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Nyhetsbrevet
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I samarbete med Simrishamns 
turistbyrå erbjuder Sifab, Sim-
rishamns industrifastigheter, dig 
att hyra en arbetsplats på Ma-
rint centrum på Södra kajen i 

Simrishamn, mitt i en fantastisk 
hamnmiljö. Sommarpriserna är 
200 kr/dag eller 2 000 kr/mån. 
Du disponerar en arbetsplats 
i ett mindre kontorslandskap 

med nätverk, skrivare/kopiering 
och kaffe/te. Är du intresse-
rad och vill veta mer, kontakta 
då Simrishamns turistbyrå på 
0414-81 98 00.

Sommararbeta på Österlen – förläng sommarvistelsen!

Ny upphandlingsstrateg i Simrishamns kommun
Marcus Bäckström är Simris-
hamns kommuns nye upphand-
lingsstrateg.Ett sätt att snabbt 
föra ut information om offentlig 
upphandling och kommunens 
inköp och avtal är att regel-
bundet blogga. Marcus första 
blogginlägg finns här nedan 
och alla kommande finns på 
startsidan simrishamn.se

Blogg om upphandling
Vad är tanken bakom en 
upphandlingsblogg? Marcus 
förhoppning är att den här blog-
gen ska fylla tre syften:

Information
Huvudsyftet med bloggen är 
att informera om kommande 
upphandlingar. Idag annon-
seras större upphandlingar i 
Visma TendSign. Det är dock 
väldigt olika från företag till 
företag vad som innefattas i 
begreppet ”större upphand-
lingar”. För ett fåmansföretag 
kan ett upphandlingskontrakt 
på 10 000 kronor vara stort, 
medan EU-reglerna klassifice-
rar stora upphandlingar som 
15 % av tröskelvärdet (f.n. 
271 000 kronor). Tidigare har 
man vid upphandlingar under 

271 000 kronor i kommunen 
tillfrågat minst tre leverantörer 
och därmed ”konkurrensutsatt” 
upphandlingen. Detta kan dock 
leda till att vissa företag kän-
ner att man inte konkurrerar 
på samma villkor om man inte 
blir tillfrågad. Det kan också 
skapas en misstänksamhet mot 
kommunen om att det alltid är 
samma företag som får förfråg-
ningar. Genom att få in en rutin 
där kommunens beställare i 
samband med direktupphand-
lingar skickar ett mail till Mar-
cus där du beskriver vad som 
ska handlas upp och vem som 
är kontaktperson så ger vi alla 
företagare möjlighet att konkur-
rera på samma villkor.

Dialog
Det andra syftet med bloggen 
är att föra en dialog med företa-
gare, medborgare och kommu-
nanställda. Kommunanställda 
kanske efterfrågar förtydligan-
den i upphandlingspolicyn? 
Företagare kanske har frågor 
om kommunens upphand-
lingsförfarande? Medborgare 
kanske undrar varför vi köper 
in från just den leverantören 

när de själva tycker att någon 
annan är bättre? Genom dialog 
skapar man en bättre förståelse 
för varandra och kommunens 
arbete med upphandlingar kan 
förhoppningsvis förbättras för 
att vara bättre anpassade till 
näringslivets och medborgar-
nas behov.

Reflektion
Det sista syftet är rent själv-
iskt och handlar om reflektion. 
Marcus upplever att de bästa 
lösningarna ofta kommer när 
man stannar upp och försöker 
formulera sina tankar till ord. I 
höst ska han till exempel gå en 
utbildning för att bli certifierad 
upphandlare och i samband 
med detta kan bloggen komma 
att bli en ”dagbok” där han 
försöker formulera vad han lärt 
sig i syfte att själv få en ökad 
förståelse för sin yrkesroll. 

