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Tillväxtmotor - hemsidan om ESS och MAX IV
Sidan http://tillvaxtmotor.se/ vän-
der sig direkt till dig som företa-
gare i Skåne och Blekinge. Syf-
tet är att den nya sidan ska öka 
dina chanser att se affärsmöj-
ligheter i samband med etable-
ringarna av de två världsledande 
forskningsanläggningarna ESS 

och MAX IV i Lund. Här hittar du 
som företagare information om 
anläggningarnas uppbyggnad, 
aktuella upphandlingar, arrang-
emang, kontaktuppgifter etc.
Uppbyggnaden av anläggning-
arna i Lund pågår under tio år 
framöver med totala investering-

ar på över 18 miljarder kronor, 
något som kommer att medföra 
stora möjligheter för hela regio-
nen. 

Se Tillväxtmotor som ett sätt att 
hålla dig informerad för att bli en 
del av satsningen!

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun

Nyhetsbrevet

Företagare från hela Simris-
hamnskommun samlades den 
18 november i Skeppet på 
Marint centrum i Simrishamn för 
den årliga stora företagarfesten.
Mingel, lokala delikatesser från 
Österlen, överraskningar, fest 
och dans fanns också på kväl-
lens program. Konferencier var 
Beatrice Järås. Imitatören och 
trollkarlen Jan Wolfhagen under-
höll mellan varven med sina klu-
riga gubbar och flinka trollerier. 
Till företagarfestens höjdpunkt 
hör alltid utdelningen av de tre 
utmärkelserna Årets företagare, 
Årets nyföretagare och Årets 
näringslivsambassadör.

Årets 
företagare 
blev Sven 
och Lotta 
Johans-
son med 
företaget 

Simrishamns Varv AB. Thorvald 
Christensen från Företagarna 
Albo/Österlen delade ut utmär-
kelsen och läste upp följande 
motivering: ”Simrishamns Varv 
AB arbetar inom en för Simris-
hamn betydelsefull bransch. 
Genom ett långsiktigt och kon-
sekvent arbete har företaget 
uppnått tillväxt kombinerad med 
stabil lönsamhet. Företaget har 
även gjort avknoppningar inom 
närliggande verksamheter, vilket 
skapar förutsättningar för ett nytt 

kluster i Sim-
rishamns-
kommun.”
Till Årets 
nyföreta-
gare utsågs 
Fredrika 
Gullfot med 
sitt företag 
Simris Alg 
AB. Denna 
utmärkelse 

delas både ut ut och utses av 
Nyföretagarcentrum. I år det var 
Lotte Kolare, Thomas Dahl och 
Sven Johansson från Nyföre-
tagarcentrum som gemensamt 
skötte utdelningen. Ur motive-

ringen; ”Ägaren, Fredrika Gullfot, 
har på ett synnerligen begåvat 
sätt lyckats etablera verksamhe-
ten på Marint Centrum i Simris-
hamn. Simris Alg AB har även 
tilldelats VINN NU-priset 2011, 
som delas ut av Energimyndig-
heten och Vinnova. VINN NU är 

det största 
priset för 
innova-
tionsba-
serade 
nystartsfö-
retag.”

Österlen lyser blev Årets nä-
ringslivsambassadör. Gaby 
Gummesson från projektgrup-
pen Österlen lyser tog emot 
utmärkelsen. Motiveringen till 
årets utmärkelser lyder: ”Det 
började som en gnista och har 
växt till en ljusfest över hela 
landskapet.” En enkel samman-
fattning av den tanke och stän-
diga utveckling som känneteck-
nar Österlen lyser.
 Företagarkvällen arrangera-
des av Simrishamns kommun 
i samarbete med Företagarna 
och Sparbanken Syd.

Årets stora företagarkväll den 18 november

Vi önskar alla våra läsare en riktigt 
god jul och ett gott nytt år!
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Tita-projektet är en stor gemen-
sam satsning som bland annat 
involverar alla de skånska kom-
munerna, Region Skåne och 
Blekinge, Länsstyrelsen, univer-
siteten och högskolorna i regio-
nen samt EU. Syftet är att göra 
ESS och Max IV till ekonomiska 
motorer för hela regionen så att 
etableringarna skapar jobb och 
tillväxt för invånarna och företa-
gen i Skåne-Blekinge.
Nu finns en sex minuter lång 
film om troliga effekter av eta-
bleringarna och tillika en utmärkt 

introduktion till vad som händer 
i Skåne.

Filmen är informativ och inspire-
rande för alla, inte minst företa-
gare,  som vill lära sig mer om 
ESS och Max IV och hur dessa 
anläggningar kommer att på-
verka hela Öresundsregionen.

Den svenska versionen inklu-
sive intervjuer (sex minuter)
eller (den engelska, tre minuter 
lång).

Sveriges bästa STF Vandrarhem finns i Kivik!

