Vellinge kommun
– med bättre utsikter för företagare

#bättreutsiktervellinge

Vellinge.se

Välkommen till Vellinge kommun!
I Vellinge kommun är det nära både till andra delar av Skåne och till kontinenten. På mindre än en halvtimme
når du Köpenhamn, de skånska metropolerna Malmö och Lund eller en färjeförbindelse till Tyskland eller
Polen.
Befolkningen har ökat varje år sedan kommunen bildades 1974. Den 31 december 2018 hade kommunen
36 499 invånare. Kommunen har en skola i absolut toppklass, som vinner många utmärkelser och alltid hamnar
högt i olika rankingar. Här finns en väl utvecklad äldrevård och en mix av moderna affärscentra och pittoreska
gårdsbutiker. Kommunen erbjuder många aktiviteter och mycket rekreation för turister och kommuninvånare.
Här finns några av Europas bästa stränder och vackra naturmiljöer att ströva runt i. Det är med anledning av
allt detta som vår devis är ”Bättre utsikter”.
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Bättre utsikter
Devisen ”Bättre utsikter” sammanfattar Vellinges många
goda sidor på ett bra sätt. ”Bättre utsikter” är en mångtydig
devis. Det kan handla om de faktiska utsikterna i form
av naturmiljöerna med vidsträckta sandstränder, ljungen,
flommarna, havet och utblickar mot Östersjön, Öresund och
bron som förbinder Skåne med Själland. För många är bara
det skäl nog att vilja komma hit. Men det finns fler skäl.

Goda insikter
Målet med kommunens arbete är att skapa bästa möjliga
förutsättningar för människor att leva och verka här – bättre
utsikter till ett gott liv med bra skolor, boendeformer för olika
behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet
till rimlig kostnad. ”Bättre utsikter” markerar både stolthet
över det som finns och det som åstadkommits hittills – men
det finns också en underliggande insikt om att aldrig ta något
för givet eller stanna av i arbetet. Vellinge är en liten kommun
med bättre utsikter – för alla med goda insikter.

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

360º
panorama

Foto
galleri

Cinemagraf

Webbikon

Snap-
video
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Ett näringsliv byggt
på samverkan
I Vellinge kommun finns cirka 4 800 registrerade företag. Den
dominerande företagskategorin är serviceföretag, framför allt
inom fastighets- och företagstjänster. Handelsbranschen är också
välrepresenterad i form av agenturer och import-/exportföretag.
Även fastighetsverksamhet, jordbruk och byggföretag är stora
branscher.
I Vellinge finns det tre företagarföreningar och tre centrumföreningar som kommunen samverkar med.

Fin ranking
I kommunen startas många nya företag. Enligt statistik för 2018
startades 14,6 nya företag per 1 000 invånare i kommunen.*
Kommunen utsågs till Årets nyföretagarkommun som ett
resultat av sitt höga nyföretagande och för sitt sätt att arbeta
med nyföretagande. Vellinge kommun placerar sig också varje år
högt på listan i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i
Sveriges kommuner.

*Siffror från Ekonomifakta.

INGET JOBB ÄR FÖR STORT – OCH INGET ÄR FÖR LITET
För oss på Global Byggvision står kundens drömmar och önskemål
alltid i fokus. Vi är en byggentreprenör med stor samlad erfarenhet
och vi jobbar såväl mot privatmarknaden som mot bolag inom den
privata fastighetsbranschen och offentlig sektor.
Oavsett vem som är vår kund, och vad projektet gäller, ger vi alltid
110 procent redan från dag ett och vi lägger stor vikt vid att våra
kunder ska känna sig helt trygga med att anlita oss. Vi lyssnar på våra
kunder och kommer med konkreta tips och råd, alltid i syfte att leva
upp till dina förväntningar – och till och med överträffa dem.

