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Celanese Production Sweden AB i Perstorp tillverkar miljövänliga vatten-
baserade bindemedel för bl.a. färg-, lim-, pappers- och bygg-industrin. 

Vi ingår i en världsomspännande specialkemikoncern,  
Celanese Corporation, som designar och tillverkar en mängd olika pro-
dukter som är viktiga i din vardag.

www.celanese.com
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Ronny Nilsson, kommunstyrelsens ordförande



Vi ger  
fastigheter liv

Vi installerar

prenad.se

DEN LILLA ORTEN MED DE 
STORA MÖJLIGHETERNA!
Perstorp är den en lilla orten med de stora möjligheterna 
som dessutom ligger i en fantastisk naturskön boendemiljö 
i kombination med välutvecklad kollektivtrafik och goda 
pendlingsmöjligheter till städer i vår närhet. Möjligheternas 
Perstorp är  helt enkelt fantastiskt för att bo, jobba, leva och 
må bra tillsammans i.

Innovation och utveckling har varit ledord för både orten 
och näringslivet under mycket lång tid och som lett till 
världsledande företag såsom Perstorp AB, ESAB och flera 
andra mindre, men mycket framgångsrika företag som har 
drivit på utvecklingen kring både befolkningsökning såväl 
som näringslivs- och teknikutveckling. Industrihistoria 
som fortfarande utvecklas och skapar arbetstillfällen på 
orten, senast i inledningen av 2023 då ESAB utökar sin 
personalstyrka med 50 talet nya arbetstillfällen. Flera nya 
företagsetableringar kommer ske under 2023. Utvecklingen 
fortsätter!

I Perstorp finns ett kultur och fritidsutbud som både 
är omfattande och innehållsrikt och som tilltalar och 
lockar även personer som inte bor på orten med ett 
minst sagt varierande utbud under årets alla månader. 
Ugglebadet, Bälingebadet, underbar golfbana, Ugglehallen, 
fin ridanläggning och under 2023 förverkligas även en 

efterlängtad konstgräsplan för att nämna något av det som 
är bäst med Perstorp. 

Kultur evenemangen visar på god mångfald och jag vill 
gärna lyfta vår underbara och framgångsrika Kulturskola 
som lockar många elever att förverkliga sina talanger inom 
flertal olika inriktningar.

Föreningslivet är mycket välutvecklat inom en mängd 
olika områden och tillför fantastiska möjligheter att höja 
livskvaliteten för både barn, ungdomar och vuxna för 
att skapa en givande fritid med förbättrad folkhälsa som 
positivt resultat.

Satsningar på skolor i form av nya lokaler, högre lärartäthet 
såväl som fler framtida boendeformer för äldre människor 
tillsammans med nya Centrumhusets möjligheter är 
åtgärder som skapar framtidstro och engagemang hos våra 
fantastiska anställda, som är de som levererar resultat varje 
dag i Perstorps resa mot nya mål. Stort tack för ett härligt 
engagemang! 

Perstorp – Livskvalitet när det blir riktigt bra!

Ronny Nilsson (S), 
kommunstyrelsens ordförande, Perstorps kommun
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VI BYGGER OCH
FÖRVERKLIGAR
ERA VISIONER
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EN FANTASTISK NATUR!
Perstorp ligger inbäddat bland bokskogar och sjöar. 
Kommunen är därför rik på naturupplevelser och 
friluftsaktiviteter. 

TIPS FRÅN PERSTORPS 
TURISTBYRÅ PÅ HUR EN DAG I 
PERSTORP KAN SE UT!
Starta med ett besök på Plastens Hus, Nordens enda 
plastmuseum som visar utvecklingen och hur plast har 
format vår tid och våra livsstilar.  Utställningen har en tydlig 
tidsindelning med fokus på plast samt plast och miljön. 
Dessutom finns en barnhörna med plats för barns frågor.

Efter någon timme med lärorikt intag är det läge för 
lunch som med fördel intas på vackert belägna Perstorps 
Golfrestaurang. 18-håls banan inbjuder förutom spel 
även till en härlig promenad bland bokskogar och sjöar i 
underbara Gustavsborgsområdet.

Efter lunch och påfylld energi finns möjligheter till att 
exempelvis spela padel i hallen på Uggleområdet, simma 
några längder i 50-metersbassängen eller bara koppla av 
på Ugglebadets friluftsbad. En annan form av upplevelse 
fås om kosan istället styrs cirka 14 kilometer norrut längs 
väg 108 till natursköna Bälingesjön. Sandstrand och 
spegelblankt vatten i kombination med ett lugn bildar 
tillsammans sinnebilden av idyll.

