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På scen: Pros & Cons är en av Sveriges och Europas mest framstående vokalgrupper. Foto: Christian Örnberg

Simrishamns kommun

Lunds universitet och Marint
centrum skapar en gemensam
forskningsmiljö
Samverkansavtalet mellan Lunds universitet och
Simrishamns kommun är nu undertecknat.
Det handlar om en ny gemensam forsknings- och innovationsmiljö
(FoI-miljö) på Marint centrum i Simrishamn. Den övergripande
målsättningen är att bidra till att lösa Hanöbuktens miljöproblem
och att stimulera en hållbar utveckling i regionen.
Tydliga fokusområden

Satsningens fokusområden utgår från de behov som finns i Hanöbukten. Möjligheter till hållbar utveckling och en ökad tillväxt i
regionen är viktiga komponenter. Satsningen ligger i linje med den
forskning som bedrivs vid Lunds universitet.
De utpekade fokusområdena är:
• Marin miljö & ekosystem
• Marina näringar & kustbygd
• Vatten
Inom dessa områden ska samarbetet stimulera kunskapsuppbyggnad, miljöåtgärder, innovation och utveckling i Hanöbuktsregionen.
För mer information kontakta Madeleine Lundin, utvecklings
ansvarig Marint centrum, Simrishamns kommun: 0414-81 91 24,
madeleine.lundin@simrishamn.se

Årets
Företagarkväll
2019
14 november kl.18.30
på NORDIC SEA WINERY i Simrishamn
Årets största evenemang för dig som är
företagare.
Mingel med drink, varmrätt och dessert.
Dryck ingår.

Allt du behöver veta för att kunna lämna anbud i en
offentlig upphandling.
Under kvällen går vi metodiskt och praktiskt igenom hela anbudsförfarandet och vad som krävs för att bli leverantör till den offentliga
sektorn och Simrishamns kommun. Utbildningsledare är Simrishamns kommuns upphandlingsstrateg Marcus Bäckström.
Plats: Stora salen, rådhuset, Simrishamn
Tid: 19 november, kl. 18.30–20.30, fika ingår
Anmälan till utbildningen görs till näringslivsutvecklare
lars.persson@simrishamn.se

Upphandlingsbloggen – för dig som vill bli
leverantör till kommunen

Foto: Privat

Utbildning för företagare i offentlig
upphandling 19 november
n Årets Företagare 2019
i Simrishamns kommun
– Företagarna Österlen

n Årets Unga Företagare
– Företagarna Österlen

n Årets Nyföretagare
– NyföretagarCentrum

n Årets
Näringslivsambassadör
– Simrishamns kommun

En k
för A väll
företa LLA
gare!

Kvällens ciceron:
Håcan Nilsson

Frågor?
Cecilia Granquist Dahmén
0703-73 88 05
info@ceciliagranquist.se
Lars Persson 0414-81 91 22
lars.persson@simrishamn.se

Anmälan:
Till www.foretagarna.se/afsimrishamn2019
senast den 11 november. Anmälan är bindande.

Varmt välkommen!

Missa inte upphandlingsbloggen.se där kommunens upphandlingsstrateg Marcus Bäckström berättar om aktuella upphandlingar och
ger tips och råd till dig som vill bli leverantör till kommunen och
andra offentliga verksamheter. Bloggen hittar du här >>

Simrishamn på Österlen

Bygglovsinformation för hantverkare och
byggfirmor 20 november
Simrishamns och Tomelilla kommuner informerar aktörer inom
byggbranschen om bygglov och andra regler.
Syftet är att förbättra den service som kommunerna ger och som enskilda byggherrar måste känna till för att uppfylla gällande krav och regler. Den som anlitar
en hantverkare är ofta väldigt beroende av att byggfirmorna kan och vet vilka tillstånd som behövs och vilka regler som gäller. Information kan hjälpa hantverkare
och byggfirmor att bli ännu bättre. Det finns ett stort nätverk av hantverkare
kring bygghandlarna. Därför hålls informationsträffarna ute hos dem.
Var: Beijer Byggvaruhus, Sälshögsvägen 18, Tomelilla
När: 20 november kl. 8.00–ca 9.30
Anmälan till träffen görs till näringslivsutvecklare lars.persson@simrishamn.se

Så söker du bygglov – från start till mål!
Nu finns en enkel instruktionsfilm om hur det går
till att söka bygglov.
I filmen får du en snabb överblick av byggprocessen. Den hjälper dig hela vägen
från start till mål. Filmen finns här >>

Starta företag-träffar
För dig som funderar på att bli
företagare.

Välkommen till en inspirationsdag kring
värdskap 19 november
En eftermiddag med inspiration och råd om värdskapet och ett
framgångsrikt bemötande.
Dagens inspiratörer är:
• Anette Jernström talar om ett vinnande bemötande, att ge minnesvärd service
och hur attityden kan bli till en konkurrensfördel.
• Angelica Gustafsson från Tourism in Skåne berättar om det digitala värdskapet.
• Hans Rynell & Sussi Hoffman från STF Brantevik Råkulle Vandrarhem förmedlar hur de arbetar med sitt värdskap.
När: 19 november kl. 14.00
Var: Teaterhallen i Tomelilla
Anmäl dig genom denna länken >>
Inspirationsdagen arrangeras av Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner.

