
Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

 

VAR & NÄR & HUR
Den 16 oktober kl 18:30 på Hotel Svea, 
Strandvägen 3 i Simrishamn 

Anmälan 
www.anmalanforetagarna.se  
senast den 9 oktober 
Anmälan är bindande

Pris 395:-/person

Frågor  
Cecilia Granquist Dahmén 0703-738805, 
info@ceciliagranquist.se 
Lars Persson 0414-819122,  
lars.persson@simrishamn.se

KVÄLLENS 4x4x4 HÖJDPUNKTER

THE HITTILLS 4 mannaband
Back to the sixties 
LIVE UNPLUGGED

Årets Unga företagare - Simrishamns kommun - premiär

Årets Nyföretagare - Nyföretagarcentrum 
 
Årets Näringslivsambassadör - Simrishamns kommun 
 
Årets Företagare i Simrishamns kommun 2014 - Företagarna Albo/Österlen KVÄLLENS

Från Sveriges hörnsten Österlen  
producerar kocken Johan Linnerborg 
kvällens meny med säsongens råvaror 
Mingel - Förrätt - Huvudrätt - Dessert

Festpaket 
Vill man övernatta på Svea inkl frukost kan man ringa och boka på 0414-411720 
Uppge Företagarna och få dubbelrum 400:-/person eller enkelrum 500:-/person

Kvällens konferencier  
Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

Alla företagsstöd och de flesta projekt-
stöd inom det svenska landsbygdspro-
grammet har öppnat för ansökan. Den 
som driver företag eller projekt på 
landsbygden kan välja bland ett stort 
antal olika stöd.
 Företags- och projektstöden är en del 
av landsbygdsprogrammet 2014–2020. 
Det består av stöd och ersättningar som 
är till för att utveckla landsbygden. Mil-
jö, hållbar utveckling och innovation är 
prioriterat. Det är de satsningar som bi-
drar mest till Landsbygdsprogrammets 
mål som kommer att beviljas pengar, 
vilket innebär att det inte längre är 
”först till kvarn” som gäller utan det nu 
är den bästa ansökan som får stöd.

Har du frågor om stöden?
Om du har frågor om företags- och pro-
jektstöd läs mer på
länsstyrelsens webbplats.

DAGS ATT SÖKA PROJEKT-  
OCH FÖRETAGSSTÖD!

Välkommen till höstens första frukost-
möte för företagare fredag 9 oktober kl. 
7.30 på Hotell Svea i Simrishamn!
Från Svenskt Näringsliv i Malmö kom-
mer biträdande regionchef Sophie 
Ståhle berätta om resultaten från deras 
senaste ranking av företagsklimatet.
Det blir även information från kommu-
nens nya utvecklingsenhet, aktuell 
kommuninformation samt tid för dis-
kussion och frågor. Frukostmötet avslu-
tas kl. 9.00.
 Föranmälan görs till Lars Persson, 
0414–81 91 22,  
lars.persson@simrishamn.se 
 Frukostmötet arrangeras denna gång 
i samarbete med Svenskt Näringsliv. 

FRUKOSTMÖTE  
9 OKTOBER

NÄRINGSLIVSNYTT
Simrishamns kommun,  september 2015

här på företagarnas webbplats

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/investeringsmojligheter/Pages/default.aspx
mailto:http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/investeringsmojligheter/Pages/default.aspx%0D?subject=F%C3%B6retags-%20och%20projektst%C3%B6d
mailto:lars.persson%40simrishamn.se%20?subject=Frukostm%C3%B6te%209%20oktober
http://www.foretagarna.se/Kalender/Syd/Albo-Osterlen/2015/oktober/arets-foretagarkvall-2015/


Inspirationsträffar
Vad innebär det att bli företagare? Hur 
kommer jag igång? NyföretagarCen-
trum välkomnar dig till en inspirations-
träff där de beskriver starta-eget-pro-
cessen. Du kommer att bli bättre förbe-
redd inför den personliga 
rådgivningen. Träffen är kostnadsfri. 

Datum för höstens träffar:
• Simrishamn, Marint centrum - tisda-

gen den 6 oktober, kl. 18–19
• Tomelilla, kommunhuset - tisdagen  

17 november, kl. 18–19 
 
Anmäl dig till  
ystad@nyforetagarcentrum.se

 Om du får förhinder att delta vill vi 
att du meddelar oss detta. 
 

