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NÄRINGSLIVSNYTT
Simrishamns kommun,  april 2015

Näringsliv är numera en del av den ny-
bildade utvecklingsenheten inom Sim-
rishamns kommun. I mitten av april 
flyttade näringslivs- och informations-
funktionerna in på andra våningen i 

Marint centrum, som är lätt att nå och 
hitta på Varvsgatan 4. Där finns goda 
parkeringsmöjligeter och fin utsikt över 
hamnen och havet. Här hittar du också 
Nyföretagarcentrum och turistbyrån. 

Välkommen att besöka oss! 

VI HAR FLYTTAT!

 
Är du en kreativ entreprenör som star-
tat ett företag? Har du en ny revolutio-
nerande affärsidé sprunget ur de kultu-
rella och kreativa näringarna? Delta i 
Creative Business Cup!   
 Creative Business Cup är en interna-
tionell tävling för entreprenörer inom 
de kulturella och kreativa näringarna. 
  Syftet är att stärka affärskunskapen 
hos kreativa entreprenörer och öka för-
mågan driva företag på kreativa kom-
petenser. 
 Vinnarna från ett 50-tal länder kom-
mer att tävla mot varandra i en final i 
Köpenhamn. 
 Läs mer och anmäl dig här!

DRIVER DU EN  
ELBEROENDE 
VERKSAMHET?
På uppdrag av Energimyndigheten 
sammanställer landets samtliga kom-
muner just nu en förteckning över elbe-
roende samhällsviktig verksamhet. 
Simrishamns kommun vill därför kom-
ma i kontakt med de företag i kommu-
nen som, vid utebliven elleverans, kan 
påverka samhällets funktion negativt. 
 För mer information, kontakta kom-
munens energistrateg Benny Anders-
son, 0414-81 92 09, benny.anders-
son@simrishamn.se

BREDBAND - DAGS FÖR MINDRE 
BYAR OCH LANDSBYGD!

19 maj anordnas ett seminarium 
om affärsmöjligheter kopplat till 
forskningsanläggningarna ESS 
och MAX IV i Lund.  
Hur långt har anläggningarna kommit i 
byggprocessen? Vilka affärsmöjligheter 
kan väntas de kommande åren? Hur 
går man tillväga för att bli leverantör? 
Dessa och många fler frågor hoppas 
man kunna ge svar på.
 Seminariet vänder sig främst till före-
tag inom tillverkningsindustrin, byggs-
ektorn samt företag som kan tänkas le-
verera produkter och tjänster inom 
drift och underhåll.

• 19 maj, kl. 9.00–11.30 
• Medicon Village, Tunav. 24, Lund.  

Lokal: Stora Tuna i byggnad 203. 

Seminariet är kostnadsfritt. Arrangör: 
Industriell plattform och IUC Skåne. 
Anmäl dig här! 
 Mer info: Therese Friman, process- 
ledare Industriell plattform, 040-675 32 
34, therese.friman@skane.se, eller 
Mats Larsson, projektledare IUC Skå-
ne, mats.larsson@iuc-skane.se, 
0733-552411.

Fiberutbyggnaden rullar på i de större 
orterna och enligt plan kommer alla de 
tolv största orterna i kommunen att ha 
fiber utbyggt senast i början av 2016, in-
klusive Simrislund.
 Därför är det nu dags att börja plane-
ra för utbyggnaden till de som bor i 
kommunens övriga orter plus alla som 
bor på landsbygden. Redan nu har 
mycket hänt, till exempel är det många 
runt om i kommunen som på ideell ba-
sis samlat in intresseanmälningar hos 
grannar, både nära och i grannbyar. 
 För alla som vill veta mer om fiberut-
byggnaden till mindre orter och lands-
bygd, bjuder kommunen, tillsammans 
med IP-Onlys byalagsexperter ByNet, 

in till två informationsträffar: 

• Borrby skola, 6 maj kl. 18.30. 
• S:t Olof, medborgarhuset,  

12 maj kl. 18.30.

Ni som driver företag inom IT-, installa-
tions-, programmeringsverksamheter 
mm passa på och följ fiberutbyggna-
den. Det finns många fastighetsägare 
som vill ha hjälp med allt från routrar 
till kabeldragningar, så följ oss på kom-
munens hemsida under rubriken Bred-
band.

VILL DU BLI LEVERANTÖR TILL 
ESS/MAX IV?

