
Kommunchefen har ordet
Under månaden har kommunen 
genomfört en lyckad sopplunch 
och ett antal företagsbesök 
inom handel och restaurang. 
Det är viktigt och intressant att 
möta er företagare och höra hur 
ni ser på utvecklingen framåt. 
En viktig utvecklingsfråga är 
turistnäringen där representan-
ter för näringslivet tillsammans 
med kommunen håller på att 
arbeta fram ett underlag för hur 
vi ska arbeta för att utveckla 
turismen i kommunen. Målsätt-
ningen är arbetet ska sjösättas i 
början av 2018. Det är ett stort 
arbete med många starka viljor 
goda initiativ. Med begränsade 
resurser är det viktigt att satsa 
på rätt saker. För många företag 
och även för kommunen är re-
kryteringsbehovet stort. för att 
knyta ”kommunens studenter” 
till oss i ett tidigt stadie kommer 
studenter som bor i kommunen 
och studerar på Högskolan Väst 
att bjudas in till kommunen. Om 
det finns intresse av att delta 
för att presentera sitt företag – 
kontakta kommunens personal-
chef Erika Hassellöv. 

Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se

Intervju
Åsa Andersson är sedan i mit-
ten av april i år operativ mark-
nadsförare för Sotenäs Turism – 
besöksnäringen och kommunen 
i samverkan. Hon har tidigare 
arbetat många år som bland 

Näringslivsutvecklarens  
hälsning

Oktober är som vanligt en månad med 
högt tryck. Under oktober har arbetet 
med Framtidens besöksnäring kommit 
igång riktigt bra. I övrigt arbetar jag 
med företagsärenden, företagsbesök, 
med fiberläggningen och mycket annat 
som jag hoppas ska ge bättre förutsätt-
ningar för att kunna driva och utveckla 
företag i Sotenäs. Hoppas vi ses på någon av de träffar som du 
hittar i kalendariet. Hör gärna av dig med frågor och önskemål. 
tomas.Larsson@sotenas.se tel. 0523-66 47 45 

Kalendarium
Här presenteras företagarträffar och annat av intresse för Sotenäs 
näringsliv. Har du något som berör alla företag är du välkommen 
att tipsa tomas.larsson@sotenas.se
26 oktober kl. 18.30, föreläsning med Mia Törnblad på Smögens 
havsbad.
29 oktober kl. 9.00-16.00, Oktobermässan 2016, Kungshamn. 
1 november kl. 15.00-16.00, informationsmöte om Västvatten på 
kommunhuset. Anmälan till: tomas.larsson@sotenas.se senast 
den 31 oktober.
10 november informationsmöte kring offentliga upphandlingar. 
Läs mer och anmäl dig på www.foretagarna.se/sotenas senast 
den 7 november.

Nya företag
Vi välkomnar nya företag till Sotenäs kommun!
Nya företag under april och maj:

Borgs Konsulttjänster i Sotenäs Kungshamn
Kungshamns Båtservice AB             Kungshamn
Madach It Handelsbolag             Kungshamn
Pettersson, Magnus                         Smögen
Skåttene Gård                         Bovallstrand

Välkomna till Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev okt 2016



Jubilarer under året
Vi gratulerar företag som fyller 30 år i år:

Adolfsson, Laila                                        Kungshamn
Amberes Aktiebolag                                        Väjern
Bella Gästis Aktiebolag   Hunnebostrand
F.C. Consult AB Hunnebostrand  Hunnebostrand
Fiskelaget Vikfjord 
Ulebergshamn, o Bergman   Hunnebostrand
Handelsbolaget Jemaha                           Kungshamn
Handelsbolaget Ll 791 Eskö                           Smögen
Hans Andersson Auto Teknik AB                        Hunnebostrand
Hunnebostrand Båtservice AB                           Hunnebostrand
Johansson, Rolf                                        Hunnebostrand
Kungshamns Marininredning Aktiebolag Kungshamn
Ll 232 Maria, Gunnel M V Sörensson              Bovallstrand
Lundin, Mona                                                     Smögen
Mattsson, Kjell                                                     Hunnebostrand
Mk Taxametermontering                           Kungshamn
Olle & Christians Byggtjänst Aktiebolag Kungshamn
Smögens Fastighets Aktiebolag              Smögen
Sotenäs Fältrittklubb                                        Kungshamn
Sotenäs Mekaniska Aktiebolag              Kungshamn
Syversen Nät AB                                        Kungshamn
Taxitjänst i Sotenäs AB                                        Hunnebostrand

(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Företagsintervju
Emma Wetzö, 32, som äger 
Ica Ankaret på Smögen är 
en av få kvinnliga Ica-hand-
lare. 
”Det är väldigt roligt, men 
tufft” säger hon.
När hon träffade sin sambo 
Markus Bäckman för 10 år 
sedan jobbade hon i en ICA-butik i Göteborg. Markus pappa Rolf, 
drev ICA Ankaret och ville att Emma skulle börja jobba hos honom. 
Men knappt hann hon börja förrän Rolf blev sjuk och gick in i väg-
gen. Emma fick ta över som butikschef, trots att hon aldrig drivit 
en butik förr.
”Det var inte lätt, men samtidigt otroligt roligt. Det var ju det här 
jag ville göra kände jag” säger hon.
När Rolf senare ville dra sig tillbaka ansökte hon om att få ta över 
butiken och nu äger hon den sedan tre år tillbaka.
Att driva en säsongsbutik innebär stora utmaningar. Hälften av 
årsomsättningen sker i juni-augusti.
”Nu har jag 15 anställda, på sommaren är de 35” berättar hon.
Det är inte bara turister som handlar i butiken, Sotenäsborna är 
trogna sina butiker, tycker hon.
”Folk är fantastiska och handlar gärna på hemmaplan. Och ska 
man få ha kvar sin butik så måste man ju handla i den” säger hon.

annat journalist och är boende i 
Sotenäs sedan 2004.

”Jag vill förmedla den rika palett 
av upplevelser som besöksnä-
ringen har att erbjuda och vill 
bjuda våra besökare på en po-
sitiv bild av Sotenäs. Hela året, 
berättar hon.

Sotenäs Turism driver bland 
annat turistbyråverksamhet, 
hemsidan www.sotenasturism.
se och tillhandahåller turistin-
formation och kartor.

Just nu pågår ett spännande 
arbete kring Framtidens Besök-
snäring med representanter 
från kommunen, näringslivet 
och Sotenäs turism. Målet är att 
forma en gemensam organisa-
tion redan till säsongen 2018. 

”Vi vill bjuda besökarna på en 
kvalitativ och hållbar upple-
velse. På alla plan”, säger Åsa 
Andersson.

Kontakt: asa.andersson@sote-
nas.se

Aktuella upphandlingar

Pontonbryggor, Sotenäs kom-
mun sista anbudsdag  2016-
10-31

VA-anläggningar inom Örn - 
Knutsvik, Sotenäs kommun sis-
ta anbudsdag 2016-11-03

Spontanidrottsplats Kungs-
hamn, Sotenäs kommun sista 
anbudsdag 2016-11-10

Konsulttjänster Arkitekter för 
stöd och råd i plan- och byg-
genhetens verksamhet, Sote-
näs kommun sista anbudsdag 
2016-11-16

Aktuella upphandlingar är an-
nonserade i den gemensamma 
upphandlingsportalen för kom-
munerna i norra Bohuslän. Por-
talen når du via www.sotenas.
se/upphandling

Sotenäs kommun
önskar alla företagare 
en riktigt bra höst!