Stenyxegatan 10, 213 76 Malmö
040-46 64 22
info@globalbyggvision.se
www.globalbyggvision.se
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Årets företagare hyllar Vellinges
företagsklimat
2019 tillföll utmärkelsen Årets företagare Bo Niklasson, som driver läkemedelsföretaget
Chemotechnique MB Diagnostics AB.
– Jag ser kommunens positiva företagsklimat som en tillgång, säger pristagaren.
Under nästan 40 års tid har Chemotechnique Diagnostics utvecklat och tillverkat produkter inom
avancerad diagnostik för kontaktallergier. Kontaktallergier är olika typer av allergier som uppstår när
en person blivit överkänslig, oftast genom upprepad kontakt med ett allergiframkallande ämne eller en
produkt. Företaget är sedan en tid världsledande inom sin nisch, med en försäljning i mer än 100 länder.

Fabriksgatan 10, 235 32 Vellinge
040-42 41 35

www.elektroteamab.se
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Vi formar framtidens städer, infrastruktur och landskap.
www.edges.se

Ett strategiskt val
2005 flyttade Chemotechnique Diagnostics till Vellinge.
Anledningen var att Bo och hans fru Marie då lyckades hitta
en fastighet med stark tillväxtpotential.
– Fastigheten var mycket lämpligt placerad i det södra
industriområdet i Vellinge, med snabb access till
motorvägen.
I cirka 15 års tid har Bo alltså varit en del av Vellinges
näringsliv, där han uppskattar kommunens aktiva roll.
– Det finns en välvilja att stödja företagsamheten,
bland annat genom upplåtande av attraktiv mark för
nybyggnation.

Känner sig sedd
Han värdesätter också det samarbete som finns mellan
kommunen och företagarna.
– Det anordnas näringslivsträffar och kommunen visar ett
stort intresse för företagen, till exempel genom att besöka
oss företagare. Det här upplevde jag inte fanns när jag hade
företaget i en annan kommun.
En intressant framtid väntar för Chemotechnique
Diagnostics. Den globala expansionen kommer att
fortsätta, dels med nya produkter, dels genom att utöka
distributionsnätet.
– Så att fler patienter och läkare kan få tillgång till en
värdefull diagnostik av kontaktallergier.

Strandbadsvägen 13A | 252 29 Helsingborg
042-20 12 22 | info@hdlandscape.se | www.hdlandscape.se
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Ett hållbart samhälle
Hållbarhet är ett vitt begrepp och innefattar mycket. På Vellinge kommun arbetar vi just nu med ett hållbarhetsprogram
där vi ska tydliggöra kommunens arbete med hållbarhetsfrågor. Det handlar om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
och omfattar hela kommunens verksamhet.
När vi bryter ner frågorna i Vellinge kommun ligger mycket fokus exempelvis på vår natur, vattenfrågor och transporter,
men också på skola och ungas hälsa. Idag görs det väldigt mycket konkret inom kommunen, näringslivet och på
individnivå. Två exempel är vårt arbete med att ta hand om stora regnmängder och satsningar på förbättrad kollektivtrafik.
Ett stort och unikt projekt för Vellinge kommun är vårt arbete med att skydda Falsterbonäset mot höga havsnivåer. Här
behöver vi anlägga en vall som är cirka 20 kilometer lång för att skydda bebyggelsen på lång sikt.

Nytt verksamhetsområde
skapar ökade möjligheter
Vellinge kommun har initierat ett planarbete för ett nytt verksamhetsområde med cirka 40 tomter. Det nya verksamhetsområdet
ligger i kilen mellan väg 100 och E6, i direkt närhet till det befintliga verksamhetsområdet i södra Vellinge. Området är
lättillgängligt tack vare det motorvägsnära läget och det ligger dessutom på cykelavstånd till centrala Vellinge.
Tanken med satsningen är att ge möjlighet till både nya och befintliga företag att etablera sig och kunna växa inom
kommunen. Det handlar om verksamheter som kontor och lättare tillverkning. Här kommer också att finnas möjlighet för
service, såsom drivmedel och restauranger.

