
Näringslivsutvecklarens hälsning
Det är mycket nu och det är jättebra.
Sotenäs kommun har utsetts som en 
av åtta kommuner i Sverige till Årets 
nyföretagarkommun och vi har lyft 24 
platser i Svensk näringslivs ranking av 
företagsklimatet. Flera företag hör av 
sig som vill etablera sig här och andra 
vill ha hjälp att utveckla sina verksam-
heter. Allt detta kan vi tacka Sotenäsan-
dan för där företag hjälper varandra och är bra förebilder för unga 
och andra som vill utveckla och starta företag.
Plan för ställplatser, ny handlingsplan för näringslivsarbetet, ny 
strategi för besöksnäringen och en analys kring ett mer positivt 
företagsklimatet skall in till politiken för diskussion och beslut. 
Många har varit med och engagerat sig i dessa frågor och jag vill 
tacka alla som deltagit. Utan samarbete mellan företagarna och 
kommunen hade inte detta varit möjligt.

Kalendarium: 
7 november  Företagarfrukost hos AH Automation
15 december  Företagarlunch i kommunhuset

48 företag som fyller 10 år i år:
Här presenteras några av dessa, fler kommer i nästa nyhetsbrev:
Hunnebostrands Plåtslageri AB  Hunnebostrand
Ikaros Solskydd & Markiser AB  Smögen
Johansson, Hasse    Kungshamn
Jonas Vilhelmssons Bygg AB  Hunnebostrand
Konradssons Plåt AB   Hunnebostrand
Krickos Fastighetsförvaltning QB  Kungshamn
Kristoffer Sköld Musik & Videoprod. Hunnebostrand
Lars och Menas Stenugnsbageri AB Hunnebostrand
Lyckans Gård AB    Hunnebostrand
Maréchal, Elsa    Hunnebostrand
Med. Konsult Folke Nilsson AB  Smögen

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

Företagens vänner
UF
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbild-
ningsorganisation. Sedan 1980 har UF utbildat gymnasieelever 
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Kommunchefen har ordet

Kommunen är nominerad 
som en av Sveriges 8 bästa 
nyföretagarkommuner. Det är 
andra gången kommunen är 
nominerad och denna gång 
håller vi tummarna för att vi 
går hela vägen. Besked kom-
mer den 10 november!
Genom hårt och idogt arbe-
te ökar kommunen även på 
näringslivsrankingen, i när-
området var det bara Tanum 
och Sotenäs kommuner som 
höjde sin placering. 
Den delen av undersökning-
en med den största ökningen 
är skolans attityder till företa-
gande. Inom skolan har man 
arbetat med ”luncha med en 
lärare” vilket ser ut att ge ut-
slag i undersökningen – bra 
jobbat! 
Framåt strävar vi dock fort-
farande efter en ännu bättre 
placering – så vi är glada, 
men inte nöjda.

Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se

Intervju

Sedan början av terminen 
finns det en ny studie-och 
yrkesvägledare (SYV) på So-
tenässkolan, Tina Apell.
Hon har en gedigen bak-
grund som SYV och arbetade 
senast vid Högskolan Väst.
”Jag älskar mitt jobb! Barnen 
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i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. 
Sedan 2010 arbetar UF även på grundskolan.
Vår utbildning på gymnasiet heter UF-företagande och innebär att 
gymnasieelever får starta, driva och avveckla ett UF-företag under 
ett läsår. Läs mer på: www.ungforetagsamhet.se

Nya företag under augusti:
Fyran      Hunnebostrand 
Hjalmarsson, Lars (Skogsförvaltning) Bovallstrand  
Jaithiangthae, Yossiri (Restaurang)   Smögen  
Karlsson, Frida (Service husdjursskötsel) Hunnebostrand 
Krantz Måleri     Kungshamn  
Protyma AB (Specialistläkarverksamhet) Hunnebostrand 

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

Sotenäs Näringslivsgala 2018!
Förra året arrangerade Sotenäs kommun Näringslivsgalan för första 
gången- och det blev en stor succé! Det kom över 100 personer 
och det blev en riktigt trevlig kväll med trevliga möten och under-
hållning. Och naturligtvis viktigast av allt- prisandet av våra lokala 
företagshjältar!
Nästa år går galan av 
stapeln på Smögens 
Hafvsbad fredagen den 
23 mars, så boka in det 
datumet redan nu! För 
det kommer bli en kväll 
att minnas!
Förra året blev Jimmy 
Andersson och Hannes 
Mattsson, ägare till Kust-
charken utsedda till Årets 
företagare. 
Det priset kommer att delas ut även i år. Andra kategorier är Årets 
miljöpris, Årets unga företagare och Årets hederspris, bland andra.
Anmälan till Näringslivsgalan 2018 kommer att ske via Sotenäs 
kommuns hemsida, www.sotenas.se. Vi kommer också att meddela 
när anmälan har öppnats via kommunens Facebook-sida. Gå gärna 
in och gilla den om du inte redan gjort det så missar du inga före-
tagsnyheter.
I år kommer vi också att satsa på ännu mer underhållning och hål-
ler just nu på och bokar upp en riktigt bra artist. 
Hoppas vi ses på Sotenäs Näringslivsgala 2018! Varmt välkomna!

är så himla härliga här i Sote-
näs!” säger hon.
Som SYV handlar det myck-
et om att vägleda eleverna, 
men inte styra dem.

”Jag samtalar med dem, så 
att de får en insikt om sig 
själva och därigenom kan 
lära sig att ta ett bra beslut. 
Som SYV ger jag dem hjälp 
till självhjälp, det är eleven 
själv som ska ta beslutet” 
säger hon.
Just nu är Ekonomiprogram-
met mest populärt bland 
ungdomar i Sotenäs att stu-
dera vidare på i gymnasiet, 
liksom teknik.
Vill du komma i kontakt med 
Tina Apell? Mejla henne på: 
tina.apell@sotenas.se

Aktuella upphandlingar:  
Information kring både aktu-
ella och planerade upphand-
lingar hittar du på kommu-
nens hemsida:
http://www.sotenas.se/
Hör av dig till våra upphand-
lare:
Erik Österlund
erik.osterlund@sotenas.se
Petra Hassellöv
petra.hassellov@sotenas.se
0523-66 40 00

Sotenäs kommun önskar 
alla våra företagare en 
förträfflig höst!

Näringslivsutvecklaren Tomas Larsson.
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