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Företagarna Albo-Österlen och 
Simrishamns kommun bjuder in 
till frukostmöte fredag 21 mars 
kl 07.30–9.00. Ett späckat pro-
gram där du bl a får veta vad 
som händer med biogasen på 
Österlen. Biogas Syd informe-
rar om gasbilars betydelse för 
både klimat och plånbok.

Charlotta Netland och Rolf 
Hjerpe från Företagarna Region 
Syd svarar på frågan varför 
man som företagare bör vara 
med i Företagarna. Vilka vinster 
och fördelar finns det? Fören-
ingen Företagarna Albo-Öster-
len berättar om sin verksamhet 
och kommande program. Sim-

rishamns kommun informerar.
 Anmälan görs till Lars Pers-
son 0414-81 91 22,  
lars.persson@simrishamns.se 
eller Cecilia Granquist Dahmén 
0703-73 88 05,  
info@ceciliagranquist.se
Varmt välkomna till Allé i Svina-
berga den 21 mars!

Frukostmöte för företagare 21 mars på Allé

Seminarium om offentlig upphandling 28 april
Den 28 april kl. 18.00 på Lilla 
Viks golfrestaurang tar Före-
tagarna Albo-Österlen stafett-
pinnen 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.

Tillväxt Syds seminarieserie – Hållbarhet i praktiken
28 mars 2014 kl 8.30–12.00 på 
Marint centrum, Simrishamn  
 Denna förmiddag har vi ett 
särskilt fokus på besöks- och 
tjänstenäringen, men innehållet 
är väl så intressant för samtliga 
företag i regionen.

• 8.30–9.15 Rubbologi med 
Per-Uno Alm. För er som 
missade förra seminariet 
inleder vi med Per-Uno Alms 
uppskattade föredrag om 
naturens spelregler och som 
förklarar hur hållbarhetsar-
bete och lönsamhet hänger 
ihop.

• 9.15–9.30 Kaffe och regist-
rering

• 9.30–10.30 Hållbarhet i prak-
tiken. Jan Peter Bergkvist, 
tidigare hållbarhetsdirektör 

på Scandic och ordförande i 
Näringslivets miljöchefer, dri-
ver numera konsultföretaget 
SleepWell. Han kommer att 
inspirera oss och ge kon-
kreta tips på hållbarhetsar-
bete och på så sätt både öka 
chansen att du gör något bra 
och dessutom blir mer lön-
sam direkt eftersom mycket 
av miljö- och hållbarhetsar-
betet är direkt lönsamhets-
drivande. Som ledare för en 
organisation eller ett företag 
behöver du inte vänta på att 
andra branschen ska göra 
det, det är bara att agera 
direkt.

• 10.30–12.00 Goda och inspi-
rerande exempel från företa-
gare i vår region. Vi fortsätter 
sedan med diskussioner i 

mindre grupper utifrån våra 
intresseområden!

Låt oss inspireras och föra en 
dialog om hur vi utvecklar vår 
region!

Anmälan till Tillväxt Syd på  
maria.hammenberg@tillvaxtsyd.se
Senast den 24 mars vill vi ha 
din anmälan!
 Deltagandet är kostnadsfritt 
för alla medlemmar och vänner 
i Tillväxt Syd! Men observera 
att deltagarantalet är begrän-
sat, så vänta inte med att 
anmäla dig!

mailto:info%40ceciliagranquist.se?subject=Frukostm%C3%B6te%2021%20mars
mailto:info%40ceciliagranquist.se%0D?subject=Frukostm%C3%B6te%2021%20mars
mailto:info%40ceciliagranquist.se?subject=Seminarium%20offentlig%20upphandling
mailto:maria.hammenberg%40tillvaxtsyd.se?subject=H%C3%A5llbarhet%20i%20praktiken


Sydöstra Skånes Samarbets-
kommitté SÖSK, som är ett 
samverkansorgan mellan kom-
munerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad, har arbetat 
fram två gemensamma stra-
tegier som nyligen antagits av 
kommunfullmäktige i Simris-
hamn.

EU-strategi
Syftet med strategin för ett 
gemensamt arbetet kring EU-
frågor är att klargöra hur man 
tillsammans ska arbeta med att 
generera bra utvecklingsprojekt 
till regionen, projekt som grun-
das på kommunernas utveck-

lingsbehov utifrån väl gjorda 
verksamhetsanalyser. Detta 
innebär aktiva val där utveck-
lingsbehov vägs mot beslutade 
prioriteringar.

