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Lomma kommun
Företagslots – en tjänst som förenklar för företagare

Centrumföreningen Lommastråket
Centrumföreningens medlemmar representeras av butiker, restauranger,
kaféer, servicetjänster, fastighetsägare, banker, föreningar m fl.
Alla handelsverksamheter i Lomma är välkomna till oss. Kontakta oss gärna
vid nyetablering.
Vårt mål är att tillsammans med våra medlemmar marknadsföra och stärka
varumärket Lommastråket, den lokala handeln och skapa ett levande centrum.
Vi arrangerar en rad olika aktiviteter som t ex Barn i Lomma, Matrundan vår
och höst och Skördefesten.
Vi samverkar med Lomma kommun när det gäller frågor kring gatumiljö,
gestaltning och skyltning.
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Företagslots är en servicefunktion som Lomma kommun erbjuder. Funktionen
ger dig som företagare en snabb väg in i kommunen och du får hjälp i samtliga
kontakter som du har med oss.
Det kan bland annat handla om:
• Vilka tillstånd du behöver – allt från bygglov till livsmedelsfrågor
• Var det finns lediga lokaler
• Var det finns det mark att köpa eller arrendera
Tjänsten lämpar sig för dig som behöver komma i kontakt med kommunen när
det gäller mer än ett ärende.
Projektet Företagslots finansieras till stora delar av ett bidrag från Företagarna
Öresund och görs i samverkan med Burlövs kommun.
Välkommen att höra av dig!
foretagslots@lomma.se | Tel: 040 641 10 00 | www.lomma.se
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Välkommen

Är du ny som företagare?
NyföretagarCentrum Öresund erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig
som kanske sitter på en ny affärsidé eller till dig som varit igång ett par år.
All rådgivning är kostnadsfri, objektiv och konfidentiell.
Läs mer på vår hemsida. Här bokar du dig också
för rådgivning.

som företagare
i Lomma kommun!

Information från Lommas lokala företagsföreningar
och kommunens näringsliv

I Lomma kommun
finns ett aktivt näringsliv och målet är att det ska vara
enkelt, trivsamt och utvecklande att driva företag i
Lomma kommun. För att detta ska bli verklighet finns
ett antal föreningar och kommunen som erbjuder
olika saker för att du som företagare ska trivas.
Samtliga föreningar har här valt att presentera sig
lite kort och i vissa fall bjuda in till aktiviteter som
sker löpande. Kommunen finns också med som en
viktig del där man strävar efter att göra det enkelt för
dig som företagare när det kommer till tillstånd och
andra frågor.
Vi hoppas att detta ska underlätta och du som ny
företagare i kommunen ska känna dig välkommen.

Lomma Företagsgrupp

Företagarna Öresund

Företagsgruppen arbetar för att informera, påverka, utbilda och samverka
på lokal nivå, ju fler vi är desto större möjligheter. Vi finns till för alla företagare
i kommunen; från Alnarp i söder till Borgeby i norr.
Vi utser tillsammans med Företagarna Öresund Årets Företagare och Årets Unga
företagare och har ett eget pris – Årets Servicepris som delas ut en gång per år.
Föreningen arrangerar en rad aktiviteter och inspirationsföreläsningar under
året, bl a företagsfrukostar ca en gång per månad på Örestads Golfklubb.

Föreningen Företagarna Öresund omfattar kommunerna Lomma, Burlöv,
Kävlinge och Staffanstorp.
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar
60 000 företagare i landet och är en riksorganisation som bl a driver aktuella
frågor på både riks, regional och lokal nivå.
Företagarna erbjuder också olika förmåner för dig som företagare; juridisk
hjälp, rabatter på resor, boende, drivmedel m.m. Fördelaktiga avtal kring
företagsförsäkringar samt utbildning och kompetensutveckling.
På lokal nivå arrangerar vi bl a Businessluncher för att skapa ett starkt
nätverk bland våra företagare. Deltagandet är kostnadsfritt.

Vi bjuder in dig till en Företagsfrukost i Lomma!
Första besöket är kostnadsfritt. Aktuella datum hittar du på hemsidan under
fliken Aktiviteter där du också anmäler dig.

Vi bjuder in till Businesslunch!
Datum och anmälning hittar du på hemsidan.
ÖRESUND
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