Ett lyft för alla
Ambitionen med området är att det ska vara attraktivt för de som etablerar sig här, för besökare och för förbipasserande.
Det kommer att göras genom exempelvis trädplanteringar, en hel del gröna tak och dagvattendammar.
Ett nytt verksamhetsområde är viktigt för att kunna behålla befintliga företag, men också locka nya. Fler företag möjliggör
nya samarbeten och utvecklingsmöjligheter.
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Från minsta detalj till kompletta maskiner.
Från ritning till monterad produkt.
IS Plåt är en komplett legotillverkare inom rostfri produktion och bearbetning.
Med erfarna medarbetare och en toppmodern maskinpark levererar vi dagligen
produkter av högsta kvalitet till kunder både lokalt och globalt. Kontakta oss
om du vill veta hur vi kan stärka din lönsamhet och konkurrenskraft.

Falsterbovägen 231-40, 235 91 Vellinge
Telefon 040-42 46 45
isplat.se
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Foto: Johannes Erlandsson

Hållbara kommunikationer
med ett perfekt läge
Vellinge kommuns geografiska placering kan inte bli bättre. Härifrån är det nära till Malmö,
Lund, Kastrup, Köpenhamn och till och med kontinenten. Förutom att det är smidigt ger
det oss också de bästa förutsättningarna till att tänka hållbart och värna miljön.
Den övergripande målsättningen är att resorna i Vellinge kommun ska bli mer hållbara
och att en större andel människor väljer att gå, cykla eller åka kollektivt (kollektivtrafik och
samåkning). Det ska finnas möjlighet till god rörelsefrihet och framkomlighet även med
en ökande befolkning. Vi möter dagens behov av kommunikationer med morgondagens
generationer i åtanke.

Tydliga mål
Målsättningen är att med hjälp av genomtänkt samhällsplanering och ett hela-resanperspektiv stärka den aktiva mobiliteten och skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt
resande. Det handlar om att lägga grunden för förändrade resvanor och skapa
förutsättningar till hållbara alternativ. Samhällsplaneringen ska även underlätta för alla barn
att kunna gå eller cykla till skolan.

Till år 2030 finns två mätbara mål:
1.
Andelen som reser kollektivt (kollektivtrafik
och samåkning), går och cyklar ska
tillsammans motsvara 35 procent av
färdmedelsfördelningen.
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2.
Inga skolbarn ska uppleva rädsla vid
skolmiljön eller vid fritidsaktiviteter.

Mobilitetsstrategi för Vellinge kommun. Dnr ks 2017/738.

VFAS VILLA OCH
FASTIGHETSASSISTANS
Vad kan vi erbjuda?

Villa & Fastighetsassistans i Skåne AB tillhandahåller professionella servicetjänster för både
företag och privatsektorn. Vi kan erbjuda kunden
en total lösning på de efterfrågade tjänsterna från
enkla moment som städning och underhåll till
mer avancerade lösningar som driftteknik och hög
avkastningsstrategi för inventeringar.
Vår styrka och fokus ligger på hög tillgänglighet,
snabb respons, flexibilitet och givetvis hög kompetens och ett brett tjänsteutbud. Vi är en leverantör
som gärna lovar lite och håller mycket mer. Att göra
affärer med oss skall kännas tryggt och bekvämt.

Våra värderingar

I vårt arbete är kunden vår motivering. Vi skräddarsyr era behov, räknar fram det bästa och ser till
att leverera det vi kommit överens om till högsta
servicenivå.

Våra Tjänster
•
•
•
•
•
•

Fastighetsskötsel
Hemstädning
Lokalvård
Trädgårdsskötsel
Trappstädning
Fastighetsteknik

www.vfas.se
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Företagslotsen – alla
svar på samma gång
Du som är, eller vill bli, företagare kan ha anledning att kontakta
kommunen i flera olika ärenden. Vissa ärenden kan behöva
behandlas av flera olika instanser i kommunen. Genom att vi
samordnar vårt arbete utifrån dina behov, säkerställer vi att du får
snabbare och bättre service.
För att förenkla för dig som företagare, erbjuder vi därför tjänsten
Företagslotsen – en möjlighet att träffa flera tjänstemän samtidigt
och få alla svar på samma gång.

