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Nyhetsbrevet
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Reservera redan nu fredag 
16 maj för nästa frukostmöte 
för företagare! Frukostmötet 
blir denna gång tillsammans 
med Nyföretagarcentrum. Det 

kommer bland annat att handla 
om bredbandsutbyggnaden i 
Simrishamns kommun. Tiden 
är som vanligt 7.30–9.00, men 
platsen är inte riktigt klar. Håll 

utkik efter annonser i Ystads 
allehanda och på simrishamn.
se Där finns snart mer info om 
frukostmötet den 16 maj!

Frukostmöte 16 maj

Seminarium om offentlig upphandling 28 april
Den 28 april kl. 18 på Lilla Viks 
golfrestaurang tar Företagarna 
Albo-Österlen stafettpinnen när 
det gäller offentlig upphandling.
 Företagarnas chefsjurist Lars 
Nordfors informerar om vad 
som gäller och ger tips för dig 
som vill vara med i en offent-
lig upphandling. Kommunens 

upphandlare och politiker är 
inbjudna för att informera om 
hur upphandling går till i Simris-
hamns kommun. Tid finns även 
för frågor och diskussion. 
 Seminariet är ett samarbete 
mellan föreningarna Företagar-
na Albo-Österlen och Företa-
garna Ystad, Tomelilla, Sjöbo 

samt Skurup.
 Seminariet är gratis och Fö-
retagarna Albo-Österlen bjuder 
på en enklare måltid. Anmälan 
görs till Cecilia Granquist Dah-
mén 0703-73 88 05.  
info@ceciliagranquist.se  
senast 26 april.

Känner du en blivande sommarlovsentreprenör?
Ungdomar födda 1997 eller 
1998 har till sommaren möjlig-
het att få en ferieungdomsplats 
i Simrishamns kommun som 
sommarlovsentreprenör! Under 
tre veckor finns möjlighet att 
utveckla en egen idé och med 
professionell handledning prova 
på att starta, driva och utveckla 

ett företag. Blanketten för ferie-
ungdomar sommarsäsongen 
2014 finns på simrishamn.se 
Fyll på den streckade raden i 
alternativet somarlovsentrepre-
nör och motivera varför du vill 
bli en sommarlovsentreprenör! 
Perioder för sommarlovsentre-
prenörer är 23/6–11/7 eller 

14/7–1/8.
 Mer information om som-
marlovsentreprenör och ferie-
ungdomsplatser i Simrishamns 
kommun ges av Johan Kohnke 
0414-81 93 87 eller Lars Pers-
son 0414-81 91 22,  
lars.persson@simrishamn.se

Glad påsk!
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De senaste sju åren har det fun-
nits möjlighet att arbeta med lo-
kal utveckling genom föreningen 
Leader Ystad-Österlenregionen. 
Möjligheten finns kvar i den 
nya programperioden för lands-
bygdsprogrammet 2014–2020. 
 Metoden bygger på att kom-
muner, den ideella sektorn och 
näringslivet arbetar tillsammans 
kring en lokal utvecklingsstra-
tegi. I Leader samlas lokala 
representanter från föreningar, 
företag och kommuner för att 
tillsammans arbeta med lands-
bygdsutveckling. Ett lokalt part-
nerskap, ett så kallat LAG, fattar 
beslut om vilka idéer som ska 
prioriteras och få ekonomiskt 
stöd. Prioritering görs utifrån 

den gemensamma utvecklings-
strategin.
 Sydöstra Skånes Sammar-
betskommitté jobbar nu för 
fullt tillsammans med Leader 
Ystad-Österlenregionen med att 
ta fram en ny lokal utvecklings-
strategi. Viktigt i sammanhanget 
är att det har ett underifrånper-
spektiv, att den grundar sig på 
vilka behov och möjligheter som 
finns området. För att få input 
hålls fyra stormöten under vå-
ren, ett i varje SÖSK-kommun. 
Ett diskussionsmaterial förbe-
reds innan mötet. Du som inte 
kan vara med på ett stormöte 
kan ge dina synpunkter via en 
webbenkät senare i vår.