Infrastrukturstrategi
Det yttersta målet med denna 
gemensamma strategi är att 
förbättra infrastrukturen i sydös-
tra Skåne så att alla ska känna 
förtroende för t.ex. kollektivtra-
fiken och kunna bo kvar/vilja 
bosätta sig i sydöstra Skåne och 
ändå kunna pendla till andra 
arbetsmarknader. Fler företag 
skall också vilja etablera sig i 
sydöstra Skåne då de känner 

att arbetskraft kan pendla till och 
från arbetsplatsen.
 Strategierna finns att ladda 
hem www.sydostskane.se

Två helt nya strategier! 

SMART-verksamhet – utveckla förbättringspotentialen 
Vill ni bli bättre på att arbeta 
smart, effektivt och innovativt 
i företaget? Under 2014 driver 
IUC Skåne, med finansiellt stöd 
från Region Skåne, en ny om-
gång av det uppskattade pro-
jektet SMART-verksamhet. Vi 
arbetar med SMART-metodiken, 
som bygger på den framgångs-
rika Lean-filosofin och några 
av verktygen i Lean. Projektet 
vänder sig till mindre företag

(10–100 anställda) inom tillverk-
ning, distribution eller tjänstepro-
duktion. Ni deltar i tematräffar 
tillsammans med andra företag 
och får professionell hjälp att 
analysera och utveckla den 
egna verksamheten. Fjorton 
företag kommer att erbjudas 
plats – sju på våren och sju på 
hösten. Hög tid för anmälan till 
en plats i vårens grupp!

Välkomna att kontakta Jenny 
Bramell, IUC Skåne, för mer 
information och anmälan:  
jenny.bramell@iuc-skane.se, 
0709-62 91 50. Information finns 
också på www.iuc-skane.se.

Fiberutbyggnaden tar nu ordentlig fart i Simrishamns 
kommun!
Simrishamns kommun har tagit 
stort steg mot ett förverkligande 
av regeringens och Region 
Skånes bredbandsmål för 2020 
när kommunfullmäktige den 24 
februari fattade beslut om ett 
samverkansavtal med tillhöran-
de anslutningsavtal med företa-
get IP-Only.
 IP-Only har erbjudit sig att an-
sluta merparten av kommunens 
verksamheter med svartfiber för 
att på så sätt snabbt bygga ut 
både det ortssammanbindande 

nätet och områdesnät i kom-
munens tätorter. Det innebär i 
praktiken att alla tätorter i Sim-
rishamns kommun kommer att 
kunna erbjudas fiberanslutning 
redan 2014–15.
 Fibernätet som byggs inom 
kommunen är öppet på alla 
nivåer. Det innebär att det er-
bjuds till samtliga operatörer på 
marknaden på konkurrensneu-
trala villkor. IP-Only är inte egen 
tjänsteleverantör på den egna 
kommunikationsplattformen, 

vilket bör ge största möjliga öp-
penhet. 
 Med tuffa delmål redan nästa 
år är slutmålet minst 95 % täck-
ning till kommunens invånare 
och företagare senast år 2020. 
Simrishamns kommun har en 
stor andel deltidsboende som 
ska erbjudas goda möjligheter 
att arbeta på distans.
 Mer information och kontakt- 
uppgifter finns på  
www.simrishamnstadsnat.se/
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Inspirationsträff
• Tomelilla, Kommunhuset,  

tisdag 8 april kl. 18.00–19.00
Inspirationsträffar är för dig som 
funderar på att starta eget. Efter 
träffen kommer du att vara väl 
förberedd inför en personlig 
rådgivning. 

Fördjupningsträff
• Tomelilla, Kommunhuset, 

torsdag 29 april kl. 18.00–
20.30

På en fördjupningsträff går vi 
igenom vad du skall tänka på 
när du gör din affärsplan och 
annat viktigt inför starten av ditt 
företag. 
 Träffarna är kostnadsfria och 
fika ingår. Du är välkommen till 
den träff som passar dig bäst.

