
Näringslivsutvecklarens hälsning

Hoppas din sommar varit och fort-
satt är jättebra. Själv har jag njutit av 
många fina sommardagar. Det känns 
som att handeln har varit bra i sommar 
och spontant tänker jag på Mollbrinks 
Dali-utställning och spontanidrottsplat-
sen som två nya och spännande inslag.
En ny aktivitet på nästkommande 
företagarfrukostar är ”Heta stolen” där kommunens kommunika-
tör Jenny Borg kommer att ”grilla” någon intressant person med 
frågor som vi gärna vill höra svaren på. 

Kalendarium: 

26 september Företagarfrukost Sotenäs golfklubb
28 oktober             Oktobermässan, Sotenäs idrottshall
31 oktober  Företagarfrukost ? (anmäl dig som  
   frukostvärd)
15 december prel. Företagarlunch, kommunhuset

20 år fyller i år följande företag:
Andersson, Stefan    Hunnebostrand 
Andersson, Camilla    Väjern
Atelje Mareld     Kungshamn  
Camillas Saker & Ting   Kungshamn
CA Skadekonsult AB   Hunnebostrand 
Granlund Anna Maria K   Bovallstrand
Gustavsson, Åke    Hunnebostrand 
Heka Smögen HB    Smögen
Hälla psykologtjänst   Hunnebostrand 
Karlsson, Robert               Hunnebostrand
Långedrag Derivat AB   Hunnebostrand 
Restaurang Diek HB   Kungshamn
Roparebacken Intressenter AB   Kungshamn 
Stenman förmedling AB   Smögen
Tk, Tofta     Hunnebostrand 
Vikingsson, Dan Viking   Bovallstrand 

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

Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev aug 2017

Kommunchefen har ordet
Visst är det härligt att ha 
semester och kunna göra 
vad man vill när man vill. 
Samtidigt är det härligt att ha 
ett arbete som gör att man 
längtar tillbaka både till ar-
betskamrater och till arbetet 
i sig. Min mamma sade här 
om dagen att du måste ha 
ett väldigt roligt jobb Maria, 
som får göra så många olika 
saker, och det har hon ju helt 
rätt i.
I vår strävan att bli mer 
miljöanpassade har kommu-
nen kommit ett steg vidare 
satsningen på miljöbilar, en 
upphandling är ute och när 
den är klar kommer kom-
munen förhoppningsvis att 
kunna köpa in några elbilar 
för att se och lära hur det 
fungerar. Det finns redan 
idag flera kommuner som 
har testat med gott resultat. 
I bilpoolen har kommunen 
sedan en tid tillbaka infört 
alkolås till bilarna. Efter en 
del inkörningsproblem verkar 
det fungera allt bättre.
Inom en snar framtid ska vi 
ha ett möte med våra verk-
samheter om hur deras arbe-
te utfallit under sommaren. 
Har du några synpunkter på 
hur vår verksamhet fungerat 
nu i sommar? Hör av dig till 
mig!

Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se

mailto:maria.vikingsson@sotenas.se 


Företagens vänner
Genom Connect Väst får tillväxtföretag unika möjligheter att 
testa och presentera sina idéer på marknaden, få värdefulla 
råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital. 
Verksamheten bygger på frivilliga insatser från näringsliv, uni-
versitet och andra organisationer som bidrar med kompetens, 
erfarenheter och värdefulla kontakter. Våra samlade insatser 
skall leda till att fler företag blir framgångsrika. Se www.con-
nectsverige.se/vast/

Nya företag under juni-juli:
Hahn, Zannie     Smögen
Hawabb Ab     Bohus-Malmön
Kendal Kebabhous    Kungshamn
Mental Rental Ab    Smögen
Olsson, Petra     Kungshamn
Pallamido Ab     Kungshamn
Rekondkompaniet Sverige Ab  Kungshamn
Sotenäsets Bygg Ab    Hunnebostrand

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

Företagsintervju
Runt Sotenäs finns 
några av Sveriges 
finaste dykvatten. 
Här finns sedan 20 
år tillbaka dykföreta-
get Smögen Dyk och 
upplevelser, men då, 
för 20 år sen, hette 
det Kontiki. Det låg 
bakom Magasinet 
på Kleven. Det grundades av Pelle Bergvall tillsammans med 
delägare och man erbjöd båtutfärder och dykutbildning.
För nio år sedan flyttades företaget till Oljedepån där man har 
utvecklat verksamheten och kan nu erbjuda  utbildning, båtut-
färder, mat, boende och försäljning av dykarutrustning till sina 
kunder. 
Företaget har öppet året runt och under sommarsäsongen har 
man 10 anställda. 
Under lågsäsong är det delägarna Pelle Bergvall, Lena Bergs-
trand och Calle Lönndahl som driver verksamheten.
”Vi vill få människor att upptäcka de svenska dykvattnen. 
Utanför vår brygga finns minst 30 arter nakensnäckor och vi 
har byggt en snorkelled. Att dyka hos oss ska vara enkelt och 
bekvämt” säger Lena Bergstrand.

Avtackning
Nyligen avtackades två 
mångåriga medarbetare på 
kommunens ekonomiavdel-
ning, nämligen vår controller 
Bertil Andersson och vår eko-
nomichef Jörgen Karlsson. 
Bertil Andersson började 
arbeta för Sotenäs kommun 
1995 som ekonomichef och 
år 2013 tog Jörgen Karlsson 
över den tjänsten. Då över-
gick Bertil till att vara control-
ler.
Jörgen Karlsson har abetat 
för Sotenäs kommun sedan 
år 2000.
Nu går de båda vidare till nya 
arbeten, Bertil blir redovis-
ningsekonom i Munkedals 
kommun och Jörgen Karlsson 
blir ny ekonomichef i Lilla 
Edets kommun. 

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 
riktigt förträfflig höst!

Pelle Bergvall och Lena Bergstrand.
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