För att komma i kontakt med Företagslotsen, anmäler du som
företagare dig enkelt via e-tjänsten på:
vellinge.se/foretagare

WWW.LYFT-BYGGMASKINER.SE

Din maskinuthyrare
i södra Sverige
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Ett blomstrande centrum
Ett av Vellinge kommuns fokusområden är att ha levande centra, som rymmer allt vad våra
invånare behöver. Centrumutveckling i Vellinge kommun handlar om att utveckla samverkan och
förståelse mellan kommunen, fastighetsägarna, handeln/företagen och invånarna. Tillsammans
tar vi fram idéer, tankar, visioner och mål. Genom att skapa delaktighet och positivt engagemang
utvecklar vi attraktiva, aktiva, tillgängliga och öppna centra och handelsområden i kommunen.
Uppdraget med centrumutveckling sträcker sig i första hand över de större orterna i kommunen –
Höllviken, Skanör-Falsterbo och Vellinge.

Spadtag och
springande ben.
I Vellinge bygger vi nya Asklunda Montessoriförskola.
Den färdiga skolan kommer ha en yta på 2.600 m2 och en
inspirerande och lekfull utemiljö. Skolan har sedan start varit
delaktiga i utformningen i nära samarbete med arkitekt och
beställare. Tillsammans bygger vi Sveriges största förskola!
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Digitala tjänster stödjer tillväxten
Digitalisering är en global trend som i grunden omformar stora
delar av samhället. Vellinge kommuns Digitala Agenda är ett
övergripande program för arbetet med att realisera de möjligheter som digitaliseringen medför. Det handlar både om möjligheter till helt nya tjänster och att utföra arbete på ett smidigare och
mer effektivt sätt. Digitaliseringen underlättar utveckling och
tillväxt, och bidrar till Vellinge kommuns långsiktiga attraktivitet.
Digitala Agendans uppdrag är att säkerställa transformationen
från analoga, manuella processer och rutiner till digitala
tjänster för medborgare och företagare i kommunen. Syftet
med digitaliseringsarbetet är att säkerställa god service, till
exempel genom attraktiva självservicetjänster och en effektiv
administrativ handläggning.

Ett prioriterat område är att erbjuda nya digitala kontaktytor.
Nyligen lanserades till exempel nya vellinge.se, som kommer att
vara navet i den fortsatta utvecklingen. Nästa steg är att utveckla
en fristående och kommunövergripande "Mina Sidor", som på
ett säkert och tillförlitligt sätt kopplar samman avdelningarnas
olika datakällor i en sammanhängande informationsportal för
medborgare och företagare. Tanken är att det ska vara enkelt att
få överblick över pågående ärenden och beslut.
Under 2020 kommer helt digitala ärendekedjor att säkerställas,
där webben kopplas samman med våra verksamhetssystem.
Här kommer till exempel digital underskrift och digital post via
”Mina meddelanden” att spela en stor roll.

VVS-installationer och reparationer
Telefon: 040-42 26 00
www.wickmansror.se
info@wickmansror.se
Butiken öppen
Mån-Fre 16-18
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www.bad-varme.se

Väx med Vellingebostäder
Vi erbjuder attraktiva hem och lokaler
där Sverige är som vackrast. Genom bra
design och fokus på hållbarhetsfrågor vill
vi stärka företag som stärker regionen.

vellingebostader.se

Ett läge för
blomstrande
företag
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En framtidssäkrad
utbildning
Det krävs mod för att undervisa för en framtid vi inte vet
mycket om. I Vellinge kommun har vi det. Vi framtidssäkrar
vår utbildning genom att rikta fokus mot fem områden:
1. Förmåga att tänka om och lära nytt.
2. Grundkompetens med specialisering.
3. Social kompetens och hälsomedvetenhet.
4. Drivkraft och självledarskap.
5. Nyfikenhet och kreativitet.

Redo för
morgondagens samhälle
Vad innebär framtidssäkrad utbildning? Samtidigt som samhället
blir mer digitaliserat och automatiserat vet vi att unikt mänskliga
kvaliteter och egenskaper kommer att bli viktigare. Genom att
utveckla dessa skapas förutsättningar för barn och unga att ta
sig an livets utmaningar och förbereda dem för ett yrkesliv i
ständig förändring. Framtidssäkrad utbildning innebär att vi
fokuserar på att stimulera förmågor som kommer att efterfrågas
och krävas den dag våra barn och elever kliver ut i vuxen- och
arbetslivet.
Våra barn och unga växer upp i en tid då världen förändras
exceptionellt snabbt – en tid präglad av genombrott och
utveckling men också av omställning. Banbrytande teknologier
förändrar spelplanen för utbildning och yrkesliv. Av de yrken
som finns idag kommer bara en bråkdel att finnas kvar år 2042.
Kommer världen ens att gå att känna igen?

