ola Reslow med företaget
Reslow Agri AB har utsetts till Årets
företagare 2021 i Simrishamns kommun. Juryns motivering lyder: Genom
stor innovationsförmåga och nytänkande
har Årets företagare från grunden byggt upp
ett familjeföretag som verkar med god lönsamhet i en klassisk bransch. De är en stor
förebild för andra företagare i kommunen och
i sin bransch.

Utmärkelsen Årets unga företagare gick
i år till Alexandra och Madeleine Nilsson som tillsammans har företaget Nilssons på Orelund AB. Motiveringen
lyder: Årets unga företagare har med imponerande drivkraft och beslutsamhet på mycket
kort tid lyckats bygga upp ett starkt varumärke i en bransch med hård konkurrens.
Vinnarna är sanna entreprenörer och ett föredöme för Simrishamns unga företagare.

2021 års näringslivsambassadör är
österlen.se. Motiveringen lyder: Med en
ambition att utveckla Österlen till Sveriges
mest attraktiva turistdestination inspirerar,
informerar och attraherar österlen.se besökare
till vår del av världen året runt.

Årets företagare och Årets unga företagare utses av Företagarna Österlen. Nu går
pristagarna vidare till Företagarnas regionfinal i Malmö och förhoppningsvis
därifrån vidare till riksfinalen i Stockholm.

Årets nyföretagare 2020 och Årets nyföretagare 2021

Årets nyföretagare 2020 är Bea Tigerhielm och Staffan Julén med företaget
Rikstolvan. Motiveringen: Erfarenhet och
stort nätverk har skapat en mötesplats förankrad på Österlen. Här tas besökaren från
den lilla orten på Österlen till världen utanför, både regionalt och internationellt, och
det regionala och internationella tas till den
lilla orten på Österlen. Med en förståelse för
hur denna typ av verksamhet kan bära och
lyfta ekonomiskt, finns det olika ben som
stödjer varandra. Huvudverksamheten har
en tydlig vision och vill fylla ett gap genom
en väv av bransch- och genreöverskridande
samtal och upplevelser.

Årets nyföretagare 2021 är de som
gemensamt driver Österlenburgare.
Motiveringen: Principen ”gräv där du
står” har skapat en lokal verksamhet utifrån
skaparnas intresse, vilja, kunskap och nätverk. Modet att välja det lilla lokala och viljan att både bidra till och vara en del av det
lokala ger möjlighet till evenemang, som stöttar huvudverksamhet. Förståelse för att de
digitala kanalerna även är viktiga för en
lokal verksamhet, kombinerat med en tydlig
viljeinriktning om hantverksmässighet, gör
att verksamheten på kort tid blivit både ett
välkommet inslag på denna lilla ort på
Österlen och en regional snackis.
Björn och Carolina Skovbye från
Österlenburgare tog emot utmärkelsen.

Denna utmärkelse ges till ett företag eller en organisation, förening eller privatperson som gör betydande
insatser för näringslivet i vår kommun.
Simrishamns kommun står bakom utmärkelsen, som
i år delades ut av kommunstyrelsens ordförande
Jeanette Ovesson (M).

Ett stort grattis
till alla pristagare!
Alla tidigare pristagare
finns här >>

Lars Kindesjö och Lotte Kolare från Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne delade ut utmärkelserna.

simrishamn.se

Ska du lämna över
eller sälja företaget?

Konferens om hållbar utveckling och
grön omställning 1 december

Nu finns en serie på fyra kort
filmer om hur du tar dig igenom
ett ägar- eller generationsskifte.

Kom och prata hållbar tillväxt med fokus på energifrågan tillsam
mans med EU-kommissionens chef i Sverige, Europa Direkt Sydskåne
och det lokala näringslivet.

• Hitta rätt köpare till ditt företag
Se filmen här: >>

Vi kommer att lyfta både utmaningar och möjligheter på temat och tips på hur EU
kan stötta sydöstra Skåne.

• Ska du generationskifta inom
familjen?
Se filmen här: >>
• Hur värderar du företaget?
Se filmen här: >>
• Vad innebär en Due Dilligence?
Se filmen här: >>
Läs mer om ägarskiften och
se fler filmer här: >>

När: 1 december kl. 15–18
Var: Ystads gamla rådhus
Mer information, anmälan och program finns här: >>

Konferens om EU:s från jord till bordstrategi 9 december
EU:s strategi för hållbara livsmedel kommer att påverka
livsmedelsproduktionen och lantbruket i Skåne.
När: 9 december kl. 12.00–15.30.
Var: Lunch på Sjöbo gästgivargård, därefter Sjöbo kommunhus.
Mer information, anmälan och program finns här: >>
Är du jordbrukare och intresserad av möjligheten att odla industrihampa?

Anmäl dig då till dialogmötet 8 december kl. 15–17.
Mer information och anmälan: >>

Skånefrö är Årets framtidssäkrare

Kriterierna för Årets framtidssäkrare är:

Vid mässan FN:s Hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya
affärer den 22 oktober blev Skånefrö i Östra Tommarp
utsedd till ”Årets framtidssäkrare”. Det är Tillväxt Syd som
delar ut utmärkelsen med stöd från Sparbanken Syd.

Sven-Olof Bernhoff, Louise
Bernhoff och Jörgen Nilsson,
Skånefrö AB.

”Ett företag som skapar förutsättningar
för alla oss som bor och lever i vår region
att kunna överlämna till nästa generation ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför kommunens, regionens och Sveriges gränser”.

simrishamn.se

Simrishamns kommun gör företagsbesök
Vi gör företagsbesöken med syftet att underlätta för företagen i deras kontakter
med kommunen och för att öka vår egen kunskap om företagandet i vår kommun.

Vill du att vi
även besöker ditt företag?
Kontakta då näringslivs
utvecklare Lars Persson,
lars.persson@simrishamn.se
så bokar vi in ett besök.

Företag vi besökt den senaste tiden.

Edward Johnson, prao, och
Håkan Rannestig, Österlens Kraft

Mikael Törnberg, Österlens Golfklubb

Caroline Thuresson Skog och
Anders Thuresson, Svabesholms Kungsgård

Björn Andersson, Simrishamns varv

Olov och Gisela Bengtsson,
BilBengtsson

Johan Månsson och Ola Håkansson,
Håkansson & Håkansson AB

Markus och Ola Reslow, Reslow Agri AB

Björn Udén,
Awimex International AB

Martin Brorsson och Pontus Einevall, Åkerblom &
Hansson Ekonomi & Skattekonsult AB

Madeleine Nilsson,
Nilssons på Orelund AB

Caisa Persson, Sparbanken Skåne

Kontakt
Kontakt
Lars Persson
0414-81 91 22
lars.persson@simrishamn.se
lars.persson@simrishamn.se
Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.
simrishamn.se

