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NÄRINGSLIVSNYTT
Simrishamns kommun,  juni 2015

Äppelblom och rapsfält gläder oss varje 
år och alldeles nyss fick vi företagssta-
tistiken från årets fem första månader 
som också är positiv. Siffrorna visar att 
det i Simrishamns kommun nu finns to-

talt 3046 registrerade företag varav 984 
är aktiebolag. 61 nya företag har regist-
rerats och endast 7 företag har begärts i 
konkurs. 

NU ÄR SOMMAREN HÄR!

 
DESTINATIONSUTVECKLING 
SKÅNE SYDOST
Dialogmöte 17 juni
Destinationsutveckling Skåne sydost 
har arbetat intensivt i flera workshopar 
under våren. Nu bjuder företagarna i 
processgruppen, Svensk Destinations-
utveckling, Tyréns, Tourism in Skåne 
och kommunerna i Skåne sydost in till 
Dialogmöte för att presentera resultatet 
så här långt. Det kommer att handla om 
tillgångar, egenskaper, säsonger och 
framtida attraktionskraft. Vidare om 

potential på den utländska marknaden 
och vad som krävs för att säkerställa 
exportmognad och en ordentlig omsätt-
ningsökning för hela området.

Välkommen den 17 juni! 
Anmäl dig och läs mer här:  
http://simplesignup.se/event/61095-dia-
logmoete-destinationsprocess-skaa-
ne-sydost  

Simrishamn, Tomelilla och 
Ystad blev tillsammans med  
företaget Akkafrakt utsedd till 
vinnare i Godstransportrådets 
årliga tävling Årets Lyft. 
Akkafrakt sköter transporterna och 
sampackningen när det gäller satsning-
en ”Samordnad varudistribution” i 
Ystads, Tomelilla och Simrishamns 
kommuner. Redan i höstas blev man re-
gional vinnare i Skåne och Blekinge, 
och nu är man alltså utsedd till totalseg-
rare i Sverige. Satsningen har möjlig-
gjorts genom stöd och bidrag från Le-
ader.
 Godstransportrådets prismotivering 
lyder: ”Ett framgångsrikt och inspire-
rande exempel på samordnad varudist-
ribution där kommunerna som upp-
handlare med hjälp av ett genomtänkt 
och ambitiöst angreppssätt uppnått om-

fattande reducering av sina varu-
transporter. Genom en modell där an-
svarig transportör samordnar alla in- 
och utleveranser inom de givna ramar 
som satts av transportköparen har va-
rutransporterna minskat med så myck-
et som 75 %. Aktörernas koordinering, 
transparens och inte minst mod, gyn-
nar både ekonomi, trafiksäkerhet och 
miljö.”
 Godstransportrådet är en politiskt 
oberoende sammanslutning som arbe-
tar för att utveckla och stärka samarbe-
tet mellan olika trafikslag. I rådet finns  
representanter från branschorganisatio-

ner, handelskam-
mare, myndighe-
ter, transportbran- 
schen, enskilda fö-
retag och akade-
mien.

LOGISTIKPRISET ÅRETS LYFT

Alla näringsidkare spelar en mycket 
viktig roll i sina möten med turister i 
vår region. Anmäl dig och din som-
marpersonal till vår Inspirations- och 
kunskapsträff då du lär dig mer om vår 
destination och vad turister kan se och 
uppleva här.
 Måndagen den 22 juni kl 14-16 på 
Skeppet Marint centrum i Simrishamn, 
avslutas med guidad stadsvandring i 
Simrishamn kl 16.15-17.15. Det går bra 
att anmäla sig till enbart utbildnings-
träffen eller stadsvandringen, eller bå-
de och.
 Anmälan och mer information. 
http://simplesignup.se/event/60851-in-
spirations-och-kunskapstra-
eff-foer-din-sommarpersonal länk till 
inbjudan Självklart är både Inspira-
tions- och kunskapsträffen och stads-
vandringen kostnadsfri!

