
NyföretagarCentrum Öresund
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. Det kan handla om budget, marknadsföring 
och/eller om dina styrkor och svagheter som blivande 
eller ny företagare. Vi tipsar dig också om var du kan få 
mer hjälp i vårt nätverk. Läs mer på vår hemsida. 
Här bokar du dig också för rådgivning. 

marie.nilsson@nyforetagarcentrum.se | tel: 070 791 99 98
www.nyforetagarcentrum.se/oresund
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Medborgarservice tel: 040 625 60 00 | www.burlov.se

Burlövs kommun
Snabbt och smidigt – funktion företagslots gör det enklare att starta, 
driva och etablera företag i Burlövs kommun.
Företagslotsen är en snabb och smidig väg in i kommunen. Vår ambition är att ge 
snabba svar på dina frågor. Du får hjälp att hitta rätt bland lagar och regler och en 
överblick över vilka tillstånd du eventuellt kan behöva söka för din verksamhet. 
Nu kan du som är blivande företagare boka en tid hos vår företagslotsgrupp. Tider 
kan också bokas för dig som redan är företagare när du vill utveckla din verksamhet. 

Företagslotsen är till för dig som har frågor till flera olika delar inom kommunen. 
Vi erbjuder denna tjänst som ett komplement till vår medborgarservice 
som du alltid kan nå på 040-625 60 00.

Gruppen består av kompetenser från miljö, bygglov, kommunteknik, 
planavdelningen, mark- och exploatering, fiberutbyggnad, tillstånd 
för alkohol och tobaksförsäljning samt näringsliv. 
Besök vår webbsida för mer info, www.burlov.se kommun

Burlövs

Nyföretagarcenter Syd
Vi strävar efter att ge de bästa förutsättningarna för att lyckas med företagandet.
Vi erbjuder dig som driver ett företag eller funderar på att starta eget konfidentiell 
och kostnadsfri rådgivning inom flera områden som rör ditt företagande.

Nyföretagarcenter Syd är självständigt och neutralt i förhållande till etablerade 
företag, organisationer och myndigheter.

Vi är det bollplank och den lots som nya såväl som 
etablerade företag behöver. Därefter är du varmt 
välkommen på individuell rådgivning eller till 
någon av våra aktiviteter.
Varmt välkommen till oss! 

info@nyforetagarcentersyd.se | tel: 0707 14 50 97
www.nyforetagarcentersyd.se

Välkommen 
som företagare 
i Burlövs kommun!
Information från Burlövs 
lokala företagsföreningar 
och kommunens näringsliv 
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Företagarna Öresund
Föreningen Företagarna Öresund omfattar kommunerna Burlöv, Kävlinge, 
Lomma 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 till Businesslunch!
Datum och anmälning hittar du på hemsidan.

ÖRESUND

oresund@foretagarna.se | tel: 070 881 08 23
www.foretagarna.se/foreningar/oresund

Mångfald av företag
I Burlöv finns fler än 1 200 registrerade företag och varje år sker ett antal 
nyetableringar. Företagsparken innefattar allt från enmansföretag upp 
till multinationella företag som Akzo Nobel och Nordic Sugar. Här råder 
ett mycket gott företagsklimat, vilket innebär att såväl nyetableringar 
som utvidgningar av industri och handel sker kontinuerligt.

Burlöv är en tillväxtkommun 
i Öresundsregionen
Som företagare har du fördelar av många och goda kommunikationer 
som motorvägar, järnväg med stickspår till industribyarna, exporthamnarna 
i Malmö och Trelleborg samt närheten till internationella flygplatser. 
Öresundsbron ligger endast några få kilometer från Burlöv och förbinder 
oss med kontinenten.

Malmö

Burlöv
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Burlöv Center
Vill du som företagare etablera dig på ett av Skånes mest lättillgängliga och 
effektiva köpcentra? Välkommen till Burlöv Center, vi har väldigt bra allmänna 
kommunikationer, regionbuss 130 stannar precis utanför entré 4 och tågstationen 
någon minuts avstånd, och ett läge nära de större motor- och pendlingsvägarna 
gör att du lätt och ledigt svänger förbi. Parkera gör du så klart 
gratis så även att ladda din elbil. Butiker, restauranger och 
service ligger på ett enda och lättillgängligt våningsplan. 
Välkommen!

info@burlovcenter.se | tel: 040 43 18 00 | www.burlovcenter.se

Välkommen till Rotaryklubbarna i Burlöv!
Rotary är världens största yrkesnätverk med över 1,2 miljoner medlemmar fördelat 
på 35 000 klubbar i hela världen. Som medlem får Du besöka samtliga klubbar!

I Burlöv finns två Rotaryklubbar; Burlöv och Burlöv Karstorp. Vi arbetar för samma 
sak – Rotary Internationals ”Service above self”, med såväl lokal samhällsnytta som 
internationella projekt. Totalt är vi kring 100 medlemmar, vilket gör oss till ett 
nätverks nav med lokal förankring i Burlöv med omnejd. Som medlem i Rotary har 
du tillgång till idéutbyte mellan lokala företag, nätverk, luncher med inspirerande 
föredrag, personlig utveckling och utbildning och utbyte världen över. 

Vi vill gärna berätta mera om Rotary, så besök våra lunchmöten med föredrag 
måndagar (Burlöv) och fredagar (Burlöv Karstorp) på Lillgården i Åkarp 
klockan 12.00. Hör av Dig, så planerar vi in besök. 
Välkommen att engagera Dig Du också.

Burlöv Karstorp: burlov-karstorp@rotary.se | rotary.se/burlov-karstorp
Burlöv: burlov@rotary.se | rotary.se/burlov

Burlövs Företagsgrupp
Burlövs Företagsgrupp bildades 1974. Idag är vi ett sextiotal medlemmar. Syftet 
med verksamheten är att vara en lokal intresseorganisation för företag och företagare 
i Burlövs kommun. Företagsgruppen har en ständig dialog med kommunens 
företrädare i syfte att skapa ett bra företagsklimat.

På möten i företagsgruppen får du kontakt med andra företagare och du blir  
en del i ett nätverk. Tips och idéer kan utbytas till glädje för dig som företagare. 

Ett antal ggr per år har vi lunch/kvällsmöten och då är det föredrag om något 
för företagare viktigt ämne. Vi gör också studiebesök hos andra företag, ibland 
hos ett medlemsföretag. 

En gång per år brukar vi göra en studieresa till något av våra 
grannländer och träffar lokala företagare eller intresseorganisationer.
Välkommen till Burlövs Företagsgrupp!

kontakt@burlovsfg.se | Facebook: Burlövs Företagsgrupp
www.burlovsfg.se
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