Vi sköter och underhåller ert vatten- och
avloppsnät för en högre driftsäkerhet!

www.jsg.se
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Ett starkt samarbete
mellan skola och näringsliv
För att säkra svenska företags kompetensförsörjning är det viktigt att samverkan mellan näringslivet
och skolan ökar. Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. Därför behöver de bli
inspirerade av näringslivet och de möjligheter som finns i företagande.
I Vellinge kommun bedriver vi tillsammans med skola och företagarföreningar ett gemensamt
strategiarbete. Vi har en struktur och organisation för ett hållbart UF-företagande, för elevens och
företagens bästa. Vi rekryterar UF-mentorer bland företagarna i Vellinge, med målet att få dem att stanna
och utvecklas långsiktigt som UF-mentorer.

Fiber – Snabbt, tryggt och självklart
Men är det egentligen så viktigt med fiber, kanske du undrar. Det enkla svaret är ja. Inte minst för att kunna möta framtidens krav på
snabbt och säkert bredband. I och med att vi blivit allt mer digitala vad gäller allt från vårdtjänster, arbete och studier på distans till konsumtion av både film och musik, har behovet av ett snabbt nät blivit en del av vår vardag och många ser det som en självklarhet.
Med fiber får du ett bredband med näst intill obegränsad hastighet, som dessutom har en låg energiförbrukning.
www.vesab.se
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Mer än 500 miljoner skäl
att åka hit
Varje år passerar mer än 500 miljoner flyttfåglar Falsterbonäset och en bra dag kan man se svindlande
en och en halv miljon fåglar. Upp till 340 arter har noterats, så det är inte konstigt att fågelskådarna
samlas här. Men fågellivet är inte allt. Vellinge är den kommun i Sverige som har mest skyddad natur i
förhållande till ytan. Över 60 procent av den totala markytan är skyddad genom tio naturreservat och
ett marint reservat på 13 500 hektar.

Stigar och leder
Promenad- och cykelstigar löper genom hela kommunen, så du har första parkett vart du än vänder
dig. Det finns även väl utvecklade vandrings- och cykelleder i kommunen, t.ex. Östersjöleden,
Skåneleden och Sydkustleden.

Stränder och hav
Det är hit man söker sig för att njuta av Sveriges kanske allra finaste stränder. I Falsterbo, Skanör,
Kämpinge och Ljunghusen har du totalt 40 kilometer av kritvita sandstränder att välja på – och på
Svanrevet i Skanör finns dessutom ett stort naturistbad. Och nej, det är inte bara vi som älskar den
vita sanden här. Nyligen placerade reseguiden Rough Guides Falsterbostranden på sin tio i topp-lista
över Europas bästa stränder. Packa strandkorgen och upptäck varför!
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VI HAR HELHETSLÖSNINGEN...






Flyttningar & Transporter över hela landet
Packning & Magasinering
Flyttstädning av lägenheter, hus & gårdar
Vi innehar trafiktillstånd och försäkringar
Företagsflyttar

Vår erfarenhet – er trygghet!

Följ oss gärna på facebook

Karbingatan 2, Trelleborg • 0410-437 49 • www.karlssonsflyttjanstab.se • info@karlssonsflyttjanstab.se
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Falsterbo Horse Show
– något i hästväg!
I Falsterbo är det alltid lika mycket Horse som Show.
Med nästan ett tusental hästar och ryttare, ett femtiotal
olika klasser, över sexhundra funktionärer och lika många
hästskötare, så förstår man att Falsterbo Horse Show inte är
en vanlig tävling. Det är en livsstil, en mötesplats och framför
allt den vecka på sommaren som alla längtar till. Sponsorer,
utställare, ryttare och publik träffas på en och samma plats,
där ridning på absolut världsnivå möter fest, sommar, sol och
semester. Kan det bli bättre än så?