För den som inte fick nog av historia och upplevelser under 
förmiddagen så rekommenderas ett besök i kulturens och 
litteraturens tecken på Artur Lundkvist och Maria Wines 
Stiftelsegård i Hagstad. 

En mycket lämplig avslutning på dagen är en riktigt god 
fika på näraliggande Vildrosor och Höns Gårdscafé.

Perstorp har något för alla. Här njuter vi av livet!

Välkommen till Perstorp! 



At Johnson Matthey our vision is for a world that’s 
cleaner and healthier. Our scientists work every 
day developing innovative solutions to meet today’s 
changing demands to enable us to build a cleaner 
and healthier future for generations to come.

www.matthey.com

UGGLE OMRÅDET
Vi är mycket stolta och glada över Uggleområdet 
– ett komplett tillgänglighetsanpassat område 
som innehåller löpslingor i naturreservat, utegym, 
hinderbana och fotbollsplaner. 

Utöver detta utgörs anläggningen även av två 
fastigheter - Ugglebadet och Ugglehallen.

Ugglebadet erbjuder ett inomhus- och 
upplevelsebad med rekreationsbassäng, 
barnbassäng, rutschkanor, bubbelpooler och 
bassänger för motionssim och simtävlingar. 

Sammanbyggt med inomhusanläggningen 
ligger friluftsbadet med en 50-metersbassäng, 
rekreationsbassäng och barnbassäng. Dessutom 
finns även två vattenrutschbanor samt en 
hoppbassäng med hopptorn på 1, 3 och 5 meter.

Ugglehallen är en toppmodern fastighet med 
lokaler som möjliggör utövandet av alla sorters 
bollsporter – från fotboll till innebandy, basket 
och volleyboll men även tennis och badminton.

Hallen kan även användas som eventhall för 
konserter, uppträdanden och konferenser, mässor 
och utbildningar. 



ARTUR LUNDKVIST 
OCH MARIA WINES 
STIFTELSE
Artur Lundkvists födelsehem i Hagstad köptes in 1991 och 
övergick året efter i den nybildade Artur Lundkvist och 
Maria Wines stiftelses ägo. Förutom boningshuset finns 
en loglänga och en stallänga innehållande bland annat en 
utställning om paret Artur och Maria. 1986 blev Artur 
invald i Svenska Akademien, bodde under många år i Solna 
tillsammans med poeten Maria Wine och författare till ett 
80-tal böcker.
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PLASTENS HUS – 
NORDENS ENDA 
PLASTMUSEUM 
Hösten 1917 påbörjades på Skånska Ättikfabriken i 
Perstorp den första plasttillverkningen i Skandinavien. 
Materialet kallades Isolit och hade framtagits av den 
indiskfödde kemisten Jnanendra Chandra Das Gupta, 
som samma år anställts på Skånska Ättikfabriken. Den 
första annonsen för svensk plast publicerades i Svenska 
Dagbladet den 2 januari 1918. 

På Plastens Hus kan du uppleva den spännande 
utvecklingen och se hur plast har format vår tid och 
våra livsstilar. Här hittar du garanterat föremål som 
mormor och farmor hade i hemmet. Du får också en 
inblick i Perstorps stolta historia. 

PERSTORPS 
HEMBYGDSGÅRD
Perstorps hembygdsgård, mitt i byn, håller just nu 
på att byggas upp i ursprunglig stil efter en brand. 
Hembygdsgården, som ägs av kommunen, är en central 
plats för till exempel midsommar- och nationaldagsfirande 
och det är där hembygdsföreningen driver sin verksamhet. 

6



www.perstorpindustripark.com | info@perstorpindustripark.com

Tel. 0435-389 00 | Fax. 0435-389 05

www.perstorp.com

Perstorp tror på att förbättra vardagen, så att den blir säkrare, bekvämare och mer miljövänlig för miljarder människor över hela 
världen. Som ett världsledande specialkemikalieföretag bidrar våra innovationer med väsentliga egenskaper till en mängd olika 
produkter som används varje dag, överallt. Du hittar oss i allt från din bil och mobiltelefon till vindkraftverksparken och hos den lokala 
mjölkbonden. Enkelt sagt, vi arbetar för att göra bra produkter ännu bättre, med en tydlig hållbarhetsagenda.

Perstorp AB har idag runt 600 anställda i m ånga spännande roller på Perstorp industripark.

En industripark där vi arbetar tillsammans för allas bästa.
Världsledande företag inom teknik och kemi finns representerade på vår industriPark mitt i ett expansivt område, vacker be-
läget i den skånska bokskogen. Här bedrivs högteknologisk utveckling och miljöanpassad produktion i sällskap med många 
andra små och medelstora företag inom olika former av verksamheter.