Fördjupningsträffar 
Här går vi igenom vad du skall tänka 
på när du gör din affärsplan inför star-
ten av ditt företag. Under fördjupnings-
träffen får du konkreta och handfasta 
tips och råd. Här kommer du också att 
träffa representanter för våra samarbe-
taspartner och har möjlighet att knyta 
kontakter med både bland annat ban-
ker och redovisningsbyråer. Träffen är 
kostnadsfri och fika ingår.

Datum för höstens träffar:
• Ystad, Gamla Rådhuset- torsdagen  

3 september kl. 18–21
• Simrishamn, Marint centrum - tors-

dagen 8 oktober, kl. 18–21
• Tomelilla, kommunhuset - torsdagen 

19 november, kl. 18–21

 

Anmäl dig till  
ystad@nyforetagarcentrum.se 
 Om du får förhinder att delta vill vi 
att du meddelar oss.
 Nyföretagarinformation finns även 
på Simrishamns kommuns hemsida 
simrishamn.se/naringsliv

FÖR DIG SOM HAR STARTAT 
EGET ELLER VARIT IGÅNG  
NÅGRA ÅR  
Arbetsförmedlingen håller träff för ”ny-
startade” företagare på Rådhuset i Sim-
rishamn, Stortorget, tisdagen den 15 
september kl. 18.30. 
 Arbetsförmedlingen vill behålla kon-
takten med dig och informera om vilka 
möjligheter man har för att kunna un-
derlätta inför en ev. expandering av fö-
retaget. Man har även behov av fler fö-
retagare som kanta emot praktikanter.
  På plats kommer även de sydöst-
skånska kommunernas näringslivsut-
vecklare att vara för att berätta om sitt 
arbete och vilka frågor dekan hjälpa 
dig med. Försäkringskassan kommer 
och berättar om sin service och besva-
rar gärna frågor från dig som är företa-
gare och kanske arbetsgivare.
 NyföretagarCentrum Ystad-Öster-
lenregionen kommer att berätta på vil-

ket sätt du som ny företagare kan få 
hjälp av NyföretagarCentrum för att 
skapa ett hållbart och varaktigt företa-
gande, om vikten av att tänka på att va-
ra försäkrad, vilka typer av försäkring-
ar som finns och vilka försäkringar som 
är speciellt viktiga. 
 Det blir även möjlighet att utbyta er-
farenhet med andra företagare som 
också nyligen startat sina företag. Vi lo-
var en mycket givande kväll där Ar-
betsförmedlingen bjuder på en bit mat.

 Anmäl dig senast 9 september till 
Lennart Månsson, Arbetsförmedling-
en, 010-486 70 62,  
lennart.mansson@arbetsformedlingen.se  
Välkommen!

FUNDERAR DU PÅ ATT STARTA EGET? 

Mer om  
nyföretagarcentrum 
NyföretagarCentrum Ystad- 

Österlenregionen ger dig som 

funderar på att starta eget före- 

tag, eller redan har startat, kost-

nadsfri rådgivning. Vi har er- 

farna rådgivare som hjälper dig 

med din affärsidé, frågor kring 

budget, marknadsföring eller  

vad du vill som rör ditt före- 

tagande.
 När du har varit på rådgivning 

hos oss kommer du att vara väl 

förberedd för livet som egen- 

företagare. Det enda vi kräver  

av dig är ditt engagemang och  

att du tror på din idé.
 Rådgivningen är helt kostnads-

fri tack vare vårt nätverk av sam-

arbetspartners som stöder oss,  

både med finansiella medel och 

med personlig expertis och en- 

gagemang. Om du har en före-

tagsidé så hör gärna av dig redan 

idag!
 Du är välkommen att boka  

besökstid via hemsidan  

http://www.nyforetagarcentrum.

se/ystad/Boka_radgivning/

eller ring rådgivare Lotte Kolare 

070-618 09 68 för att boka en tid.  

 NyföretagarCentrum i Simris-

hamn finns på Marint centrum.

MÖTESPLATSEN SYDOST FÖR 
NYFÖRETAGARE SOM VILL UT-
VECKLAS! 
I höst erbjuder NyföretgarCentrum dig som är småföretagare (1-2 personersföre-
tag och som har varit igång i minst sex månader) Mötesplatsen sydost. Där får 
du inspiration, utbyte med andra företagare och ny och fördjupad kunskap i oli-
ka ämnen som är viktiga för dig och ditt företags utveckling och tillväxt. För 
mer information om Mötesplatsen sydost maila en förfrågan till  
ystad@nyforetagarcentrum.se

HÖGT NYFÖRE- 
TAGANDE!
 