Stormöten
• 22 april kl. 18–20 Stormöte i 

Sjöbo, Sessionssalen i kom-
munhuset

• 23 april kl. 18–20 Stormöte i 
Tomelilla, Sparbanken Syd

• 5 maj kl.18–20 Stormöte i 
Ystad, Knutsalen i Gamla 
Rådhuset

• 7 maj kl. 18–20 Stormöte i 
Simrishamn, Marint centrum

 Anmäl dig till stormöten på 
llu@sydostraskane.se
 Följ strategiarbetet på www.
sydostraskane.se/llu eller Face-
book https://www.facebook.com/
llusydostraskane

Kontaktpersoner;
Frida Lindén, EU-samordnare, 
tfn 0416-271 65,  
frida.linden@sjobo.se
Kristin Persson, Leader Ystad-
Österlenregionen,  
tfn 0738-52 15 16,  
leader@ystad-osterlenregionen.
se

Leader – Lokalt Ledd Utveckling

Frukostmöte om socialt ansvarstagande – CSR!

Du som företagare har mycket 
att vinna på att ta ett socialt 
ansvar, men det är inte alltid så 
lätt att veta hur man gör det. 
Arbetsförmedlingen bjuder in till 
ett frukostmöte 29 april.

Samtidigt som du får en god 
frukost berättar Arbetsförmed-
lingen om hur de kostnadsfritt 
kan hjälpa ditt företag att uppnå 
vinster på både kort och lång 
sikt med hjälp av CSR.

Tid och plats
Tisdag 29 april kl. 8–9.30 på  
Arbetsförmedlingen i Simris-
hamn, Storgatan 36 C.
 Anmäl dig senast 23 april till 
christofer.gasslander@arbets-
formedlingen.se
 Medtag visitkort till minglet!
 Mer info finns på sidan 5, 
efter själva nyhetsbrevet.

Tillväxt Syds seminarier
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Företagens villkor som 
underleverantörer

Välkommen den 16 maj kl. 8.30–12 till semi-
narium nr 3 i Tillväxt Syds seminarieserie om 
hållbarhet.
 Nya krav ställs i en globaliserad värld som 
strävar mot hållbar utveckling, hur kan vi upp-
rätthålla vår regions rolls som goda leverantörer 
till det nationella/internationella hållbarhetsbyg-
gandet. Ämnen som tas upp är bl a offentlig 
upphandling, Ikeas underleverantörer samt 
lokala exempel. Låt oss inspireras och föra en 
dialog om hur vi utvecklar ”Företagens villkor 
som underleverantör” i vår region.
 Seminariet är kostnadsfritt för medlemsföre-
tag i Tillväxt Syd och för företagen i kategorin 
Tillväxt Syds vänner.
 Mer information om seminariet finns på till-
vaxtsyd.se 
 Anmälan senast den 9 maj till tillväxtkoordina-
tor Maria Hammenberg,  
maria.hammenberg@tillvaxtsyd.se

Warren Gresches – en av 
världens främsta föreläsare 
inom försäljning
Den 19 maj kommer Warren Greshes – en av 
världens främsta föreläsare inom försäljning ge 
oss inspiration och verktyg för att öka intäkterna 
i företag som finns sydöstra Skåne!
 Tillväxt Syd är en flera partners i detta unika 
evenemang. Företag i Simrishamns kommun 
kommer därför ges möjlighet att delta. Boka 
redan nu in den 19 maj på Ystads teater i din 
kalender!
 Mer information om arrangemanget finns på 
tillvaxtsyd.se
 Uppföljning av seminariet på Ystads teater 
i maj sker därefter den 28 augusti vid ett web-
binar. Då kommer Warren Greshes finnas med 
direktuppkopplad från USA.
 För mer information kontakta:
maria.hammenberg@tillvaxtsyd.se