INBJUDAN TILL
INSPIRATIONS- 
& KUNSKAPS- 
TRÄFF YSTAD  
& ÖSTERLEN
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MARINT CENTRUM

Simrishamns kommun har som mål att tillvarata och utveckla sin 

marina profil och arbetar sedan flera år strategiskt med havs- och 

vattenfrågor. 2010 etablerades Marint centrum, vars roll är att funge-

ra som samlingspunkt för satsningen. 

 På Marint centrum möts omsorg om havsmiljön, forskning och en-

treprenörskap under ett och samma tak. Här utbyts och skapas kun-

skap, samarbeten byggs och nya idéer och affärsmöjligheter utveck-

las. Marint centrum har breda nätverk och samarbeten inom akade-

mi, näringsliv och offentligt förvaltning i hela Sverige och runt 

Östersjön. 
 Under 2015 fokuserar Marint centrum på två av våra hjärtefrågor, 

hållbart fiske och marint avfall. På fiskefronten pågår utvecklandet 

av en lokal fiskestrategi liksom ett konkret arbete med att utveckla 

den skånska marknaden för närfångad fisk. Inom marint avfall arbe-

tar vi bl. a. med spökgarnsproblematiken i Östersjön, marint mik-

roskräp samt det internationella projektet Fishing for Litter som bi-

drar till minskad marin nedskräpning.

 På Marint centrum finns organisationer som Havs- och vatten-

myndigheten, Kustbevakningen, IVL Svenska Miljöinstitutet, 

Hamnkontoret, Nyföretagarcentrum, Tillväxt Syd samt flera pro-

jektkanslier och företag. Under 2015 byggs och invigs labblokaler för 

gymnasieskolan Nova Academys naturvetenskapliga program. Här 

finns också Simrishamns turistbyrå, liksom en samlingslokal för upp 

till 150 personer, som kan hyras för konferenser, föredrag, mässor, 

kulturevenemang, fester med mera.

 Ambitionen är att Marint centrum ska bidra till att göra Simris-

hamn med omnejd till en än mer spännande och attraktiv region för 

invånare och företagare – gamla som nya.

 Välkommen att kontakta oss!

www.simrishamn.se/marintcentrum

Har du gjort bra business 
på andra sidan sundet? 
Har du sett en affärsmöj-
lighet i Danmark och ta-
git den? Då kan det vara 
ditt företag som är vinna-
ren av Øresunddirektbu-
siness Award 2015! Pris- 
summan är på 100 000 
danska kronor och bak-
om priset står informationstjänsten 
Øresunddirekt.
 Du kan nominera antingen ditt eget 
företag eller någon annans, om du kän-
ner någon som framgångrikt gjort affä-
rer i det andra landet. 

 Här kan du läsa mer om 
priset och hitta nomine-
ringsformuläret: 
www.oresunddirektbusi-
ness.se/aktuellt/vinn-oere-
sunddirektbusiness- 
award-och-100-000-dkk
 Sista dag för nomine-
ring är 6 september. Vin-
naren utses av en jury be-

stående av svenska och danska med-
lemmar med stor kompetens i att 
informera företag och arbeta för företa-
gens villkor i regionen.

29 augusti firas för 19:e året i rad Sil-
lens dag i Simrishamn. 
 Om du vill delta med din verksam-
het eller ha en marknadsplats, gärna 
med ett silltema, kontakta Simris-
hamns turistbyrå, Lena Svensson, 
0414-81 98 00, eller turistbyra@simris-
hamn.se senast 14 juni.

SILLENS DAG

UTBILDNING:
E-HANDEL PÅ
EXPORT  
Torsdag den 15 oktober arrangerar Bu-
siness Sweden en halvdagskurs där de 
ger råd och vägledning i hur företag 
framgångsrikt kan förbereda sig för att 
bedriva e-handel över gränserna. Man 
går igenom lagar, sedvanor och trender 
som styr e-handeln inom EU och i övri-
ga världen och även andra områden 
som tullregler, moms och logistik.
 Mer detaljerad information och an-
mälan: www.business-sweden.se/Om-
oss/Seminarier-och-events/EventsSe-
minarier/E-handel-pa-export-15-okto-
ber-2015-i-Malmo/.