Fakta
Varje år delar Svenska Turist-

föreningen (STF) ut pris till årets 
bästa vandrarhem/hotell. Tävling-
en är uppdelad i sex delutmärkel-
ser och Årets kudde är den allra 
finaste. Det är gästerna som utser 
vinnaren av Årets kudde genom 
att rösta på STFs hemsida.

Ny samhällsbyggnadschef
Robert Svensson är ny sam-
hällsbyggnadschef i Simris-
hamns kommun. Han efterträder 
Anna Thott som nu är kommun-
direktör. Robert kommer från 
ett jobb som förvaltningschef 
på teknik- och servicenämn-
den i Marks kommun öster om 
Kungsbacka på västkusten. 
Där hade han bl.a ansvar för 
kommunens vatten- och av-
loppsförsörjning, avfallshante-
ring, gator, vägar och parker. 

Robert Svensson har en lång 
karriär inom Försvarsmakten. 
Före åren i Marks kommun var 
han sektionschef på Högkvar-
teret och ansvarig för Marinens 
verksamhetsstyrning och ingick 
i Försvarsmaktens centrala pla-
neringsgrupp. Robert Svensson 
tar med sig en lång erfarenhet 
som ledare och hans ambition 
är att förvaltningens positiva 
utveckling ska säkerställa att 
medborgare och näringsliv får 

bra ser-
vice och 
en god 
miljö.
Rekry-
teringen 
av Ro-
bert har 
varit en 
intensiv 
process 
med ett stort intresse för befatt-
ningen.

Foto: Tina Schedvin

Fakta ESS MAX IV i regio-
nen - TITA 

I samband med etableringen av 
forskningsanläggningarna ESS och 
MAX IV i Lund har en stor treårig 
satsning dragits igång för att stärka 
Tillväxten, Innovationsstrukturen, 
Tillgängligheten och Attraktiviteten 
i Skåne-Blekinge. Tita-satsningen 
består av nio olika delprojekt. TITA 
medfinansieras av alla kommuner i 
Skåne, Region Skåne, Region Ble-
kinge, Invest in Skåne, Länsstyrel-
sen i Skåne, ESS, Malmö högsko-
la, Lunds universitet, Kristianstad 
högskola, SLU Alnarp, Blekinge 
Tekniska Högskola samt Europe-
iska regionala utvecklingsfonden

För frågor kring Tita-satsningen: 
Therese Nilsson, 040 - 675 32 34

Foton: Svenska Turistföreningen

Motiveringen lyder: ”Kivikstrand är ett fräscht, designat vandrar-
hem med marint tema och med doft av espresso och nybakt bröd. 
Värdskapet är perfekt och det känns som varje gäst är unik! Lägg 
dessutom till en läcker havsutsikt med tångdoft och en vedeldad 
bastu efter dagens vandring”.

Svenska Turistförening-
ens utmärkelse Årets 
kudde gick i år till STF 
Vandrarhem och Hotell 
Kivik/Kivikstrand.

Bilden till höger visar en 
stolt Micael Appelqvist 
med det fina diplomet.

Nu släpps “Tita – the movie” 

http://www.youtube.com/watch?v=uTrfeQuiNgs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=04mDfRA9N2E


Foto: Gerry Johansson

Sveriges bästa gårdsvin görs i Skillinge!
Skillinges vingård Domän Såna-
nas röda vin tog hem en guld-
medalj i klassen för gårdsvin vid 
mat-SM under Stockholmsmäs-
san för ett par veckor sedan. 
SM i mathantverk arrangeras 

varje år. Nytt för i år var att klas-
sen gårdsvin fanns med. Percy 
Månsson kan nu, om han vill, 
titulera sig svensk mästare i 
vintillverkning.

Juryns motivering lyder:
”Vackert ljusrött vin vars spän-
nande doft med rökiga inslag 
ger smaken en extra dimension”

 

Energirådgivningstjänsten är 
en helt gratis kommunal service 
som erbjuds både till privatper-
soner och till företagare. Råd-
givningen kan ske via telefon 
eller som ett besök ute hos er. 
Under ett besök kan du presen-
tera dina idéer och tankar och 
vi går gemensamt igenom era 
förbrukningar för att hitta möjliga 
åtgärdsområden. Rådgivningen 
fungerar inte som ett konsultbe-

sök utan är ett utbildnings- och 
kunskapsutbyte som kan hjälpa 
dig att själv ta beslut i olika 
energifrågor. Ett besök av kom-
munens energirådgivare kräver 
inga motprestationer från din 
sida mer än den tiden du lägger 
under själva besöket.

Du är hjärtligt välkommen att 
höra av dig med frågor eller att 
boka tid för ett besök!

Kontaktuppgifter: Energiråd-
givare Benny Andersson
Telefon: 0414-81 92 10
Mobil: 0709-81 92 10

E-post: benny.andersson@
simrishamn.se

Gratis energirådgivning till företagare!