Under första halvåret registrerades 87 nya 
företag i Simrishamns kommun. Av dessa 
startades 38 % av kvinnor. Under samma 
period försattes 7 företag i konkurs. Totalt 
finns det nu 3080 registrerade företag i 
vår kommun.

mailto:ystad%40nyforetagarcentrum.se?subject=Inspirationstr%C3%A4ffar
mailto:ystad%40nyforetagarcentrum.se%20?subject=F%C3%B6rdjupningstr%C3%A4ffar
http://www.simrishamn.se/naringsliv
mailto:lennart.mansson%40arbetsformedlingen.se%20?subject=Tr%C3%A4ff%20f%C3%B6r%20nystartade%20f%C3%B6retagare
http://www.nyforetagarcentrum.se/ystad/Boka_radgivning/
http://www.nyforetagarcentrum.se/ystad/Boka_radgivning/
mailto:ystad%40nyforetagarcentrum.se%0D?subject=M%C3%B6tesplatsen%20sydost


Antikrundan Sveriges Television
205 18 Malmö

antikrundan@svt.se
Vi finns på Facebook!

HAR DU ETT FYND PÅ VINDEN ?
SNART KOMMER ANTIKRUNDAN  

TILL SIMRISHAMN

AUTOSEUM
TORSDAG 3 SEPTEMBER

INSPELNING KLOCKAN 12:00 - 18:00

TA MED DIG SÅ MÅNGA PRYLAR DU ORKAR BÄRA!

VÄLKOMMEN!!!

ÅRETS JULKLAPPSMÄSSA
Sommaren är ännu inte riktigt slut, 
men i kommunen är planeringen 
inför årets julklappsmässa redan i 
full gång. På julklappsmässan ges 
kommunens chefer möjlighet att 
köpa julklappar till sina anställda 
från medverkande företagare. Efter 
förra årets mässa genomfördes en 
undersökning bland deltagande 
företagare där flera intressanta 
synpunkter kom fram. Som en 
följd av dessa kommer årets mässa 
att vara helt riktad mot företag, 
den kommer att vara något kortare 
och den kommer att hållas tidiga-
re under hösten så att även andra 
organisationer än kommunen ges 

möjlighet att beställa julklappar. 
Mässan hålls som vanligt i Skeppet 
på Marint Centrum. Exakt datum 
kommer att bestämmas längre 
fram, men vi siktar på någon gång 
i mitten av oktober.

Intresseanmälan
För mer information och intresse-
anmälan hänvisas till kommunens 
upphandlingsstrateg Marcus Bäck-
ström, 0414-819123,  
marcus.backstrom@simrishamn.se 
 Mässan kommer att marknadsfö-
ras i bland annat Österlenmagasi-
net och Nyhetsbrevet, men om ni 
som läser detta känner företagare 

som skulle vilja ställa ut alternativt 
köpa julklappar till sina anställda 
så kan ni ju redan nu börja tipsa 
dessa om mässan.

TECHDAY – 
SKÅNSK  
INDUSTRIDAG
Som led i arbetet med att främja 
utveckling i skånska industri- 
och teknikföretag arrangeras för 
första gången Techday – skånsk 
industridag, den 24 september på 
MalmöMässan. Här kan såväl små 
som stora företag i Skåne ta del av 
ny forskning och lyssna och delta 
i diskussioner om den nya tekni-
kens möjligheter och utmaningar. 
Experter gör  
framtidsspaningar under  
moderator Jan Wifstrands  
ledning.
 Arrangör är IUC Skåne i sam-
verkan med Teknikcollege, Region 
Skåne, IF Metall och  
Teknikföretagen. Techday 2015  
är startskottet inför en årlig  
träffpunkt för skånska  
industri- och teknikföretag.
 Mer information finns på 
www.techdayskane.se

mailto:marcus.backstrom%40simrishamn.se?subject=Julm%C3%A4ssa
www.techdayskane.se


Kontakt
Lars Persson  
0414-81 91 22  
naringsliv@simrishamn.se 

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.
 
