Näringslivsnytt
juni 2017
Grattis årets sommarlovsentreprenör
Tisdagen den 15 augusti utsågs årets sommarlovsentreprenörer
i Kävlinge kommun. Alva Wallin blev årets
Sommarlovsentreprenör, Sara Sällberg årets Marknadsförare
och David Holmgren, Louise Ranevi och Pontus Salenbo delar på
utmärkelsen årets Slitvarg.
Årets sommarlovsentreprenör
– Alva Wallin med Alvas allservice
Alva har haft en stark företagsidé och visat prov på engagemang
och entreprenörskap under hela projektet. Hon har arbetat hårt
för att förverkliga sin företagsidé och förstått företagandets olika
delar.
Tack till alla er som engagerat er i årets sommarlovsentreprenörer, vi följer er med spänning.
Vi önskar även rikta ett extra stort tack till de lokala företag som ställt upp och bjudit in till
studiebesök och till våra sponsorer.

Gruppfoto Sommarlovsentreprenörer i Kävlinge kommun 2017

Nominering Årets Företagare
Nu är det dags att nominera din kandidat till Årets
Företagare i Kävlinge kommun 2017
Årets företagare har delats ut i samarbete mellan Företagarna och Kävlinge kommun sedan 1990
som ett led i kommunens vision att förbättra förutsättningarna för att driva och starta företag.
Syftet är att lyfta fram företag som drivs utifrån ett hållbart ekonomiskt, socialt och miljömässigt
perspektiv.
Har ni möjlighet att fylla i organisationsnummer och motivering underlättar det den fortsatta
processen. Obs, det går max att nominera tre företag åt gången. Önskar man nominera fler får
man ladda om enkäten och fylla i den på nytt.
Nominera via denna länk
Det går även att maila in era nomineringar till naringsliv@kavlinge.se
Sista nomineringsdag är den 2 oktober.

Kommunalrådslunch 21 september
Välkommen på kommunalrådslunch den 21 september
Tid: 11.30 - 13.30
Plats: Hörnstenen, Produktvägen 8
Program:
11.30 Samling mingel
Information från kommunen och Rotary Kävlinges president Gunilla Fritsch
12.00 Lunch
12.45 Christian Ewe, Handelsbankens regionkontor Malmö och Dag Olsson, kontotschef Kävlinge
presenterar sin syn på marknadsläget.
13.30 Slut
Varmt välkommen!
Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande
Catrin Tufvesson, oppositionsråd
Mats Rosén, turist- och näringslivschef
Anmälan: Kommunalrådslunch 21 september
Sista anmälningsdag den 18 september.

Save the date 25 oktober
Medborgardialog tema trygghet
Kävlinge kommun anordnar minst fyra medborgardialoger om året där medborgarnas åsikter,
tankar och idéer kring aktuella ämnen hämtas in.
Senaste medborgardialogen handlade om kustområdet i Barsebäck och anordnades vid två
tillfällen, 8 juni och 30 augusti. Mer om vad som framkom kan ni läsa här: Medborgardialog
kustområdet Barsebäck
Den 25 oktober, kvällstid anordnas en ny medborgardialog på tema trygghet.
Inbjudan kommer senare med mer information kring tid, plats och upplägg.
Läs mer: Kävlinge kommuns arbete med medborgardialoger

Nyföretagarcenter Syd - kalender

Nyföretagarcenter syd arrangerar löpande events och aktiviteter för att inspirera och motivera till
ett framgångsrikt företagande. Det är omväxlande workshops, talkshows, föreläsningar och
seminarier med framgångsrika personer från välkända företag och organisationer.
Kommande aktiviteter i Kävlinge:
13 September
Kävlinge - Individuell rådgivning på plats!
Vår rådgivare är på plats i Kävlinge för att ge dig en timmas individuell kostnadsfri och
konfidentiell rådgivning. Läs mer
8 November
Kävlinge - Individuell rådgivning på plats!
Vår rådgivare är på plats i Kävlinge för att ge dig en timmas individuell kostnadsfri och
konfidentiell rådgivning. Läs mer
Läs mer på Nyföretagarcenter Syds hemsida om fler
aktiviteter. https://www.nyforetagarcentersyd.se/våra-tjänster/aktiviteter/

Planera även in
Top Packaging Summit 19-20 September 2017
Två dagars inspirationskonferens med världsledande aktörer och representanter inom
paketering och hållbarhet.
Läs mer om konferensen och programmet här: http://www.toppackagingsummit.com/

Lundalands filharmoniska orkester
Som somliga av er känner till var Kävlinge kommun med och startade orkestern Lundalands
filharmoniska orkester 2010. De har gett många uppskattade konserter, ibland med mer än 200
personer på scen, bland annat i Hög och Kävlinge.
Det har gått bra för orkestern och man spelar numera på Malmö Arena inför tusentals
människor. Genom vårt engagemang har vi fått möjligheten att erbjuda alla företagare i
Kävlinge kommun 10 % rabatt på biljetterna till galan Last Night at Malmö Arena den 30
september. Förhoppningen är att det ska bli uppskattat företagsevent för näringsidkare i
kommunen.
Här kan ni se ett klipp från förra årets
produktion: https://www.facebook.com/lundalandsfilharmoniker/videos/1479887235357215/
Ni som vill beställa biljetter med rabatt använder följande länk vilken automatiskt justerar
priserna: http://www.ticketmaster.se/event/MAR0930A?CL_ORIGIN=Web3
Vill ni beställa fler än 15 biljetter kontaktar ni Kristofer Wåhlander på kristofer@lastnight.se.
Läs mer om produktionen på www.lastnight.se

Näringslivsenheten, Kävlinge
kommuns löften
•

Du som är intresserad av att starta eget företag får träffa någon på näringslivsenheten
inom en vecka för en första konsultation och rådgivning.

•

En företagare som kontaktar Företagskoordinatorn blir inbokad på möte med relevanta
tjänstemän från våra olika inom myndighetsområden inom två arbetsdagar.

•

Du som kontaktar kommunen med önskan om ett företagsbesök ska få det inom tio
arbetsdagar.

Läs mer på vår hemsida, Näringslivsenheten, Kävlinge kommun

Mats Rosén
Näringslivs- och turistchef
mats.rosen@kavlinge.se

Charlotte Malmborg
Nämndsekreterare
charlotte.malmborg@kavlinge.se

