
Nyhetsbrevet
riktar sig till företagare 
inom Sotenäs kommun. 
Det innehåller information 
om evenemang, frukostträf-
far, seminarier, utbildning-
ar och annat som händer i 
kommunen och i regionen.

Hör gärna av er med nyhe-
ter och synpunkter.
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Tel: 0523 — 66 47 45
tomas.larsson@sotenas.se
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Nästa Företagarfrukost
29 mars kl. 7.30 – 9.00
Hotell Kungshamn 
Varmt välkomna!

Sotenäs 5:a i Sverige!
Efter Stockholm, Åre, Danderyd och 
Solna kommer Sotenäs kommun.

I Nyföretagarbarometern, som är ett 
samarbete mellan NyföretagarCen-
trum Sverige och Bolagsverket, pre-
senteras regelbundet dagsfärsk statis-
tik över nyföretagandet i Sverige och 
antalet nyregistrerade företag i alla 
Sveriges kommuner och län.

Med 85 nyregistrerade företag under 
2015 är vi på plats 5 i Sverige vad gäl-
ler antal nystartade företag/invånare. 
Detta betyder att vi har en mycket bra 
entreprenöriell drivkraft i kommunen. 
Detta betyder också att vi har en väl-
digt bra framtidstro hos många företa-
gare i Sotenäs.

Företagarfrukost den 
1 mars på Nordens Ark
På årets andra företagarfrukost sam-
lades nästan 60 personer på Nordens 
Ark och i Tigerhuset. Att ha möte i 
Tigerhuset har sina utmaningar vad 
gäller koncentrationen när 4 amur-
tigrar stryker omkring alldeles utanför 
de stora fönstren. Häftigt!

Nordens Ark var frukostvärd denna 
gång och Mats Höggren, vd på Nor-
dens Ark, presenterade den omfattan-
de verksamheten. Nordens Ark är en 
privat ideell stiftelse som arbetar för 
att ge utrotningshotade djur en fram-
tid. Man bedriver naturvård, uppföd-

ning, forskning och utbildning samt 
arbetar med att sprida kunskap om 
biologisk mångfald. Djurparken har 
öppet året runt.

Efter informationen av Mats H hade 
vi en ”hisspresentation” av Krister 
Johansson från Bohus Ortopedklinik 
som arbetar bl.a från Tumlaren.

Teman vid denna frukost var annars 
”Så planerar kommunen för framtiden” 
med Amanda Jansson, planhandläg-
gare/bebyggelseantikvarie och ”Poli-
sens arbete i kommunen” med Nina 
Heyden, lokalpolisområdeschef Västra 
Fyrbodal.

Amanda J beskrev hur kommunens 
arbete fungerar kring den fysiska pla-
neringen av vår mark och även lite mer 
ingående kring arbetet med de äldre 
delarna av Smögen och Hunnebost-
rand. Med en detaljplan reglerar kom-
munen hur mark och vatten ska an-
vändas och hur bebyggelsen ska se ut. 
Att ta fram en ny detaljplan kan vara 
ett stort arbete beroende på hur kom-
plicerat området är och hur många 
som omfattas av processen. De olika 
stegen i planprocessen kan förenklat 
beskrivas så här: Planbesked-Pro-
gram-Samråd-Granskning-Antagan-
de-Laga kraft. Under processen öns-
kar kommunen att berörda kommer 
in med synpunkter vid flera tillfällen 
innan den antas. Kommunens olika 
planarbeten kan du hitta på kommu-
nens hemsida, på förstasidan hittar 

Byt karriär, Starta Eget
Har du gått och funderat på 
att Starta Eget men aldrig 
vågat ta steget fullt ut? Då 
kan franchise vara något 
för dig! Kom till vår infor-
mation- och inspirations-
kväll!
Kom till vår information- 
och inspirationskväll!
Plats: Lokal Tycho Brahe, 
Innovatum, Åkerssjövägen 
10, 461 53 Trollhättan. 
Datum & Tid: Tors 10 mars 
2016 kl 18-20 
Pris: Kostnadsfritt 
Infokvällen är öppen för alla
För anmälan och mer info, 
www.franchisetorget.se/
Trollhattan.html
Vid frågor, kontakta: 
Ramona Byrö, projektleda-
re, 0733-755 990, 
ramona@franchisetorget.se
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du en länk som heter ”Bygga & Bo” och där hittar du 
länken ”Detalj- & Översiktsplan”. Där finns mer infor-
mation om planarbetet och uppgifter om vilka planer 
som kommunen har aktuella för tillfället.

Nina H beskrev polisens organisation i landet, Väs-
tra Götaland, Fyrbodal och Sotenäs kommun. En stor 
omorganisation har genomförts det senaste året. Till 
sin hjälp att beskriva arbetet fanns även Henric Rör-
berg som är ny kommunpolis för bland annat Sotenäs 
kommun. Henric börjar som kommunpolis måndag-
en den 7 mars och har sin ”bas” i Lysekils kommun. 
Henric vill gärna komma i kontakt med företagare och 
privatpersoner i kommunen och han nås enklast via 
mail till henric.rorberg@polisen.se.

Kommunchef Maria Vikingsson avslutade frukosten 
med kort information kring bland annat kommunens 
nya samhällsbyggnadschef och arbetet med den nya 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen kom-
mer att arbeta med frågor kring plan, bygg, mark 
och exploatering, miljö och tekniska. Det kommer att 
innebära en enklare kontakt för invånare och företa-
gare med kommunen. Maria beskrev även kort arbetet 
tillsammans med campingägarna i kommunen inför 
sommaren samt en satsning på soppluncher för nä-
ringslivet. Mer information och inbjudan kommer un-
der våren.

Vi ses på nästa företagarfrukost! 
Mvh Tomas Larsson, Näringslivsutvecklare