Kontaktuppgifter;
Marcus Bäckström
Upphandlingsstrateg, Simris-
hamns kommun
Tfn: 0414-81 91 23
E-post: marcus.backstrom@
simrishamn.se

Glad sommar!
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Region Skåne driver tillsam-
mans med de skånska kom-
munerna projektet Entreprenör 
Skåne, där 32 företag och totalt 
40 entreprenörer från 25 kom-
muner har valts ut i år. De unga 
skånska entreprenörer skall 
visa vägen hur man jobbar med 
kreativa och kulturella näringar 
i Skåne.
 Deltagarna träffas på olika 
nätverksträffar och evenemang. 
De utbyter erfarenheter och får 
inspiration kring affärsmöjlighe-
ter. Förra året deltog unga en-
treprenörer inom miljöområdet i 
samma satsning.
 Deltagarna i Entreprenör 
Skåne 2014 illustrerar ett brett 
spektrum av företagare. Genom 
att samla företagarna och skapa 
ett nätverk hoppas Region 
Skåne därmed kunna bidra till 
utvecklingen av företagen, men 
också att lyfta fram personerna 
som inspiration för andra unga 
entreprenörer. Ta gärna kontakt 
med någon av de unga skånska 
entreprenörer som du tycker är 
intressanta.
 Jennifer Lempinen, Simris-
hamn och Isak Lindberg, Borrby 
är två av över 40 unga skånska 

entreprenörer inom de kultu-
rella och kreativa näringarna 
som deltar i årets Entreprenör 
Skåne.

Jennifer Lempinen;
– Skapa spännande och snygga 
inredningsdetaljer med en unik 
tvist till en designmedveten 
målgrupp

Isak Lindberg
– Kulturgjuteriet i Borrby är 

en plattform för scenkonst 
och magie-nouvelle i Sverige. 
Magie-nouvelle (ny magi) är en 
scenkonstform som startade 
i Frankrike där man kombi-
nera ny-cirkus med magi samt 
blandar ny & gammal teknik, 
vilket skapar en hybrid scen-
konst. Kulturgjuteriet organise-
rar residens för artister för att 
kunna skapa nya föreställningar 
i en lugn miljö på Österlen och 
kunna visa föreställningen för 
publik innan den är färdig, så att 
publiken ska få inblick i ska-
pande processen. Målet är att 
ha ett internationellt, och regio-
nalt samarbete för kontinuerlig 
verksamhet för att utvidga samt 
utveckla scenkonsten i Sverige 
och på Österlen.

Du kan läsa mer om Entrepre-
nör Skåne och alla deltagande 
entreprenörer på Skane.com
 Kontaktperson på Region 
Skåne:
Maren Buchmüller
maren.buchmuller@skane.se
Tfn: 0766-48 65 12

Entreprenör Skåne 2014

Fortsatt Tillväxtsatsning för företag i Sydöstra Skåne

Seminarium och utbildningar 
för att stärka företagens försälj-
ningskompetens och lönsamhet.

Efter en fantastisk uppstart med 
Warren Greshes och Hasse 
Olsson på Ystads Teater 19 
maj drar säljutbildningarna och 
coaching igång efter sommar-
semestrarna.
 Först ut är ett Webbinar med 
workshop torsdag 28 augusti  
kl. 14.30–16.30 på Marint 
centrum i Simrishamn.

 Medlemmar och vänner i 
Tillväxt Syd erbjuds möjlighet att 
kostnadsfritt vara med vid detta 
evenemang.

Utbildningstillfällen och 
coachning under hösten
Se aktuell information och an-
mäl dig på Tillväxt Syds hem-
sida och kalendarium  
www.tillvaxtsyd.se

Renovera huset i sommar? 
Gör då ett besök på Skånes 
Byggnadsvårdscentrum i Gislöv! 
Här finns byggnadsvårdsbu-
tik och en trädgårdsbutik med 
verktyg och gamla skånska 

kulturväxter, men även en smed, 
smidesmuseum. Naturligtvis är 
allt kombinerat med professio-
nell rådgivning!
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Prisat UF-företag - Bästa entreprenör 2014
Priset delades ut vi den gemen-
samma lunchen på studentda-
gen till fyra lyckliga vinnare med 
sitt UF-företag Angels 4 you UF.
 Juryns motivering för bästa 
Entreprenör:
 För ett mycket bra utfört 
arbete samt för stor kreativitet 
då det gäller utveckling från val 
av affärsidé till produktion och 
försäljning. Företaget har haft 
en klart uttalad företagsstruktur 

som fungerat mycket väl.  Före-
taget hade tydliga och mätbara 
mål, vilket de med stor marginal 
lyckades uppnå. 
 Man har också lagt stor vikt 
vid företagets lönsamhet. Före-
taget har på ett mycket kreativt 
och trevligt sätt presenterat sitt 
företag och sin tjänst, både för 
juryn och på olika event och 
mässor.  
 Erfarenheter och lärdomar 

som att ta ansvar, samarbeta i 
såväl motgång som medgång 
samt att arbeta och sträva mot 
ett och samma mål är egenska-
per som de kommer att ha stor 
nytta av vid framtida studier och 
arbetsliv.
 Ett stort lycka till från Sim-
rishamns kommun till dessa 
duktiga entreprenörer!