Fina möjligheter till
vind- och kitesurfing
Vellinge har flera stränder där det är möjligt att vind- och
kitesurfa. Det finns områden på våra stränder där vi
rekommenderar att vind- och kitesurfarna håller till när
det är badande på stränderna. De områdena är markerade
med en stolpe med en liten flagga. Utanför badsäsongen
får man surfa även på andra områden, se surfkartan på
Vellinge kommuns hemsida.

Stort som smått, allt åker med!
FRÅN IDÉ TILL GENOMFÖRANDE

35 år i branschen

020-30 20 00 • 040-42 18 83
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A-DESIGN ARKITEKTKONTOR AB
tel. 040-421051

www.a-design.se

Pegga upp i en anrik miljö
Är du golfentusiast behöver vi knappast berätta om vilka möjligheter som
erbjuds i Vellinge kommun. Tre av banorna – Falsterbo, Flommen och
Ljunghusen – ligger i enastående naturmiljö vid havet, medan Söderslätt och
Vellinge är inlandsbanor med fantastiska omgivningar.
Som kuriosa kan nämnas att Falsterbo GK är Sveriges tredje äldsta bana
(invigd 1909). Välkommen till en plats där golftraditionen är mer än 100-årig.

assistans arKEN
Vi har funnits sedan år 2001 och är ett etablerat och trovärdigt företag
som arbetar med personlig assistans. Vi har tillstånd via socialstyrelsen för
verksamhet enligt lagen (1993-387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Välkomna att höra av er om ni är i behov av hjälp eller om ni har frågor.
Jennie Gustafsson 040-426350 073-6796011

Vi har startat en insamlingsSTIFTELSE till ändamål för att
underlätta vardagen för de
handikappade som har sin
dagliga assistans via Arken.
Hoppas vi tillsammans
kan göra skillnad!
BG: 364-8946

www.assistansarken.se
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TEKNISKA LÖSNINGAR
FÖR INDUSTRIELLT BRUK
•
•

Pumpar och omrörare för industrin
Pyrolysugnar och färgavbränning för målerier

VÄLKOMMEN TILL PUMP & PYROLYSTEKNIK!
Nyförsäljning och service – vad behöver du?

Kontakta oss så hittar vi rätt produkt för just ditt företags behov.
040-42 47 10 • info@pptab.se • www.pump-pyrolysteknik.se
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Ett kultur- och fritidsutbud
för alla smaker
I Vellinge kommun erbjuder vi fritidsaktiviteter, evenemang, natur och avkoppling för såväl besökare och
turister som våra kommuninvånare.

Kultur

Idrottsråd

Kulturprogrammet innehåller massor av olika
kulturaktiviteter som äger rum runt om i
kommunen. Arrangemangen kommer både från
kommunens verksamheter och från olika föreningar
och företag. Aktiviteterna i programmet riktar sig
till Vellingebor i alla åldrar.

Idrottsföreningarna, Vellinge kommun och skolorna utgör tillsammans ett idrottsråd. Idrottsrådets
mål och vision är att öka aktiviteten bland barn
och ungdomar i Vellinge kommun, både avseende
antalet timmar och antalet deltagare.

Föreningar och aktiviteter

Bibliotek

Föreningslivet i kommunen är aktivt och vi har
mycket att erbjuda i form av upplevelser. Vellinge
är en kommun med många idrottsanläggningar,
både idrottsplatser och sporthallar, och aktiva
föreningar spridda över hela kommunen.

På folkbiblioteken i Vellinge, Skanör, Höllviken
och Västra Ingelstad händer det alltid något kul.
Biblioteken är öppna mötesplatser fyllda med
inspiration och är till för alla.
Välkommen att se vad som finns för dig!

Det finns två badhus i Vellinge kommun –
badhuset Vanningen i Vellinge tätort och badhuset
i Västra Ingelstad. Det finns även en 25-meters
utomhusbassäng i Falsterbo.

DIN LOKALA POTATISLEVERNATÖR
www.gransbo.com
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