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?  
Vårens starta eget-information

Seminarium i Tomelilla 19 mars inför byggstart av  
ESS och MAX IV:s fortsatta byggnation
Tillsammans med näringslivs-
cheferna i Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad hälsar 
Region Skåne varmt välkommen 
till ett seminarium som riktar sig 
direkt till dig som är företagare 
och som är intresserad av affärs-
möjligheter kopplade till ESS och 
MAX IV i Lund.
 Behoven är stora inom alla 
branscher. Kommande år är 
byggbranschen berörd men 
när anläggningarna är i drift så 
behövs bostäder, mat, skolor, 
upplevelser, möbler, IT-stöd och 
mycket mer. Därför är det bra att 

förbereda sig redan nu.
 Vid halvårsskiftet 2014 pla-
nerar ESS sätta spaden i jor-
den. Vad innebär denna fas 
för näringslivet i regionen och 
vilka affärsmöjligheter erbjuder 
detta jättelika bygge dig och ditt 
företag? 
 Vilka aktiviteter är på gång på 
regional och nationell nivå för 
att stödja företag som är intres-
serade av affärer kopplat till ESS 
och MAX IV? Dessa frågor och 
många fler kommer att belysas 
under eftermiddagen den 19 
mars i Tomelilla. 

Tid: onsdag 19 mars kl. 15–17
Plats: Sparbanken Syd, Tomelilla

Anmäl dig senast 14 mars på:  
www.industriellplattform.se.

Vid frågor kontakta Henrik Ber-
ven, Region Skåne,  
henrik.berven@skane.se  
040-675 36 78.

Mer information finns i bifogad 
inbjudan.

Skatteverket har kostnadsfria 
informationsträffar för dig som 
är nybliven företagare.

5 april kl. 12.30–15.30 Dags 
att deklarera ditt företag –  
enskild näringsverksamhet.

Informationsträffen är på Skat-
teverket, Storgatan 36 B i Sim-
rishamn. Anmäl dig på  
skatteverket.se/infotraffar
Skatteverket erbjuder ett stort 
antal andra informationsträffar 
för företag. 

På skatteverket.se finns mer 
information

Ny företagare? Skatteverket hjälper dig på vägen!
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Kontaktuppgifter: 
Lars Persson  tfn 0414-81 91 22  
 
E-post: naringsliv@simrishamn.se

SIMRISHAMNS KOMMUN

Uppfinnare och innovativa företag
Är du innovatör 
med en god idé?
Då kan stiftelsen 
SKAPA:s utveck-
lingsstipendium vara 
något för dig! SKAPA 
Utvecklingsstipen-
dium är instiftat till 
minne av uppfin-
naren Alfred Nobel. 
Syftet är att ge stöd 
till uppfinnare så att 

de kan utveckla sina uppfinningar till produkter 
och tjänster på marknaden.
 Sista ansökningsdag är 7 april.  
 Mer information och hur man söker stipendiet 
finns i bifogad fil.

Innovativa och framåt företag
EU:s nya forsknings- 
och innovationspro-
gram Horizon 2020 
lanseras just nu. 
Små och medelstora 
företag har möjlighet 
att delta. Utveckling, 
forskning och sam-

arbete står i centrum för denna mycket stora 
satsning. Hur och på vilket sätt företag kan delta 
i Horizon 2020 handlar ett informationssemina-
rium i Malmö om 19 mars.
 Seminariets program, tid och plats finns på;
www.malmocleantechcity.se/calendar/informa-
tion-om-horizon-2020-2/

UF-mässan för unga företagare 
Lördagen den 8 februari hölls den årliga lokala 
UF-mässan inom Ung Företagssamhet på Marint 
centrum i Simrishamn. UF-företagare från hela 
sydöstra Skåne visade upp sina spännande 
företag och tävlade om flera olika utmärkelser. 
Evelina Johansson, Emma Henriksson och 
Emma Eriksson (bilden) vann som bästa säljare! 
De går på Österlengymnasiet och deras företag 
heter Angels 4 you UF. Ett stort grattis!

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

Glöm ej!
• 19 mars Leverantörs- 
 seminarium i Tomelilla 

• 21 mars Frukostmöte  
 på Allé i Svinaberga 

• 28 april Upphandlings- 
 seminarium på Lilla Vik
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Seminarium 19 mars på Sparbanken Syd i Tomelilla 


Inför byggstart av ESS och MAX IVs fortsatta 
byggnation 
  
Behoven är stora inom alla branscher. Kommande år så är byggbranschen berörd 
men när anläggningarna är i drift så behövs bostäder, mat, skolor, upplevelser, 
möbler, IT-stöd och mycket mer. Därför är det bra att förbereda sig redan nu. 
 