Øresunddirektbusiness Award 
är ett pris till näringslivet i Öre-
sundsregionen. Priset som är 
på 50 000 danska kronor, går 
till ett företag som sett en bra 
affärsmöjlighet på andra sidan 
sundet och tagit den.
 Bakom Øresunddirektbusi-
ness Award står den offentliga 
informationstjänsten Øresund-
direkt. Via priset vill de belysa 
potentialen i att göra business 
på den andra sidan sundet. 
Genom goda exempel på 
framgångsrika företag hoppas 

de kunna inspirera andra att 
ta steget. För att kunna delta 
ska företaget bland annat vara 
etablerat i regionen och ha gjort 
affärer som korsar gränsen.
 Är det ditt företag som är 
vinnaren, eller känner du någon 
som du tycker ska vinna? 
Nominera dig själv eller andra 
på www.oresunddirektbusiness.
com/oresunddirektbusinessa-
ward2014
 Nomineringen är öppen till 
och med den 8 september. Pri-
set delas ut på Øresundsbrons 

Øresund Business Meeting, den 
13 november.

Är ditt företag en vinnare av Øresunddirektbusiness 
Award 2014?

Angels 4 you UF, som består av Emma Eriksson, Evelina Johansson, Emma Henriksson och Tina Miletovic  
här med prischecken som delades ut av Lars Persson
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Kontaktuppgifter: 
Lars Persson  tfn 0414-81 91 22  
 
E-post: naringsliv@simrishamn.se

SIMRISHAMNS KOMMUN

Företagsbesök på Dalagård
Den 21 maj gjorde kommunstyrelsens arbetsut-
skott ett företagsbesök på lantbruket Dalagård.
 Det var bland annat en rundvandring och 
visning av alla de olika verksamheter som ingår 
i en modern anläggning för uppfödning av 
smågrisar.
 

Verksamhetslokal till salu i Skillinge. Egen bo-
stad, verkstad/kontor/lager samt en separat 
lägenhet med egen ingång, lämplig för uthyrning. 
Funktionellt utformad för dig som söker boende i 
Skillinge och har egen verksamhet.
 Är du intresserad av av lokalen? Kontakta då 
näringslivsutvecklare Lars Persson.

Lediga lokaler

Som näringsidkare och sam-
arbetspartner på vår destina-
tion Ystad & Österlen har ni en 
mycket viktig roll i mötena med 
våra besökare och turister.
Därför kan det vara bra att ha 
lite mer kunskap än besökarna 
förväntar sig när de frågar, eller 
om du bara vill kunna infor-
mera lite extra. Lär mer om vår 
destination och om vad våra 

besökare och turister kan se och 
uppleva när de är här!
 Vi bjuder in dig och din 
personal, som i det dagliga 
arbetet möter våra besökare 
och turister, till inspirations- och 
kunskapsträff om vår destina-
tion Ystad & Österlen. Efter 
utbildningstillfället erbjuder vi en 
guidad stadsvandring på cirka 
en timme.

 Det finns möjlighet att anmäla 
sig enbart till utbildningsträffen, 
enbart till stadsvandringen eller 
till båda ”passen”.
 Anmäl dig på denna länk
 Ett arrangemang av Ystads 
och Simrishamns turistbyråer 
i samarbete med SeÖsterlen, 
Ystad Österlen Regionen 
Ekonomisk Förening, Löderups 
Turism och Kivik Tourism.

Inspirations- och kunskapsträffar 17 och 18 juni 

Sillens dag 
För 18:e året i rad firas Sillens dag i Simris-
hamn. Om du vill deltaga med din verksam-
het eller ha en marknadsplats, gärna med 
silltema, kontakta Simrishamns turistbyrå, 
Lena Svensson, 0414-81 98 00, eller 
turistbyra@simrishamn.se senast 23 juni. 30 augusti 2014

Ulla-Karin Jönsson, Kenneth Skog, 
Dalagård
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