Äldre nyhetsbrev hittar du på länken: 
simrishamn.se/naringsliv/

AKTUELL IN-
FORMATION 
OM BREDBAND
Fiberutbyggnaden går in i en in-
tensiv höstperiod med två huvud-
mål: dels att komma igång med ut-
byggnaden i merparten av de tolv 
största orterna plus Simrislund, 
Vitemölla och Örnahusen, dels 
att kunna starta med landsbygd 
och mindre orter vid ett positivt 
besked om bidrag.
Mer information finns på 
simrishamn.se

SÅ BESTRIDER 
DU EN BLUFF-
FAKTURA 
Har du fått en bluffaktura? Det är 
en faktura för en tjänst eller vara 
du inte har beställt eller som du 
vilseletts att beställa. 
 Polisen har i samverkan med 
Bolagsverket och ett antal andra 
myndigheter och företag tagit fram 
ett material som guidar alla som 
har fått en bluffaktura i hur de ska 
göra för att bestrida den. 
 Mer information om hur du 
bestrider en bluffaktura finns här: 
Bolagsverkets webbplats

E-HANDEL PÅ 
EXPORT –  
UTBILDNING 15 
OKTOBER

Business 
Sweden  
arrangerar 

den 15 oktober en halvdagskurs med råd 
och vägledning i hur företag framgångs-
rikt kan bedriva e-handel över gränser-
na. 
  Klicka på länken för mer information 
och anmälan;  Business Sweden

ØRESUND- 
DIREKT 
BUSINESS 
AWARD 

Har du gjort  
bra business på 
andra sidan  
sundet? Har du 
sett en affärsmöj-
lighet i Dan-
mark? Då kan 
ditt företag vara  
vinnare av Øre-

sunddirektbusiness Award 2015! Priss-
umman är på 100 000 danska kronor. 
Du kan nominera ditt eget företag eller 
någon annans. Sista dag för nominering 
är 6 september. 
  Mer information finns på:
Öresunddirekts webbplats

DESTINATIONSUTVECKLING
Simrishamns kommun har tillsam-
mans med grannkommunerna; 
Ystad, Tomelilla och Sjöbo, poli-
tiskt beslutat att tillsammans med 
näringslivet aktivt satsa för att 
utveckla besöksnäringen i sydöstra 
Skåne. Syftet och ambitionen är 
att skapa en långsiktig och hållbar 
destinationsutveckling. Arbetet, 
som påbörjades i januari, har nu 
genomgått Fas 1 vilken avslutades 
i juni med öppna dialogforum. Det 
första momentet var en inventering 
och analys av nuläge och potential 
samt att definiera de marknader 
och målgrupper som man ser som 
presumtiva besökare till området. 

Höstens arbete har precis påbörjats 
och man har gått in i Fas 2, Inrikt-
ning. Här kommer fokus att ligga på 
destinationsidé och en gemensam 
visions- och målbild.
 Syftet är att skapa en långsiktig 
och hållbar utveckling av området. 
Genom samverkan och nya arbets-
sätt ska besöksnäringens volymer 
och marginaler öka. Nya säsonger 
och teman ska skapa eller matcha 
befintlig efterfrågan på utlands-
marknaderna där potentialen finns 
för ökad tillväxt. Vi ska tillsammans 
öka attraktiviteten för att vara det 
självklara besöksmålet för turister 
hela året och få mer kassaflöden 
hos näringsidkarna.
 Alla är välkomna att följa proces-
sen. Vi använder en öppen Face-
bookgrup Destinationsutveckling 
Skåne sydost och det kostnadsfria 
webverktyget Basecamp för tillgång 
till alla dokument och presentatio-
ner.
 Initiativet till processen har tagits 
av Tourism in Skåne och för upp-

draget har konsultbolaget Tyréns, 
tillsammans med Svensk Desti-
nationsutveckling anlitats. Arbetet 
drivs av en processgrupp med 
representanter från besöksnäringen 
och kommunala tjänstemän och på-
går i två år. Processen genomförs 
enligt en beprövad och etablerad 
modell som framgångsrikt genom-
förts på andra destinationer som 
Umeå och norra Bohuslän.

http://www.simrishamn.se/sv/naringsliv/nyhetsbrev-naringsliv/tidigare-utgivna-nyhetsbrev/
 http://www.simrishamn.se/sv/om-kommunen/Bredband/
http://www.simrishamn.se/sv/om-kommunen/Bredband/
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/skydda/sa-bestrider-du-en-bluffaktura-1.8828
http://www.business-sweden.se/export/inspiration/seminarier-och-events/eventsseminarier/e-handel-pa-export-15-oktober-2015-i-malmo/
http://www.oresunddirektbusiness.se/aktuellt/vinn-oeresunddirektbusiness-award-och-100-000-dkk

