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Nyhetsbrevet
Företagare i Simrishamns 
kommun hälsas välkomna till 
vårens första frukostmöte fre-
dag 28 februari kl. 07.30–9.00 
på Borrby Frö. Frukostmötets 
teman är: Österlen – en innova-
tiv del av framtidens Skåne 
och Region Skånes nya regio-

nala utvecklingsplan. Hur kan vi 
samarbeta och bli mer innova-
tiva?
 Idéforum, Connect Skåne 
och Simrishamns kommun 
finns på plats med presenta-
tioner, diskussioner och sitt 
engagemang.

 Föranmälan görs till Lars 
Persson, 0414 – 81 91 22,
lars.persson@simrishamn.se 
eller Katarina Bruning 070-207 
50 06, kontakt@kgkonsult.se
 Frukostmötet arrangeras av 
Simrishamns kommun och KG 
Konsult.

Frukostmöte för företagare 28 februari

Välkommen till Tillväxt Syds seminarieserie 2014!
”En lönsam och hållbar tillväxt-
region även för våra barn o 
barnbarn” Sex halvdagssemi-
narier och Runda Bordssamtal 
under 2014.
 Seminarieserien startar med 
det första seminariet redan  
10 februari kl. 13.30–17.00 på 
Ystads Saltsjöbad. Landshöv-
ding Margareta Pålsson inviger 
seminarieserien tillsammans 
med kommunledningarna i 
Simrishamn, Tomelilla och 
Ystad.
1. ”Vår regions unika möjlighe-
ter”
Tiderna förändras - det går 
snabbare och snabbare. Det 
som var utopi i går är redan 
historia idag. Gränser suddas 
ut, inte minst i Europa. Vi har 
inom en radie på 60 mil över 60 
miljoner människor! Låt oss in-
spireras och föra en dialog om 
vår regions unika möjligheter. 
Program: ”Rubbologi – läran 
om rubbet” Per-Uno Alm ”PUA”
 Per-Uno Alm har i det tysta 
verkat för att svenskt näringsliv 
ska inse affärsmöjligheterna i 
miljö- och klimatfrågan. 

IKEA:s f.d hållbarhetschef Tho-
mas Bergmark ger oss ett antal 
utmaningar att arbeta med 
under runda bordssamtalen. 
 Flera lokala exempel på 
ett systematiskt och lönsamt 
hållbarhetsarbete. Efter semi-
nariet bildas workshopgrupper 
som ska arbeta fram konkreta 
åtgärder och mål.

Boka redan nu in övriga 
seminarietillfällen i din  
kalender: 
2. ”Besök och tjänstenäringen” 
28 mars kl. 8.30–12.00 på Ma-
rint centrum i Simrishamn.
3. ”Företagens villkor som 
underleverantör” kl. 16 maj 
8.30–12.00 på Kiviks Musteri 
AB.
4. ”Energibesparing i fastig-
heter” 26 september kl. 8.30–
12.00, plats meddelas senare.

5. ”Hur använder vi våra gröna 
ytor optimalt” 17 oktober 8.30-
12.00, plats meddelas senare.
6. ”Hur går vi vidare med våra 
möjligheter?” På den stora Till-
växtdagen under hösten 2014 
avslutas och summeras semi-
narieserien.
 Anmälan till seminarierna 
görs till Tillväxt Syd på mejl-
adressen  
maria.hammenberg@tillvaxtsyd.se 
 Senast 5 februari gäller för 
anmälan till det första semina-
riet den 10 februari!
 Frågor eller idéer om semi-
narieprogrammet? Hör då av 
dig till: Maria Hammenberg, tfn: 
070-611 07 32,  
www.tillvaxtsyd.se 



Österlengymnasiet har lärlingar till framtidens jobb!

Österlengymnasiet erbjuder 
ungdomarna en utbildningsform 
som innebär att de är ute på 
en arbetsplats under halva sin 
gymnasietid. Den andra hälften 
av utbildningen innehåller stu-
dier i gymnasiegemensamma 
ämnen inne på skolan.
 Lärlingsgymnasiet har f.n. ett 
70-tal ungdomar som är gymna-
siala lärlingar. Till hösten 2014 
erbjuds lärlingsutbildning inom 
Vård- och omsorgsprogrammet, 
Restaurang- och livsmedelspro-
grammet, Hotell- och turismpro-
grammet, Handels- och admi-
nistrationsprogrammet samt 
Barn- och fritidsprogrammet.

