Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev nov 2017
Näringslivsutvecklarens hälsning

Det är mycket nu och det är jättebra.
Många företag har fullt upp och det
märks bland annat genom alla frågor
kommunen får kring mark, tillstånd,
lokaler mm. – jättekul. På kommunstyrelsens möte den 22 november antogs
strategi för framtidens besöksnäring
och nu börjar det egentliga arbetet för
att stärka den så viktiga besöksnäringen. Kommunens företagsklimat diskuterades också på mötet och
alla är eniga; Vi är på rätt väg men har en bra bit kvar att gå innan
vi är nöjda. På nästa företagarfrukost, som är en lunch den 15
december, kommer det så viktiga företagsklimatet upp som tema
med bland annat besök från Svenskt Näringsliv. Kom och njut av
en lunch tillsammans med andra företagare, lyssna och tyck gärna
till. Ett bra företagsklimat gynnar alla!

Kalendarium:

15 december Företagarlunch i kommunhuset

48 företag som fyller 10 år i år:

Här presenteras några av dessa, fler kommer i nästa nyhetsbrev.
Mr Bennis AB					Kungshamn
M V Eqvestrian				Hunnebostrand
Oj Personal Ab				Hunnebostrand
Ps Marin					Smögen
Redovisningsbyrå Papper & Sånt AB
Väjern
Rock´n Romance AB				Smögen
Rogers Däck					Hunnebostrand
Scandilaser AB				Hunnebostrand
Sifferservice i Hunnabostrand AB		
Hunnebostrand
Skräddargatan 3 i Kungshamn HB		
Kungshamn
Skyltmakarna i Kungshamn AB		
Kungshamn

Stort grattis önskar Sotenäs kommun!

(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Företagens vänner
Ägarskifte Micro

Funderar du på att sälja eller köpa ett företag? Ägarskifte Micro er-

Kommunchefen har ordet
Under november månad har
kommunen haft personalfest
för alla anställda och jag
hade den stora förmånen
att få stå i dörren och hälsa
alla välkomna. Tillsammans
ser vi till att vi har möjlighet
att bjuda all personal på en
gemensam personalfest.
Kommunens personalfest
blev en oväntat stor nyhet
med artiklar i GP, GT, Expressen, Bohusläningen, LP och
på radion P4 Väst och MIX
Megapol. Det är roligt när vår
kommun uppmärksammas
som ett gott exempel i media!
Förutom personalfesten, Fullmäktige, KSAU och KS denna
månad så har vi även hunnit
med företagsbesök på Smögens Dyk, Kusthandlarna och
Preemraff. Hör av dig till mig
eller näringslivsutvecklaren
om du också vill ha besök av
oss!
Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se

Intervju

Förra veckan tecknade
Stiftelsen Sotenäs Turism
ett treårigt avtal med Liseberg som ger Sotenäs och
Smögen tillgång till material
ur Evert Taubes dödsbo och
attraktionen Evert Taubes
Värld kommer få nytt liv med
bohuslänskt anslag.
”Evert Taubes Värld i Sotenäs

bjuder kostnadsfri rådgivning till enskilda personer som vill genomföra ägarskiften i små företag. Det finns gott om en- och tvåmansföretagare som är på väg att gå i pension eller som av någon annan
anledning funderar på att avveckla sina företag. Ägarskifte Micro
arbetar för att bevara och ge möjligheter att skapa nya arbetstillfällen i företag som kan växa med nya ägare. Mer information på
www.agarskiftemicro.se

kommer kunna knyta samman Everts musik och diktande med havet, Bohuslän,
Smögen, fisket, kulturen och
människorna genom möten

Nya företag under oktober:

Arkitekturverkstad i Hovenäset AB Kungshamn
Augustsson, Hans Krister		
Hunnebostrand
Josefsson, Maria			Hunnebostrand
Licina, Dano				Kungshamn
Vikingsson, KJA Viking		
Bovallstrand
Varmt välkomna som nya företag i Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Preemraffs framtidsplaner

Just nu planerar Preemraff, Lysekil en utbyggnad som kommer att utöka raffinaderiets yta med
50 procent. Det kommer
att behövas 1500 nya
bostäder för att kunna ta
emot alla som ska arbeta
med utbyggnaden.
Preemraff är Nordens
största raffinaderi, det
invigdes 1975 och är
Kommunledningen besökte nyligen
Lysekils största privata
Preemraff.
arbetsgivare. Företaget har idag drygt 670
Preem-medarbetare, 250 konsulter/entreprenörer och cirka 70
personer som har hand om städning, lots med mera. Sammanlagt
arbetar omkring 1000 personer på Preemraffs område varje dag.
Och betydligt fler kommer det alltså att bli.
Det handlar om det stora ROCC-projektet som innebär bygget av
en anläggning för att ta hand om de tyngsta fraktionerna i tjockoljan och omvandla dessa till bensin och diesel. Förutsatt att alla
tillstånd blir klara och det blir ett ja i Preems styrelse under andra
kvartalet 2019, så kommer man att börja bygga anläggningen i
början av 2020.
Under ett storstopp september-oktober 2019 kommer en mängd
förberedelser att äga rum inför ombyggnationen och då kommer
det att befinna sig 2 300 personer på Preemraffs område, utöver
den ordinarie personalen. Direkt efter stoppet, kan sedan byggnationen av ROCC-anläggningen påbörjas med 1500 nya man som är
på plats under byggtiden. Det blir också 150 nya arbetstillfällen på
Preemraff samtidigt som man kommer att ha cirka 200 pensionsavgångar fram till år 2024.

och upplevelser – i ett naturligt sammanhang. Det blir
också navet i en rad aktiviteter och evenemang med
Evert Taube i fokus” säger
Åsa Andersson på Sotenäs
Turism (bilden).
Det är Stiftelsen Sotenäs
Turism som i samarbete
med bland annat Sotenäs
kommun samt det lokala
förenings- och näringslivet på
detta sätt vill lägga grunden
till en stark besöksanledning
– hela året.
Aktuella upphandlingar:
Information kring både aktuella och planerade upphandlingar hittar du på kommunens hemsida:
http://www.sotenas.se/
Hör av dig till våra upphandlare:
Erik Österlund
erik.osterlund@sotenas.se
Petra Hassellöv
petra.hassellov@sotenas.se
0523-66 40 00

Sotenäs kommun önskar
alla våra företagare en
förträfflig vinter!

