
Kommunchefen har ordet
Tiden fram till jul går fort. 
Sedan förra månadsbrevet 
har vi hunnit med intressan-
ta företagsbesök på Bertils 
Järn, Göstas Fisk, Bella Gäs-
tis, Bohus Malmöns Pensio-
nat, Hotell Kungshamn och 
Smögens Havsbad. Det är ett 
bra tillfälle att pratas vid med 
målet att vi tillsammans ska 
göra det bättre och enklare 
att vara företagare i Sotenäs 
kommun. Vi har också arbe-
tat vidare med vad och hur 
vi ska arbeta med turismen 
i kommunen i framtiden. 
Christopher Doile, med lång 
erfarenhet från området, 
slog fast att turismen till våra 
breddgrader kommer att 
tredubblas fram till 2022, 
främst med ökning av kine-
siska och ryska besökare. 
 
Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se

Intervju
Nu satsar Sotenäs kommun på 
ett ännu bättre värdskap för 
sina besökare i kommunhuset.

Jill Lindahl, Ylva Front och Bir-
gitta Henriksson som står i re-
ceptionen har sjösatt flera för-
ändringar för att göra besöken 

Näringslivsutvecklarens  
hälsning

Under oktober och november har vår 
gemensamma Näringslivsstrategi med 
dess handlingsplan varit uppe för be-
slut i kommunstyrelsen och fullmäktige. 
Jag var själv med och föredrog den på 
kommunstyrelsen och flera av politi-
kerna tackade för ett bra förslag som 
känns väl genomarbetat. Jag vill också 
tacka näringslivsrådet och alla företagare som varit engagerade i 
att ta fram strategin och handlingsplanen. 
Detta är dock inget som löser sig av sig själv, vi måste vara många 
som hjälps åt för att bygga ett bättre företagsklimat. Strategin och 
handlingsplanen är ett bra steg i rätt riktning och nu är det upp till 
oss att förverkliga den. Näringslivsrådet har ett tydligt uppdrag att 
följa upp detta arbete. Se strategin och handlingsplanen genom 
här.
Tomas Larsson, 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

29 November Företagarfrukost på Ringareskär kl 7.30 -9.00. Den-
na gång med Göstas Fisk och Datia IT om bland annat en ”hacke-
rattack” och hur du kan skydda dig mot dataintrång.

Nya företag
Nya företag under oktober:

Chic Mode i Kungshamn AB Kungshamn
Logistikjätten AB   Sotenäs
Nya Mk Chaufförsutbildning AB Sotenäs
Sandåker, Håvard   Hunnebostrand
Blomdahl, Carl-Michael  Smögen

Varmt välkomna till Sotenäs kommun!

(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev nov 2016
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Jubilarer under året
Vi gratulerar företag som fyller 40 år i år:

Anderssons Gravvårdsprodukter HB  Hunnebostrand
Hansson & Sigvardsson AB   Smögen
Sotefjordens Segelsällskap   Hunnebostrand

(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Företagens vänner
På uppdrag av 17 västsvenska kommuner (däribland Sotenäs 
kommun) arbetar Position Väst med etableringsservice som un-
derlättar företags besluts- och etableringsprocesser. Känner du 
till något företag som funderar på att flytta till tex Sotenäs så kan 
Position Väst hjälpa till. Kontakta dem gärna genom kommunens 
näringslivsutvecklare eller direkt via www.positionvast.se

Företagsintervju
I år är det 10 år sedan Patrik 
Larsson tog över Bohus-Mal-
möns pensionat.
”Det är väldigt roligt, men det 
tar mycket tid” säger han.
Han har tidigare jobbat 
många år som egen företaga-
re och köpte pensionatet till-
sammans med en kompanjon. 
Nu driver han och sambon Gunilla Jakobsson det tillsammans.
Under de tio år som gått har de ägnat stor kraft och tid och myck-
et pengar på att renovera och modernisera pensionatet. Idag har 
de180 bäddar och har även byggt 9 övernattningsstugor intill 
pensionatet.
Man tar emot konferenser, kurser, bröllop, fester och gäster som 
bara vill njuta av den vackra naturen.
”Mellan april-oktober är vi inte lediga en enda dag” säger Gunilla 
Larsson.
Båda trivs med livet som hotellägare:
”Vi har mängder av tankar och idéer” säger Gunilla.

i kommunhuset trivsammare. 
Den största och bästa nyheten 
får man nog säga är kaffevag-
nen. Den är framställd så att 
besökare kan ta sig en god 
koppkaffe när de väntar.

”Nu när vi närmar oss jul får vi 
börja bjuda på pepparkakor. Det 
ska kännas positivt att komma 
in i kommunhuset” säger Jill 
Lindahl.

De har även lagt fram en enkät 
som besökarna kan svara på 
och som handlar om hur man 
upplever sitt besök.

”Värdskapet är viktigt. Hur upp-
fattar man kommunhuset? Det 
är viktigt att vi tar reda på hur 
våra besökare blir bemötta så 
att vi kan föra fram både det 
positiva och negativa till våra 
avdelningar” säger Ylva Front.

Enkäten ska utvärderas under 
våren. Har du som besökare 
idéer för att göra besöken i So-
tenäs kommunhus trevligare? 
Hör då av dig till jill.lindahl@
sotenas.se birgitta.henriksson@
sotenas.se eller ylva.front@so-
tenas.se

Aktuella upphandlingar

Aktuella upphandlingar är an-
nonserade i den gemensamma 
upphandlingsportalen för kom-
munerna i norra Bohuslän. Har 
du frågor kan du kontakta kom-
munens upphandlare:

Erik Österlund  

Erik.Osterlund@sotenas.se  
0523-66 40 00

Petra Hassellöv  

Petra.Hassellov@sotenas.se  
0523-66 40 00

Portalen når du via www.sote-
nas.se/upphandling

Sotenäs kommun
önskar alla företagare 
en riktigt bra höst!
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