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Vi företagare och vi, Simrishamns kommun, är viktiga för varan-
dra. Vi har olika roller, men gemensamt skapar vi arbets tillfällen 
och en attraktivitet att vilja bo och leva just här. 

Företagarföreningar, företagare och Simrishamns kommun har sedan en tid till-
baka träffats för att förbättra vår dialog. Vi vill gemensamt lyfta företagsklimatet i 
vår kommun. Ett sätt att få veta mer om hur, är att göra en enkät.

Om enkäten
Alla företagare har nu möjlighet att komma med synpunkter och förslag. Dina 
svar kommer att vara till stor hjälp det fortsatta arbetet. Alla svar är helt anonyma.

Vad tycker du är viktigt?
Gå in på länken här så hittar du ett enkelt kort formulär där du med egna ord 
kan beskriva vad som är bra och vad som kan göras bättre. Alla tankar och  
åsikter välkomnas! Tack för att du tar dig tid med enkäten. 

Skicka gärna länken till andra företagare du känner.

Vem står bakom enkäten?
Skillinge Företagareförening, Hammenhögs byalag och företagsförening,  
Borrbyföretagarna, Nyföretagarcentrum, Företagarna Österlen, LRF kommun-
grupp, Simrishamns Köpmannaförening Tillväxt Syd, Qlara samt engagerade 
företagare och Simrishamns kommun. En arbetsgrupp har utformat enkäten.

FN:s hållbarhets-
mål – ett 
smörgås bord för 
nya affärer
Torsdag den 13 september 
bjuds du som företagare/
organisation in till en halv-
dag i Ystad arena med  
fokus på att identifiera nya 
affärsområden och skapa 
nya affärsmöjligheter.

Idag finns det många företag som 
redan arbetar hållbart som en inte-
grerad del av sin affärsverksamhet 
och företagsutveckling. Målet med 
förmiddagen är att använda FN:s 
hållbarhetsmål som utgångspunkt 
för att tänka nytt eller annorlunda 
tillsammans. Vi kommer att öka 
vår kunskap och etablera nya 
affärs nätverk, bland annat genom 
att visa och sprida allt bra som 
redan görs i sydöstra Skåne, och 
samtidigt identifiera outnyttjade 
resurser, nya möjligheter och nya 
hållbara affärer.

Mer information finns här: 
http://ystad.se/naringsliv/fru-
kostar-seminarier-traffar-utbild-
ningar/nyheter/fns-hallbarhets-
mal--ett-smorgasbord-for-nya-af-
farer/

Kickstart digitalisering för  
företag startar 7 november
Kickstart digitalisering är en satsning som stöttar små och 
medelstora företag inom industrin eller i en närliggande 
bransch. 
Syftet är att ge företag insikt och inspiration för att kunna ta tillvara de möjlighe-
ter som digitaliseringen innebär. Genom stöd och samverkan med andra får ditt 
företag hjälp att stärka sina affärer och identifiera möjligheter till nya kunder 
och marknader. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost, lunch och 
fika under dagen. Platsen är Marint centrum i Simrishamn.
 Mer information om ”Kickstart digitalisering” och anmälan finns inom kort 
på simrishamn.se/naringsliv

Dina synpunkter är viktiga!
Enkät till alla företagare i Simrishamns kommun.
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Open Lab Skåne hjälper 
företag och entreprenörer
Här finns kvalificerad expertis och utrust-
ning inom kemi och materialvetenskap,  
life science och livsmedelsteknik.

På Open Lab Skåne kan företag få 
kostnadsfri rådgivning, använda 
specialiserad utrustning och hyra 
laboratorier. Några företag som 

redan gjort så är t.ex. mikrobryggerier, läkemedelsföre-
tag, kosmetikaföretag, tillverkare av plastprodukter, 
livsmedelsföretag och bioteknikföretag. Rådgivningen 
är kostnadsfri, men man hyr utrustning och lokaler. 
Open Lab Skåne, som finns i Malmö, drivs av Malmö 
universitet, Lunds universitet och SmiLe inkubator.  
All information och kontaktpersoner finns  
www.openlabskane.se 

Stöd till matföretag
Innovations- och utvecklingsstöd till  
mat företag på Österlen.
Krinova är Sveriges första science park med fokus på 
livsmedel. De har ett nära samarbete med näringsliv, 
akademi och offentliga aktörer i syfte att bidra till nya 
arbetstillfällen och fler mer innovativa företag. Genom 
olika projekt har ett digert nätverk inom mat- och 
dryckesbranschen utvecklats. 