CREATIVE BUSI-
NESS CUP 2015

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/kulturellaochkreativanaringar/creativebusinesscup.4.2fb5ad0e14c58098b74376c.html
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http://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=202179a21a9fd25b6f388061bdeebf3669fefa7&sessid=093945pT6e6JXaS9DnQip&page=1
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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/

TILLVÄXT SYD

”Maximera ditt företags poten- 
tial” 
Det finns flera effektiva verktyg för 
att få ditt företag att uppnå tillväxt 
med bibehållen eller stärkt lönsam- 
het.  Ta del av vad tre helt olika  
organisationer kan erbjuda för att  
stärka ditt företag.
 Du får också lyssna till två företags 
erfarenheter av företagande, affärsut-
veckling och export.

27 april kl. 10–12 (inregistrering och 
kaffe från 9.30) på Örums Nygård
 Mellan kl. 10 och ca. 11 får vi veta 
mer om ALMI, EKN och CON-
NECT. Dessutom kommer två företag 
att berätta om sina erfarenheter från 
samarbete med organisationerna.
 Efter presentationerna har du möj-
ligheter att ställa frågor och diskutera 
dina specifika tankar. 

Anmälan
http://simplesignup.se/private_
event/59317/56487ded0e
senast den 23 april (först till kvarn 
gäller !) 
Du kan även anmäla dig för lunch kl. 
12 (betalas direkt på plats).

DESTINATIONSUTVECKLING 

SKÅNE SYDOST
Simrishamns kommun har tillsammans med grannkommunerna; Ystad, 

Tomelilla och Sjöbo, politiskt beslutat att tillsammans med näringslivet 

aktivt satsa för att utveckla besöksnäringen i sydöstra Skåne. Syftet och 

ambitionen med processen är att skapa en långsiktig och hållbar destina-

tionsutveckling. 

 Initiativet till processen har tagits av Tourism in Skåne och för uppdra-

get har konsultbolaget Tyréns, tillsammans med Svensk Destinationsut-

veckling anlitats. Arbetet som påbörjades i januari 2015 pågår i två år 

och processen drivs enligt en beprövad och väletablerad modell som 

framgångsrikt genomförts på andra destinationer som Umeå och norra 

Bohuslän.
 Målet med processen är att när vi utvecklar destinationen kommer vi 

att kunna uppnå maximal tillväxt och effektivitet som skapar eller 

matchar befintlig efterfrågan. Men också att tänka nytt och utveckla ar-

betet med produktutveckling som baseras på nya teman och säsonger. 

Genom att kommunerna och näringslivet aktivt deltar i denna process 

kommer vi på destinationen att främja, bevara och framför allt utveckla 

våra starka varumärken och också i framtiden vara det självklara valet 

som besöksdestination.

 Syftet är att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området. Ge-

nom samverkan och nya arbetssätt ska besöksnäringens volymer och 

marginaler öka. Nya säsonger och teman ska skapa eller matcha befintlig 

efterfrågan på utlandsmarknaderna, där potentialen finns för ökad till-

växt. Vi ska tillsammans öka attraktiviteten för att vara det självklara be-

söksmålet för turister hela året och få mer kassaapparater och kassaflö-

den hos näringsidkarna.

Alla är välkomna att följa processen. Vi använder en öppen Facebookgrup Destina-

tionsutveckling Skåne sydost och det kostnadsfria webverktyget Basecamp för tillgång 

till alla dokument och presentationer. Dessutom kommer vi att bjuda in till dialogmö-

ten under processens gång. 

Sveriges Televisions Antikrun-
dan spelar in nya program i au-
gusti/september med 20 exper-
ter och Anne Lundberg som pro-
gramledare. 

Till Simrishamn 
och Autoseum 
kommer man den 
3 september och 
inspelningen sker 
kl. 12–18. Kom 
med dina prylar 
och auktionsfynd! 

 Stora tunga möbler, mattor, ljuskro-
nor, speglar eller annat som du tycker 
är svårt att bära kan du gärna ta foto på 
och e-posta antikrundan@svt.se före 
den 26 juli. 
 SVT väljer sedan ut ett antal föremål 
som man fraktar till inspelningen! Läs 
mer här!

ANTIKRUNDAN 
KOMMER TILL 
SIMRISHAMN

EXAMEN I TILL-
VÄXTRUMMET

 
Under det senaste året har 14 unga före-
tagare på Österlen fått hjälp med att ut-
veckla sina företagsidéer. Den 6 mars 
var det stor examen tillsammans med 
projektets sponsorer, samarbetspart-
ners och mentorer.
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