NY BROSCHYR
OM ALLA
EU-PROGRAM

"Skånska kommuners 
guide till EU-program 
2014-2020” är en fullma-
tad skrift som är nyttig 

för dig som har en projektidé eller vill 
veta mer om vilka olika EU-program 
som finns.
 Broschyren och mer information 
finns på: www.sjobo.se/europa-direkt/
nyhetsarkiv/skanska-kommuners-gui-
de-till-eu-program-2014-2020/ 
 Vill du ha den skickad till dig? Maila 
namn och postadress till naringsliv@
simrishamn.se

ØRESUNDDIREKTBUSINESS 
AWARD 

29 augusti 2015
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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!!!



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/

FÖRETAGARE FÅR HJÄLP MED 
ATT HITTA RÄTT
Region Skåne har lanserat ett nytt digitalt verktyg/hemsida för entreprenörer och  
    företagare i Skåne som heter Starta Driva Utveckla.  
           Satsningen görs för att underlätta för de som vill  
     starta, driva och utveckla ett företag. Innovatö 
           rer och företagare i Skåne som letar efter  
             rådgivare, riskkapital och innovativa miljö 
                 er skall också lättare hitta rätt. Utgångs 
      punkt är den fas och den bransch som  
      företaget befinner sig i, samt vilken typ  
        av stöd som behövs.
      http://startadrivautveckla.skane.com/

ÖPPNA SVENSKA 
MÄSTERSKAPEN I 
MATHANTVERK 
Välkommen till Öppna Svenska Mäs-
terskapen i Mathantverk 2015! Täv-
lingen anordnas förr 19:e gången och 
är öppen för mathantverk från hela 
Norden i samband med Eldrimners 
idé- och kunskapsmässa Saerimner.  
För dig som tävlar innebär det att un-
dertiden som dina produkter bedöms 
av juryn kan du stilla tävlingsnerverna 
med inspirerande oc h kunskaps-
späckade seminarier, nätverkande 
med kollegor från hela Norden och 
andra aktiviteter. 
Läs mer på eldrimner.com

 
Tillväxt Syd – Hållbar Tillväxt – Nätverk för företag i Ystad Österlen 
 

 
 

             
 

”Entreprenörskap i musikindustrin ” 
 

Tillväxt Syd har lyckats engagera artisten och musikproducenten John de Sohn till en 
frukostträff.  En chans som aldrig kommer tillbaka!? 
 
TISDAGEN 9 juni kl 7.30-9.30 på Litemer i Ystad 
 
Anmälan(senast 2/6): http://simplesignup.se/private_event/60816/86e19829c2                                                                               
Vi tar in ca 100 pers. från våra medlemsföretag. Inregistrering och frukost från 7.30-
8.00. Först till kvarn gäller så anmäl dig direkt! 
 
Andreas Narsell, själv med 20 års erfarenhet från musik- och nöjesbranschen kommer 
att samtala med Björn Johnsson, som han egentligen heter om vad som krävs för att 
”lyckas” som artist och musikentreprenör. Hur bygger man upp business och skapar 
tillväxt i musikindustrin? Vad kan du och ditt företag lära av detta? What´s up? 

 
Björn är född och uppvuxen i Ystad. Han var första ”DJ’n” någonsin som fick spela på 
Allsång på Skansen, han var 2014 nominerad till P3-guld och hans genombrottslåt 
”Dance our tears away” har spelats över 18 miljoner gånger på Spotify. Björn har på 
senare år haft fantastiska succéer i såväl Sverige som internationellt och drar tusentals 
åskådare till sina konserter. www.johndesohn.com 
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