Alla livsmedelsföretag är välkomna.
Krinova söker nu företag som önskar stöd, råd och väg-
ledning för att utvecklas. De har till sin hjälp ett team 
med erfarna affärsutvecklare. Alla har erfarenhet av att 
själva driva företag och det finns en samlad kunskap 
inom livsmedelsförädling, gastronomi, finansiering, 
försäljning, juridik, ledarskap, kommunikation och 
innovationsstrategi. Kontakt: Hannes van Lunteren, 
business designer, Krinova Incubator & Science Park, 
0706-11 41 80, hannes@krinova.se,  
www.krinova.se/mat-miljo-halsa/krinovamat/

Kök att hyra
Behöver du en plats för att testa eller ta 
fram en ny produkt?
Då kan du tillfälligt hyra ett både välutrustat och livs-
medelsklassat produktionskök på Krinova. Mer infor-
mation och kontaktuppgifter finns här: http://www.
krinova.se/kontor-och-motesplats/kontor/kok-att-hyra/

Stöd till företag som vill  
energieffektivisera
Energikontoret Skåne samarbetar med Energi-
myndigheten för att få fler små och medel stora 
företag att energieffektivisera. 
Arbetet sker genom att informera företag om fördelarna 
med energieffektivisering, och att berätta om de stöd som 
finns att söka hos Energimyndigheten. Hjälp ges både före, 
under och efter ansökan. Det finns möjlighet för företag att 
få upp till 50 000 kronor i stöd för att genomföra en kart-
läggning av sin energianvändning och få förslag på åtgärder. 
Många företag är redan igång!
 Är du intresserad av att energieffektivisera ditt företag och 
veta mer om de stöd som finns? Kontakta då:
Ulf Jobacke, 072-885 49 12, ulf.jobacker@kfsk.se, eller 
Per Persson, 072-885 49 47, per.persson@kfsk.se

Simrishamns kommun har gratis  
energi- och klimatrådgivning
Alla vinner på att använda energin  
effektivare!
Inom såväl industrier, lokaler och bostäder finns stora 
möjligheter att utnyttja varje kilowattimma mer effek-
tivt. Därför ger Simrishamns kommun gratis energi-
rådgivning. Du når vår energirådgivare Benny Anders-
son på 0414-81 90 00 eller ekr@simrishamn.se

Simrishamn bäst i Sverige  
på solenergi
Simrishamn kommer på första plats i  
solcellstoppen.
Detta framgår av Svensk Solenergis årliga rankning av samt-
liga kommuner. För solenergi har Simrishamns kommun 
mest installerad effekt per person, 113 watt. Rikssnittet lig-
ger på 22,7 watt per person. Läs mer här: https://www.svensk-
solenergi.se/press/pressmeddelanden-debattartiklar/simris-
hamn-hoegst-upp-i-solcellstoppen

Simris är nästan själv-
försörjande på energi
På den här länken kan du i realtid följa 
produktion och förbrukning i Simris. 

https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lo-
kala-energisystem/direkt-fran-simris.html
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Starta företag-träffar under hösten
Inspirationsträffar
För dig som funderar på att bli företagare och vad som då är viktigt att 
tänka på.
Torsdag 13/9 kl. 18.30–19.30, Marint centrum, Simrishamn
Torsdag 11/10 kl. 18.30–19.30, Gamla rådhuset, Ystad

Fördjupningsträffar
Här går vi igenom vad du behöver för att kunna starta företag.
Torsdag 27/9 kl. 18.30–20.30, Marint centrum, Simrishamn
Torsdag 8/11 kl. 18.30–20.30, Gamla rådhuset, Ystad

Starta företag-träffarna, som genomförs av Nyföretagarcentrum,  
är kostnadsfria och fika ingår! Föranmälan till  
ystad@nyforetagarcentrum.se eller 0706-18 09 68. Välkommen!

Start-up-café i Simrishamn
För dig som funderar på att starta företag
Kom och prata försäljning, marknadsföring, juridik eller något annat 
som rör nyföretagande. Ingen föranmälan behövs. Nyföretagarcentrum 
bjuder på kaffe och fralla! Platsen är Café Kagan, tiden är kl. 9–12.  
Start-up-caféer är varje fredag, jämna veckor. För mer information  
och frågor, kontakta Lotte Kolare på Nyföretagarcentrum:  
lotte.kolare@nyforetagarcentrum.se, 0706-18 09 68.

Verksamhet söker lokaler
En ny verksamhet söker lämpliga lokaler i Simrishamn. Önskemålet är en 
lokal på 400–800 kvadratmeter med personalutrymmen, plats för in- och 
utlastning samt en parkering för kunder. Kontakta näringslivsutvecklare 

Lars Persson för mer information om du har eller  
känner till några lämpliga lokaler.

Kontakt
Lars Persson  
0414-81 91 22  
lars.persson@simrishamn.se

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.

Mer information kommer i nästa Närings-
livsnytt och snart på simrishamn.se

Några viktiga  
datum under  
hösten
5 oktober. Frukostmöte för företagare, om 
e-handel. Skeppet i Simrishamn.

17 oktober. Seminarium ”Hållbart  
byggande och hållbara företag”.  
Sjöbo gästis.

23 oktober. Informationskväll för fastighets-
ägare, Objekt Vision. Rådhuset i  
Simrishamn.

26 oktober. Frukostmöte för företagare  
med ÖSKG på Tjörnedala.

7 november. Kickstart digitalisering.  
Marint centrum, Simrishamn.

22 november. Företagarfesten på Skeppet!

Simrishamns kommun 
gör nya företagsbesök  
i höst
Syftet med företagsbesöken är att öka 
kunskapen om företagande och att 
underlätta för företagen i deras kontak-
ter med kommunen. Vill du att vi besö-
ker ditt företag nu under hösten?  
Kontakta då näringslivsutvecklare Lars 
Persson, lars.persson@simrishamn.se
så bokar vi in ett besök! I nästa Närings-
livsnytt kommer ett bildreportage från 
vårens företagsbesök.
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