Perstorp industriPark erbjuder en bred meny av ”on-site services”.
Tillgången till serviceföretag, tillsammans med den väl utvecklade infrastrukturen, gör det möjligt för er att på ett enkelt 
sätt etablera ert bolag i parken.

Bästa läget med nära till allt.
Med omfattande verksamhet och välutbyggd infrastruktur är Perstorp industriPark ett industriellt kraftcentrum. Vår driv-
kraft från industriParkens sida är att skapa optimala förutsättningar för företagen att fullt ut koncentrera sig på sin egen 
utveckling och produktion.

www.perstorp.com

Perstorp tror på att förbättra vardagen, så att den blir säkrare, bekvämare och mer miljövänlig för miljarder människor över hela 
världen. Som ett världsledande specialkemikalieföretag bidrar våra innovationer med väsentliga egenskaper till en mängd olika 
produkter som används varje dag, överallt. Du hittar oss i allt från din bil och mobiltelefon till vindkraftverksparken och den lokala 
mjölkbonden. Enkelt sagt, vi arbetar för att göra bra produkter ännu bättre, med en tydlig hållbarhetsagenda.

Perstorpkoncernen har idag runt 500 anställda i många spännande roller på Perstorp Industripark.

En molekyl kan 
förändra allt
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BIBLIOTEKET
På biblioteket mitt i centrum finns något för alla. Förutom 
litteratur, studieplatser, internet och plats för lugn och ro 
arrangeras också föredrag, sagostunder, lovaktiviteter och 
mycket annat. Det är här du kan läsa dagsfärska tidningar 
och skriva ut viktiga dokument, få hjälp med att söka efter 
information eller att ladda ner en app till din smarta telefon. 
Biblioteket är öppet för alla måndag-lördag och obemannat 
öppet varje kväll för de som är över 18 år. 

KULTURHUSET
Kulturhuset är ett kombinerat kulturhus och skolaula. 
Här håller Kulturskolan till, och på kvällar används salen 
till bland annat föreningsträffar. Kommunen arrangerar 
konserter och teaterföreställningar för både allmänhet och 
skolbarn.

FRITIDSGÅRDEN
Fritidsgården bedriver sin öppna verksamhet i lokalerna 
på Blåbärstigen (före detta postlokalen), vilket innebär 
att besökarna kan komma och gå som de vill under 
fritidsgårdens öppettider. Fritidsgården riktar sig mot barn 
och ungdomar från mellanstadiet upp till 18 år. 

Här kan ungdomarna pyssla, baka, spela biljard, pingis och 
olika sällskapsspel, köpa fika och godis, titta på TV, lyssna 
på musik, surfa på nätet eller spela playstation.

Fritidsgården ordnar även olika arrangemang, till exempel 
LAN, nattfotboll och friluftsaktiviteter.



0435-296 50 • www.narab.se

Källsortera med Beda!
Beda är vårt system för källsortering.

När du sorterar ditt avfall så återvinns det till något nytt.  
En kapsyl blir bilplåt och din kaffesump blir biogas. 

Fantastisk eller hur?

Ladda ner vår 
avfallsguide här!
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KULTURSKOLAN
Kulturskolan i Perstorp är Skånes minsta kulturskola, 
samtidigt som det finns ett stort utbud av ämnen. Förutom 
undervisning i 12 instrument, erbjuds undervisning i 
sång, musikal, drama, dans, film- och musikproduktion. 
Förutom kulturskolechefen, som också undervisar, finns 
det ytterligare fem anställda lärare. 

Kulturskolan i Perstorp har tagit initiativet att söka 
pengar från Statens kulturråd till ett projekt i Region 
Skåne, där man kommer att erbjuda elever undervisning i 
instrument som inte finns på den enskilda skolan via digital 

interaktiv undervisning. Skolorna kommer att sätta upp 
undervisningsstationer dit eleverna kommer att gå för att 
koppla upp sig mot en lärare i en annan kommun, som 
undervisar eleven digitalt i realtid. Musikproduktion är ett 
nytt utbud på kulturskolan i Perstorp, och det är ett ämne, 
som tillsammans med film, tar vara på ungdomars intresse 
och stora kunskap inom det digitala området. Lärarna på 
Perstorps kulturskola är mycket kreativa och innovativa, 
och hittar ständigt nya vägar att gå för att utveckla 
undervisningen. 



”I PERSTORP FINNS EN SANN 
ENTREPRENÖRSANDA”
Sedan augusti 2021 är Annika Nilsson näringslivschef  i 
Perstorps kommun. 