Nyheter och aktualiteter kring bredbandsutbygg-
naden i Simrishamns kommun hittar du på kom-
munens hemsida.
 Där kan du läsa mer om när kommunens bred-
bandssamordnare Anders Nyman tillsammans 
med IP-Only bjöd in blivande fiberambassadörer 
till Ragnar Pers lokaler i Gärsnäs. På mötet fanns 
deltagare från merparten av de större orterna i 
kommunen plus några från mindre orter. IP-Only 
representerades bl.a. av den nye regionchefen 
Ola Barthel. 
 Mer information om IP-Onlys erbjudande hittar 
du också på www.simrishamnstadsnat.se

Aktuellt om bredband i Simrishamn
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Kontaktuppgifter: 
Lars Persson  tfn 0414-81 91 22  
 
E-post: naringsliv@simrishamn.se

SIMRISHAMNS KOMMUN

              

Glöm ej! 

• Frukostmötet om
 

bredband 16 maj

• Tillväxt Syds se-

minarium 16 maj 

• WarrenGresches 

den 19 maj

• Cafe´Starta eget 

den 24 april 

• Upphandlings- 

seminariet den 28 

april

Nyhetsbrev för den  
kulturella och kreativa 
näringen
Visste du att Simrishamns kommun har ett 
nyhetsbrev speciellt för dig inom de kulturella 
och kreativa näringarna? Vill du också vara 
med på e-postlistan?

Mejla då till kultursekreterare Elisabeth Wiken-
hed, elisabeth.wikenhed@simrishamn.se

Fördjupningsträff i Tomelilla, 
kommunhuset torsdag 29 april  
kl. 18.00–20.30

Då går vi igenom vad du ska 
tänka på när du gör din af-
färsplan och annat viktigt inför 
starten av ditt företag. Fördjup-
ningsträffen är kostnadsfri och 
fika ingår. 

Anmäl dig på:
ystad@nyforetagarcentrum.se 

Om du får förhinder att delta är 
vi tacksamma för besked.
 Mer information om Nyföre-
tagarcentrum Ystad-Österlen-
regionen och om rådgivning 
till nyföretagare finns på www.
nyforetagarcentrum.se/ystad

Funderar du på att starta eget företag? 

Café Starta Eget – för (ny)företagare på Österlen
Torsdag den 24 april anordnar 
Nyföretagarcentrum Café Starta 
Eget på Marint centrum i Simris-
hamn.
• Mellan kl.13 och 15 är det 

öppet hus för företagare, nya 
och gamla samt de som fun-
derar på eget företag. Öppet 
hus kräver ingen anmälan.

• Kl.15 håller Anders Månsson, 
skattejurist på PwC, föredrag: 
”Sverige – ett Skatteparadis 
för fåmansföretagare!?”

• Kl.16 talar Thomas Carlzon,  
vd Ikea, kring ”Entreprenör-
skap”.

Till föredragen krävs en för-
anmälan som görs till ystad@
nyforetagarcentrum.se
 Välkommen med din anmälan 
senast 17 april!

Vill du som sponsor synas 
på Café Starta Eget?
Som sponsor till Nyföretagar-
centrum har du möjlighet att 
visa upp ditt företag på öppet 
hus-delen. Kontakta då Lotte 
Kolare tfn 0706-180 968 eller 
Philip Åkerblom tfn 0705-525 
685.
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Du har bestämt dig!  

Ditt företag ska ta ett socialt ansvar! - Men hur?  

Arbetsförmedlingen hjälper dig! 
 

Välkommen på vårt frukostmöte om 
socialt ansvarstagande - CSR! 
Du som företagare har mycket att vinna på att ta ett socialt ansvar, men det är 
inte alltid så lätt att veta hur man gör det.                                        

Samtidigt som du får en god frukost berättar vi om hur Arbetsförmedlingen 
kostnadsfritt kan hjälpa ditt företag att uppnå vinster på både kort och lång sikt 
med hjälp av CSR.   

 

Medtag visitkort till minglet. 

 

Morgonen den: 2014-04-29 

Klockan 8.00–9:30 

Plats: Arbetsförmedlingen Simrishamn (Storgatan 36 C) 

Anmäl dig senast 2014-04-23 till:christofer.gasslander@arbetsformedlingen.se 

 

Välkommen på ett spännande frukostmöte! 
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