Refugium, Kivik Art Centre fick Skånes arkitekturpris!
Refugium på Kivik Art Centre får 
Skånes arkitekturpris 2011! Pri-
set delas lika mellan byggherren 
Kivik Art Centre och arkitekten 
Petra Gipp.

Ur juryns motivering kan man 
läsa: ”Paviljongen och anlägg-
ningen i sin helhet har med små 
åthävor i hög grad berikat regio-
nens natur- och kulturvärden och 
bidragit till att människor ges 
tillträde till en av Skånes mest 
natursköna platser. Paviljongens 
exteriör understryker känslan av 
närvaro genom form, ljus och 
ljud.

Skånes Arkitekturpris
Region Skåne i samar-

bete med Sveriges Arkitekter 
Skåne utlyser ett skånskt 
arkitekturpris för god byggd 
miljö i Skåne. Skånes 
Arkitekturpris, med en pris-
summa på 50 000 kr, tilldelas 
en eller flera pristagare med 
syftet att premiera bebyggel-
semiljöer eller andra anlagda 
miljöer som tagit tillvara och 
utvecklat kvaliteter samt den 
skånska identiteten.

Kontakt samhällsbyggnad – en väg in!
Kontakten är Samhällsbygg-
nadsförvaltningens reception 
och ansikte utåt. Via ett telefon-
nummer kan ni få hjälp med era 
frågor som rör verksamheten och 
få hjälp att komma i kontakt med 
rätt tjänsteman. Ni hittar oss på 
Björkegrenska gården, Storgatan 
22 i Simrishamn.

Telefontider: Mån - fre kl. 09.00 - 
15.00. Telefon: 0414-81 92 00

För frågor gällande specifika bygglovs-
frågor: Mån - fre kl. 10.00 - 12.00 

E-post: samhallsbyggnad@simris-
hamn.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen är 
uppdelad på fyra olika enheter och 
områden: Bygglov och mätning, Drift, 
Planering och exploatering samt Vat-
ten och avlopp.

Foto: Bengt Bengtsson



 

Kontaktuppgifter: 
Lars Persson  tfn 0414-81 91 22  
 mobil 0709-81 91 22
E-post: naringsliv@simrishamn.se

SIMRISHAMNS KOMMUN

Företagare i Simrishamns kom-
mun hälsas varmt välkomna till 
årets sista frukostmöte! Tors-
dagen den 15 december kl. 
7.30–9.00 träffas vi på Lasse 

på kajen, Marint centrum i 
Simrishamn. Frukost serveras! 
Ystads Allehandas chefredaktör 
Tina Sayed Nestius berättar om 
sitt arbete och tidningens roll i 

sydöstra Skåne. Simrishamns 
kommun informerar och det 
finns möjlighet till frågor och 
diskussion. 

Anmälan görs till frukost@
ystadsallehanda.se eller till 
näringslivsutvecklare Lars 
Persson, lars.persson@sim-
rishamn.se, 0709-81 91 22. 
Frukostmötet arrangeras av 
Simrishamns kommun i sam-
arbete med Ystads Allehanda. 
Välkommen!

Frukostmöte för företagare 15 dec

Här är listan på alla kommu-
nens företagsbesök i år;
 Simrishamns Låsservice AB, 
Simrishamns Reklamservice 
AB, Hotell Turistgården, Öster-
len Naprapaterna i Simrishamn, 
AB BEGE-Skinn i Simrishamn, 
Nordic Machine AGENCY AB, 
Örnahusens Snickeri, Anna 
Agger Industridesign, MaKa-
lösa Trädgårdar i Simrishamn 
AB, Gyllebo Träemballage/
GLF Genarps Lådfabrik AB, 
Arvid Kihlbergs Snickeri AB, 
Öhmans Ateljé & Galleri i Kivik, 
Agda Lund Bed & Breakfast 
AB, Kiviks Musteri AB, K. 
Westerbergs Glasmästeri AB, 
Handelsbanken i Simrishamn, 
Gislövs Spolbilar AB, Österlens 

Trädgårdskonst, Ernst Wigrens 
Måleri AB, Tranes Handelskom-
pagni, KIN Bageri, Österlen 
Markis och Persienn AB, Kiviks 
Familjecamping AB, Vend 
i Skillinge AB, Simrishamn 
Bilvax, Tågarps Trädgård AB, 
Tureholms Maskinstation AB, 
Bf-Konsult, Elmotorservice i 
Simrishamn AB, Järn och Fritid 
i Simrishamn AB, ABNordHsytt, 
Galleri Thomas Wallner, Simris 
Fastighetsbyrå AB, Elektriska 
Installationsbyrån L. Schön AB, 
SetÅkes EL AB, Hörseltjänst 
Simrishamn, Redovisningskon-
sult Jens Lundgren AB.

Kommunen besöker företag
Glöm ej!   

Frukostmötet 

den 15 /12

Vill du att kommunen under 2012 besöker ditt företag?
Mejla då till näringslivsutvecklare Lars Persson  lars.persson@simrishamn.se  så bokar vi in ett besök.
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