– Det ska helt enkelt vara enkelt att vara företagare i 
Perstorp, vi ska ha en företagsservice som ligger i topp.

Annika Nilsson är en riktig skånetös, född och uppvuxen 
i Malmö och de senaste 30 åren har hon bott i mellersta 
Skåne. Rent yrkesmässigt kommer hon närmast från Hörby 
kommun, där hon under 12 år arbetade med näringslivet. 
Men nu är det Perstorp som gäller. 

– Att få arbeta i en kommun av denna storlek lockar 
mig. Man arbetar med helheten och är en del i den 
lokala samhällsutvecklingen, vilket är oerhört viktigt för 
näringslivsarbetet. 

Annikas uppdrag innefattar såväl stora som små frågor, 
vilket hon tycker är både utvecklande och stimulerande. 
Externa kontakter med näringslivet är en del av jobbet, 
men också de interna processerna och inte minst att skapa 
ett aktivt samarbete i regionen är viktiga uppgifter. Hennes 
första intryck av Perstorp är mycket positivt. 

– Här finns en bra blandning av både stora och små företag. 
Det stora möter det lilla, vi har lång erfarenhet av industri. 
Detta kan vi se inte minst inne på Industriparken, med 
både små och medelstora företag tillsammans med stora 
internationella företag. Här finns en sann entreprenörsanda 
och vi är rika på en stor mängd småföretagare. 

ETT UTMÄRKT LÄGE
Annika Nilsson vill lyfta fram den stolthet som 
perstorpsborna ska känna över företagandet i kommunen. 
Samtidigt jobbar hon med att växla upp samverkan och 
dialogen mellan kommun och näringsliv. Hennes vision för 
framtiden är tydlig. 

– Perstorp kommer att ligga i framkant med innovativa 
lösningar och samarbete för en god utveckling och 
tillväxt. Alla kommer att snegla mot Perstorp, det är här 
man vill vara! Den lilla kommunen med snabba och korta 
beslutsvägar, en fantastisk natur runt knuten, attraktiva 
boenden för en god livskvalitet i en snabbt växande region 
med bra infrastruktur. 

Idag finns det goda förutsättningar för nya företag att 
etablera sig. Det logistiska läget är perfekt, intill tre 
stora europavägar, järnvägen, hamnar och inte minst tre 
flygplatser. 

– Perstorp har dessutom ett riktigt bra prisläge på 
verksamhetsmark. Vi ligger i ett av Sveriges mest expansiva 
områden, Öresundsregionen. 

UTVECKLING GENOM DIALOG
Kommunen hjälper självklart företagarna, till exempel 
genom att samla spetskompetensen från de olika 
förvaltningarna vid ett och samma bord. Det underlättar 
och ger företagaren en bättre överblick av vad som behövs 
utifrån företagarens planer. 

– Vi guidar företagarna rätt i deras olika skeden. Vi är också 
en kontaktväg för andra externt företagsstödjande aktörer 
som till exempel berör finansiering, specialistrådgivning och 
så vidare. 

Annika Nilsson ser en kontinuerlig dialog med näringslivet 
som oerhört betydelsefullt för att öka förståelsen för 
varandras vardag och uppdrag, det är grunden för ett gott 
företagsklimat.

– Jag vill ha en nära dialog med vårt lokala näringsliv och 
jag blir oerhört glad när ni hör av er! Jag är alltid bara 
ett samtal eller mail bort. Det är tillsammans vi kan göra 
skillnad! Jag hälsar alla företagare varmt välkomna till 
Perstorp!



GLOBAL GREEN CHEMICALS SINCE 1955

Våra produkter är en del av din vardag - 

BI-QEM tillverkar icke oljebaserad plast 

till sanitets- & elindustrin samt till för-

packningar inom läkemedels- & kosmeti-

kaindustrin. Vi tillverkar även bindemedel 

till bygg- och fordonsindustrin.

Våra produkter har lång hållbarhet och 

baseras på många svenska råvaror. Vi har 

stort fokus på att minska vårt miljöavtryck.

BI-QEM ingår i en internationell koncern, 

med stort kunskapsutbyte mellan våra 

olika produktionsenheter.

Är du intresserad av sommarjobb eller 

längre anställning inom allt från kund-

tjänst och produktion till R&D laboratori-

um är du välkommen att kontakta oss

info@biqem.com

biqem.com/sweden

Annika Nilsson, näringslivschef



Perstorps kommun

0435-390 00

kommunhuset@perstorp.se

www.perstorp.se

PERSTORP – DÄR HISTORIA MÖTER FRAMTID • 
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