MAX IV börjar ta form uppe på Brunnshög i norra delen av Lund och det är nu inte 
långt kvar till invigningen. Vad är statusen för bygget?   
 
Vid halvårsskiftet 2014 planerar ESS sätta spaden i jorden. Vad innebär denna fas för 
näringslivet i regionen och vilka affärsmöjligheter erbjuder detta jättelika bygge 
mig?  
 
Vilka aktiviteter är på gång på regional och nationell nivå för att stödja företag som 
är intresserade av affärer kopplat till ESS och MAX IV? Dessa frågor och många fler 
kommer att belysas eftermiddagen den 19 mars i Tomelilla.  
 
Tillsammans med näringslivscheferna i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad 
hälsar vi varmt välkommen till ett seminarium som riktar sig direkt till dig som 
är företagare och som intresseras av affärsmöjligheter kopplat till ESS och MAX 
IV.  
 
Tid: 19 mars klockan 15.00-17.00   
Plats: Sparbanken Syd, Tomelilla  
 
Anmäl dig på www.industriellplattform.se senast den 14 mars.  
 
Vid frågor kontakta Henrik Berven, henrik.berven@skane.se, 040-675 36 78.  
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Sök SKAPA Stipendier 2014  
Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på 
en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra 
idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-stipendierna. 


SKAPA Utvecklingsstipendium 


SKAPA Utvecklingsstipendium är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är 
att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på 
marknaden. Förutom det nationella stipendiet på 550 000 kronor som fördelas på maximalt tre 
pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. Juryn kan även dela 
ut hedersomnämnanden. 


Stipendiets huvudsyfte 
Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska 
utvecklingen. En förutsättning för tillväxt är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-
priset en viktig roll som energiskapare.  


 
Till minne av uppfinnaren Alfred Nobel  
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SKAPA Framtidens Innovatör 


Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra 
ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 
utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör. 


– Det finns oerhört många engagerade innovatörer i Sverige, men medelåldern på dem som 
förverkligar sina idéer är ofta ganska hög. Genom utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör 
vill vi rikta oss särskilt till alla under 30 år, säger Mats Olsson, ordförande i SKAPA. 


Syftet med SKAPA Framtidens Innovatör är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så 
att de kan förverkliga sina idéer. Alla födda mellan 1984 och 1995 har nu chansen att vara 
med och tävla om 150 000 kronor (tre nationella vinnare får 75 000, 50 000 respektive 25 000 
kronor) de 24 länsfinalisterna får vardera 5 000 kronor samt diplom. VINNOVA står bakom 
SKAPA Framtidens Innovatör. 


Ansökningarna till SKAPA Utvecklingsstipendium och SKAPA Framtidens 
Innovatör hanteras gemensamt 
• Ansökan görs senast 7 april 2014 
• Även i år sker ansökan i det ansökningsformulär som ligger på www.stiftelsenskapa.se  
• Formuläret gäller för både SKAPA Utvecklingsstipendium och SKAPA Framtidens 


Innovatör. 
• Ansökan skickas av stiftelsen SKAPA vidare till ALMI Företagspartner i ditt län. 
• Urvalet sker i två steg 


1. Först sker urvalet regionalt inom länet, där den regionala juryn utser länsvinnare 
för SKAPA Utvecklingsstipendium och, bland dem som inte blir det och är födda 
mellan 1984 och 1995, länsvinnare för SKAPA Framtidens Innovatör. 


2. Därefter sker urvalet nationellt för hela landet. De regionala förslagen bedöms av 
en jury utsedd av Stiftelsen SKAPA. 


Juryns beslut kan inte överklagas. 


Stor prisutdelning i oktober 


Länsvinnarna presenteras på mässan Eget Företag i Stockholm den 2 oktober 2014. De 
nationella stipendierna delas ut på en stor Innovationsgala på kvällen den 2 oktober.  
 
 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta projektledaren Bo Hallgren (bo.hallgren@telia.com) 
070-665 04 83 eller Anne Bengtsson på Svenska Uppfinnareföreningen 
(anne.bengtsson@uppfinnare.se) 08-545 164 74. 
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