Nu finns även lärlingsutbild-
ningar för vuxna!
Idag har Österlengymnasiet ca 
20 vuxna lärlingar i en utbild-
ningsform som innebär att man

erbjuder yrkesinriktade kurser 
inom ett gymnasieprogram. 
Eleven räknas som vuxenlärling 
det år han/hon fyller 20 med 
kontinuerlig intagning till våra 
utbildningar som vuxenlärling. 
Lärlingsgymnasiet erbjuder för 
vuxna elever yrkesutbildning 
inom Vård- och omsorgspro-
grammet, Naturbruksprogram-
met – trädgård, Industritek-
niska programmet – produktion, 
Hotell- och turismprogrammet 
samt Restaurang- och livsmed-
elsprogrammet. Sammantaget 
har Österlengymnasiet sju olika 
utbildningar att erbjuda!
 Detta är en utbildningsform 
som passar både elever och 
näringsliv på Österlen. Målet 
för lärlingsutbildningen är att 
eleven ska bli anställningsbar. 
Skolan ger även möjlighet till 

högskolebehörighet för de ung-
domselever som så önskar.
 De lärlingar som går en 
lärlingsutbildning är elever 
under hela sin utbildningstid 
och har ingen lön. Detta gäl-
ler både gymnasieelever och 
vuxna. Företaget får ett bidrag 
från skolan för att kompensera 
ökade omkostnader vid utbild-
ning av en elev.
 Österlengymnasiet tar tack-
samt emot din intresseanmälan 
som företagare. En intresse-
anmälan innebär inte något 
åtagande utan endast att man 
tar kontakt för ytterligare infor-
mation. Många av arbetsplat-
serna i kommunen är små och 
det är viktigt att man trivs med 
varandra. Elever och företag 
har genom en tidig kontakt 
möjlighet att känna sig för innan 
något beslut om lärlingsutbild-
ning fattas. 

Mer information och kontakt
Tycker du det skulle vara roligt 
och spännande att introducera 
någon inom ditt yrkesområde? 
För information kontakta Ann-
Mari Hobert, ansvarig rektor 
för gymnasial lärlingsutbildning 
samt vuxen lärlingsutbildning.
Tfn 0414-81 95 30 eller  
ann-marie.hobert@simrishamn.se

Penningtvätt innebär att ”svarta 
pengar” förs in i den legala 
samhällsekonomin på ett sådant 
sätt att de inte kan spåras till det 
ursprungliga brottet. De svarta 
pengarna innefattar alla man 
kommit över på olagligt sätt via 
allt från grov kriminell verksam-
het (som rån, narkotika, traf-
ficking m.m.) till skattebrott och 
svarta löner. Sätten att tvätta 
pengar på är otaliga och det 
är inte ovanligt att man använ-
der sig av seriösa och intet ont 
anande företag för detta. Ofta 

handlar det om transaktioner 
som senare kan ses som avvi-
kande från det normala i bok-
föring/redovisning t.ex. ovanligt 
många eller stora kontanttran-
saktioner, inlåning från okänd, 
investeringar eller utbetalningar 
som inte passar in i verksamhe-
ten m.m.
 Länsstyrelsens arbete med 
att förebygga penningtvätt inne-
bär att vi har tillsyn över bland 
annat redovisningskonsulter, 
skatterådgivare och företag med 
stora kontanttransaktioner. I vårt 

arbete gör vi vandelsprövningar 
av ledning/styrelse i berörda 
verksamheter, skrivbordstillsyn 
av rutiner samt tillsynsbesök på 
plats hos företagen. Vi har även 
en omfattande informations-
verksamhet där vi försöker öka 
kunskapen om vad penningtvätt 
är och vad vi alla kan och/eller 
ska göra för att förebygga detta. 
Monica Ek
Handläggare Penningtvätt / 
Rättsenheten
040/044 – 25 22 96 
monica.ek@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen informerar om penningtvätt



Är du ung och har en idé? 
Tillväxtrummet är en mötesplats 
och ett ettårigt utbildningsprojekt 
där du kan utveckla dig och din 
idé tillsammans med andra unga 
mellan 19 och 35 år. 
 Start mars 2014 och avslut-
ning mars 2015. 
 Tillväxtrummet innehåller indi-
viduell handledning med mentor, 
föreläsningar och arbetsträffar 1 
gång/månad. 

 Stöd, gemenskap och nätver-
kande under regelbundna träffar.
 Just nu finns bara fyra platser 
kvar! Sista ansökningsdag är 
12/2!
 Läs mer och fyll i ansökan på 
www.tillvaxtrummet.se

Inspirationsträffar
• Simrishamn, Marint centrum 

Varvsgatan 4, tisdag 4 februa-
ri kl. 18.00–19.00

• Ystad, Forum Ystad Björns-
tjernegatan 10 A-C,  
tisdag 4 mars kl. 18.00–19.00

• Tomelilla, Kommunhuset,  
tisdag 8 april kl. 18.00–19.00

 På en fördjupningsträff går vi 
igenom vad du skall tänka på 
när du gör din affärsplan och 
annat viktigt inför starten av ditt 
företag. 