Välkommen att träffa en coach!
Har du ett företag inom besöksnäringen och vill lära dig
utveckla nya produkter och öka din försäljning?

• 5 november, Marint centrum,
Simrishamn
• 3 december, gamla rådhuset,
Ystad
Träffarna äger rum kl.18.30–21.00 och
genomförs av Nyföretagarcentrum.
De är kostnadsfria och fika ingår!
Föranmälan till
ystad@nyforetagarcentrum.se eller
0706-18 09 68.
Välkommen!

Lär dig allt om
bokföring – Gratis!
I höst är det premiär för
Nyföretagarcentrums nya kurs
som lär ut bokföringens ABC.

Passa då på att få möjlighet till handledning i produkt- och digital utveckling
riktad mot internationella besökare. Våra coacher Elise, Lena och Maria är
specialiserade på destinationsutveckling. De finns alltid till hands för att stötta
dig som är verksam inom besöksnäringen. Rådgivning sker en tid som passar dig
vid dessa tillfällen:

Under tre tillfällen, med start den
22 oktober, får du chansen att komma
igång med företagets bokföring. Kursen
riktar sig i första hand till dig som är ny
som företagare eller är intresserad av att
starta eget företag framöver.

När: torsdagarna 7/11, 21/11, 5/12 och 19/12
Var: Simrishamns turistcenter och Ystad Visitor Center

När: 22 oktober kl. 18.30
Plats: Gamla rådhuset, Ystad

När: torsdagarna 14/11, 28/11 och 12/12
Var: Sjöbo och Tomelilla kommunhus

Kursen är gratis och arrangeras av
Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne.
Gör gärna en föranmälan till
ystad@nyforetagarcentrum.se eller
0706-18 09 68.

Varmt välkommen att boka ett möte! Gör din tidsbokning på
turistcenter@simrishamn.se eller på 0414-81 98 00.
Skulle dagarna inte passa, bokar vi gärna ett möte vid annat tillfälle.

simrishamn.se

Är du intresserad av landsbygdsutveckling och företagsstöd?
Här är två matnyttiga nyhetsbrev för dig.
Landsbygdsutveckling

Leader sydöstra Skåne skickar regelbundet ut nyhetsbrev
där de samlar nyheter, aktuell information och inspiration
som rör lokal landsbygdsutveckling.
Nyhetsbreven och prenumeration här >>
Företagsstöd

Almis nyhetsbrev ger tips och inspiration inom företagande
och löpande information om Almis tjänster, seminarier och
andra aktiviteter.
Deras nyhetsbrev och prenumeration här >>

Kvalificerad rådgivning till
företag!
Företag inom besöksnäringen med servering
av mat och dryck, kan få subventionerad
rådgivning.
Hushållningssällskapet Skåne erbjuder rådgivning till de
företag inom besöksnäringen med verksamhet på lands
bygden och har någon form av mathantering.
Rådgivningstjänsten omfattar temaområden som affärsoch konceptutveckling, anläggningens egen utveckling,
marknadsföring, utveckling av serveringsutrymmen, hållbarhet, generationsskiften och utveckling av utbudet av mat
och dryck.
Företag kan få 70 procent av kostnaden för rådgivningen
betald via landsbygdsprogrammet.

Simrishamn stiger i näringslivsrankingen
Simrishamns kommun stiger 51 placeringar i
Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet
i Sveriges kommuner.
Politikers och tjänstepersoners attityd till företagande är
parametrar som stigit, liksom allmänhetens och medias
attityd till företagande.
Skolans attityd till företagande stiger kraftigt. När det
gäller företagarnas syn på kommunens tillämpning av lagar
och regler samt service och information, ger de i år ett
bättre betyg på samtliga områden. Företagens upplevda tillgång på kompetens har stigit och ligger nu på Sverigesnittet.
När det gäller företagarnas bedömning av sina egna initiativ
för ett bättre företagsklimat stiger kommunen kraftigt.
Har du frågor om rankingen kontakta Lars Persson,
näringslivsutvecklare, Simrishamns kommun.

Exportboost i Helsingborg
7 november
Är nästa steg för ditt företag att utvecklas
internationellt?
Ska du satsa på export eller import och har planer på att
göra affärer med andra länder?
Välkommen på en kostnadsfri Exportboost med mat och
mingel! Kom och inspireras av några skånska företags tillväxtresor, allt med fokus på internationalisering och
export!
När: 7 november 2019
Tid: kl. 12.00–16.30. Registrering från kl. 11.30
Var: Dunkers Kulturhus i Helsingborg

Läs mer här >>

Mer information och anmälan här >>

eller kontakta:
Annika Jönsson, 010-476 20 10
Christer Yrjas, 010-476 20 95

Exportboosten arrangeras av Exportcentrum Skåne.

Kontakt
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

