
Näringslivsutvecklarens hälsning

Näringslivet i Sotenäs går bra och det 
är viktigt för alla. Vi har etablerings-
förfrågningar, utbyggnadsplaner från 
befintliga företag, företag med fulla or-
derböcker och samtidigt stora problem 
med att rekrytera vissa befattningar 
vilket hämmar utvecklingen för vissa 
företag. 
Sverige går för högtryck och konkurrensen om arbetskraft är 
ibland väldigt tuff. Om du har problem med rekrytering kan du 
kontakta kommunens kompetensmäklare Malin Oresten, malin@
sotenassymbios.se eller Arbetsförmedlingen för hjälp: Håkan 
Mattsson, Arbetsgivaransvarig Sotenäs, Telefon: 010-486 71 89, 
E-post: hakan.mattsson@arbetsformedlingen.se och Karin Leifs-
dotter, Företagsrådgivare Bohuslän, Telefon: 010-488 38 79, 
E-post: karin.leifsdotter@arbetsformedlingen.se

Kalendarium: 

30 maj Företagarfrukost (Bovallsdörren är frukostvärd)
27 juni Smögendagen (Samverkan – Levande landsbygd)

  
Jubilarer i år:

Stensjö Ekonomitjänst HB, Hunnebostrand, fyller 40 år
Leröy Smögen Seafood AB, Smögen, fyller 70 år

Stort grattis önskar Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Företagens vänner
Västra Götalandsregionen (VGR) ska medverka till att skapa 
ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Målet är att fler nya 
jobb skapas genom nyföretagande och växande företag. VGR 
har flera olika stöd till näringslivet som till exempel företagsfi-
nansiering, rådgivning, stöd till företag med mera, se följande 
länk: http://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksam-
hetsomraden/naringsliv/

Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev april 2017

Kommunchefen har ordet
Det är inte alla månader som 
inleds med en artikel i Lyse-
kils Posten om att Seabased 
kommer att flytta till Sotenäs.
Roligt att företagen söker 
sig aktivt till kommunen 
eftersom man upplever att 
mottagandet och näringsli-
vet är aktivare i Sotenäs, än 
i många andra omgivande 
kommuner. Kommer det att 
bli så då? 
Det är en lång väg att vandra 
för ett företag att flytta till 
kommunen, särskilt om man 
har väldigt specifika behov 
för att kunna hantera sin 
produktion, det är många 
pusselbitar som ska falla på 
plats, men vi ska naturligtvis 
göra vårt bästa – så får vi se 
hur långt det räcker.
Månadens företagsbesök har 
varit på Svanhills på Smö-
gen, Malmstolen i Hunnebo-
strand, Lundqvists Måleri i 
Kungshamn och Bröderna 
Samuelssons på Smögen. 
Sammantaget kan sägas att 
företagen i kommunen har 
mycket att göra, mer året 
runt än 10 år tillbaka i tiden, 
samt att gör många av sina 
uppdrag mot delårsboende.
Vill du ha ett besök av oss? 
Hör då av dig till mig eller 
näringslivsutvecklaren!

Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se
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Nya företag under januari:
Helgesson, David    Hunnebostrand
Idls Store HB     Kungshamn
Lindahl Josefsson, Karl Ronny Lennart Hunnebostrand
Restaurang Sjögång    Kungshamn
Simonsson, Linda    Kungshamn

Varmt välkomna som nya företag i Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Företagsintervju
Paret Agneta Strinde-
born och Måns Inge-
marsson driver sedan 
2005 företaget ”Buti-
ken på landet”. Måns 
är uppvuxen på Sten-
sjö gård och drev från 
1990-2005 ett traditio-
nellt lantbruk.
”Men vi kände att vi vil-
le utveckla verksamheten och såg då att ”Butiken på landet” 
sökte efter någon som ville öppna en butik på Västkusten” 
berättar Måns.
Gårdens verksamhet består av fyra delar: 

* Butiken och dess försäljning av kläder.
* Skog och försäljning av julgranar.
* Potatisodling, där man skördar cirka 150 ton potatis årligen 
och säljer till närliggande butiker. 
* Förvaltning och underhåll av de i företaget ingående fastig-
heterna.

”Omsättningsmässigt är butiken störst och viktigast.” säger 
Måns.
”Butiken på landet” består idag av 15 butiker över hela landet 
som äger varumärket tillsammans och säljer klassiskt mode. 
Varje butik är en egen enhet som kan göra egna inköp och 
butikernas innehåll är inte heller detsamma.
Butikernas styrka är att kunden får en hög servicenivå och får 
möjlighet att göra sina inköp i en lugn, unik, lantlig miljö.
Måns och Agneta har två deltidsanställda som arbetar i bu-
tiken, som är öppet året om, med undantag för fem veckor i 
januari-februari.
”Klädbranschen är hårt konkurrensutsatt och internetförsälj-
ning blir allt viktigare. Men det känns inte som vår grej” menar 
Måns och Agneta håller med:
”Vi vill ju att kunden kommer hit till oss och får uppleva den 
miljön som vi har att erbjuda. Men man ska aldrig säga ald-
rig”.

Intervju
Martin Andersson arbetar 
sedan augusti förra året som 
projektledare vid drift- och 
projektenheten hos Sotenäs 
kommun. Han har en gedi-
gen bakgrund inom bygg-
branschen sedan drygt 30 år 
tillbaka.
Han arbetar just nu med 
en rad skilda projekt som 
fiberprojektet, byggandet av 
spontanidrottsplatsen och 
stabiliseringshöjande åtgär-
der i Hunnebostrand bland 
annat.
”Min roll är att se till så att 
resultatet av projekten  mot-
svarar det som kommunen 
vill ha” säger han.

Aktuella upphandlingar:  
Aktuella upphandlingar är an-
nonserade i den gemensam-
ma upphandlingsportalen för 
kommunerna i norra Bohus-
län. Portalen når du via www.
sotenas.se/upphandling
Har du frågor kan du kontak-
ta kommunens upphandlare:
Erik Österlund  
Erik.Osterlund@sotenas.se  
0523-664000
Petra Hassellöv  
Petra.Hassellov@sotenas.se  

0523-66 40 00

Sotenäs kommun önskar 
alla våra företagare en 
riktigt bra vår!

Måns Ingemarsson och Agneta Strinde-
born driver Butiken på landet.
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