Fördjupningsträffar
• Simrishamn, Marint centrum 

Varvsgatan 4, tisdag 25 fe-
bruari kl. 18.00–20.30

• Ystad, Forum Ystad, Björns-
tjernegatan 10 A-C, tisdag 18 
mars kl. 18.00–20.30

• Tomelilla, Kommunhuset, 
torsdag 29 april kl. 18.00–
20.30

 Inspirations- och fördjupnings-
träffar är kostnadsfria och fika 
ingår. Naturligtvis är du välkom-
men till den träff som passar dig 
bäst, både plats och tidpunkt. 

Anmäl dig på 
ystad@nyforetagarcentrum.se. 
Om du får förhinder att delta är 
vi tacksamma för besked.
 NyföretagarCentrum i Simris-
hamn finns på Marint centrum.
Mer information om Nyföreta-
garCentrum Ystad-Österlen-
regionen och om rådgivning 
till nyföretagare finns på www.
nyforetagarcentrum.se/ystad

Inspirationsträffar och fördjupningsträffar för dig som 
funderar på att starta eget. Efter träffarna kommer du 
att vara väl förberedd inför en personlig rådgivning.

Företagsmässa för unga företagare 8 februari
Lördag den 8 februari hålls den 
regionala UF-mässan, Ung Fö-
retagssamhet, i Simrishamn. 
 Platsen är i lokalen Skeppet 
på Marint centrum. Mässan är 
öppen kl. 11.00–14.00.
  UF-företagare från sydöstra 
Skåne visar upp sina spän-
nande företag och man tävlar 
om olika prestigefyllda utmär-
kelser. Försäljning av produkter, 
information om hur det är att 
vara egen företagare och korta 

föredrag är andra inslag under 
dagen. 
 Eleverna som ställer ut på 
UF-mässan går på gymnasiet 
och driver sina UF-företag paral-
lellt med studierna. 
 Kom och träffa våra unga 
och ambitiösa UF-företagare på 
mässan i Simrishamn den 8 fe-
bruari – de är kanske framtidens 
entreprenörer och företagare!

Funderar du på att starta eget företag?  
Vårens starta eget-information



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

SIMRISHAMNS KOMMUN

              
Glöm ej! 
Tillväxt Syd

10 feb

Mycket högt nyföretagande 2013
Under 2013 registrerades 156 nya företag i Simrishamns 
kommun Samtidigt gick bara fem företag i konkurs. Detta visar 
aktuella siffror från upplysningsföretaget UC.

Lediga lokaler nära sjukhuset i Simrishamn
Lokaler lämpliga som mindre kontor eller för mindre verk-
samheter med 1-3 anställda. De kan även fungera som 
bostad och övernattningslägenhet för t ex veckopendlare.
Fyra lediga lokaler finns i storleksordningen 50-100 kvm 
med både gemensam alternativt egen entré.
Mer information finns på www.osterlensimrishamn.se

Lediga lokaler

Ruvar du på en affärsidé? Var med i Venture Cup!
Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt 
affärskoncept och starta företag. Årligen delas 1,8 miljoner kronor ut till nytänkande affärsidéer och 
entreprenörer, med syfte att bidra till en hållbar tillväxt. Vem som helst kan tävla i Venture Cup och 
man premierar alla typer av affärsidéer som kan påvisa en långsiktig och hållbar tillväxt med efterfrå-
gan från kund. I Venture Cup kan du tävla i följande kategorier; Miljö & Energi, Människa & Samhäl-
le, Life Science & Teknik, Webb samt Mjukvara & Media. Du väljer själv i vilken kategori du vill tävla. 
Inga idéer utesluts. Tävlingen är indelad i tre moment. Du väljer själv om du vill delta i alla eller bara 
där det passar dig.
 Mer info på om årets Venture Cup finns på  http://venturecup.se/ 

              Glöm ej! 
Företagar- 

frukost  
21/3 

              
Glöm ej! 

Företagar- 

frukost  

28/2 kl. 7.30–9

i Borrby

Frukostmöte för företagare även den 21 mars
Välkomna till vårens andra frukostmöte fredag 21 mars kl 07.30 – 9.00 på restaurang Allé i Svi-
naberga. Frukostmötet har två teman; Vad kan organisationen Företagarna göra för dig och ditt 
företag och är biogasbil ett miljösmart alternativ för dig som företagare. Företagarna och Biogas Syd 
informerar om detta.
Föranmälan görs till Lars Persson, 0414 – 81 91 22, lars.persson@simrishamn.se eller Cecilia 
Granquist, 0414-603 62, 070 373 88 05, info@ceciliagranquist.se
Frukostmötet arrangeras av Simrishamns kommun och Företagana Albo/Österlen.


