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Nya utvecklingsenheten - nytt
nyhetsbrev!

Som namnet antyder så är detta både ett nystartat nyhetsbrev
men även en nystartad enhet. I detta nyhetsbrev är vår
målsättning att presentera vad som händer inom näringslivet i
vår kommun. Vi vill lyfta fram människorna bakom företagen,
både de som nyligen startat men även dem som varit med
länge. Vi kommer även att lyfta fram sånt som kan vara av
intresse för dig inom näringslivet, det kan handla om en
kommande föreläsning, en ny etablering eller ett intressant
evenemang.

Som vi nämnde i inledningen vill vi även passa på att berätta om
den nya enheten, Näringsliv & Utveckling, som är en
sammanslagning av Arbetsmarknadsenheten, Tillväxt- och
utvecklingsavdelningen och Symbiosutvecklingsenheten. Tanken
med sammanslagningen är att vi ska få en starkare organisation
och en tydligare överblick som genererar bättre
samordningseffekter - helt enkelt symbios.

Näringsliv & Utveckling 
Sotenäs Kommun  

Månadens intervju

Malin Oresten, Företag Solus AB

Malin är delägare i Solus AB tillsammans med sin man Joel.
Företaget är bland annat delägare i SmögenLax och Rena Hav.
Just nu bygger Rena Hav en biogasanläggning och ett
reningsverk intill Symbioscentrum, Orkla och Leröy i
Kungshamn. Reningsverket planeras vara klart i början av 2019
och biogasanläggningen till sommaren 2019. "Många lokala
entreprenörer är involverade i det stora bygget och hittills har allt
fungerart jättebra" - säger Malin och fortsätter: "Vi har redan
börjat anställa till reningsverket och till biogasanläggningen. När
laxodlingarna är färdigbyggda om några år kommer det att vara
runt 50 personer anställda i verksamheten. Nu gäller det "bara"
att få alla tillstånd på plats först."

Varför blev det lax? - "Tillsammans med de andra delägarna
har vi många bra kontakter i Norge och i branschen, det finns en
efterfrågan hos konsumenterna efter miljövänligt odlad lax och
så är det ju så gott" säger Malin med ett stort leende.

Varför här? – ”Vi gillar Sotenäs och arbetet för den lokala miljön
och ett levande samhälle. Framtiden blir spännande.
Biogasanläggningen är en möjliggörare på flera sätt och
samarbetet vi har med Sotenäs Symbioscentrum är jättehäftigt.
För mig är det lokala företagandet viktigt och jag är självklart
medlem i Företagarna."

Du är gift? - "Jo, med Joel Oresten som är en sann entreprenör
och det är både kul och utmanande att arbeta tillsammans."

Framtid, något särskilt uppdrag? - "Det är så mycket
spännande på gång just nu, men visst, jag ska ju vara
konferenciär på Näringslivsgalan i mars, lite pirrigt, men jättekul.
Hoppas jag inte blir helt ensam 😊"

Det går bra nu - positivt
företagsklimat

NÄRINGSLIVSUTVECKLING Känns kul med nytt nyhetsbrev
med ett tydligt fokus på Näringsliv & Utveckling.

Det går bra nu. Besöksrekord med en mycket stark försäsong,
flera lyckade evenemang under sommaren, flera nya företag,
handeln har varit bra i sommar, både mekaniska industrin och
byggsektorn har fortsatt högt tryck, det går bra för många företag
och företagsklimatet blir allt mer positivt. Men det finns även
några mörka moln på himlen som tex att dieselstölderna och
narkotikabrotten ökar.

Arbetet för att ytterligare förbättra företagsklimatet går vidare
med bland annat näringslivsrådets arbete, förbättrad service,
företagarfrukostar och företagsbesök. Har du tips/idéer och/eller
funderingar hör då gärna av dig.

Tomas Larsson 
Näringslivsutvecklare
tomas.larsson@sotenas.se
Tel: 0523-664745

Rekordsommar – en utmaning
BESÖKSNÄRINGSUTVECKLING Årets sommarsäsong visar
tydligt hur viktigt vädret och andra yttre omständigheter är för ett
besöksmål. Medelhavsvärme redan i april, en svag svensk krona
och oro i världen gör oss till ett attraktivt besöksmål för både
svenska och utländska besökare.

Den stora utmaningen för oss är inte att få besökare att komma
mitt i sommaren – utan att ge dem en kvalitativ upplevelse så att
de kommer igen och att få fler besökare att upptäcka Sotenäs
även andra tider på året.

Därför jobbar vi aktivt med bland annat värdskap och digital
närvaro. Vi vill även vara med och utveckla starka
besöksanledningar kring aktiva naturupplevelser – såväl på hav
och land, att skapa mervärde kring evenemang, goda
smakupplevelser och bra boende.

För att stärka besöksnäringen och få personalen att stanna här
startar en turismutbildning på 400 poäng i samarbete med
kommunens vuxenutbildning och Sotenäs Symbioscentrum.

Drop-in och samverkan
ARBETSMARKNADSENHETEN Vi på Arbetsmarknadsenheten
har flera olika verksamheter, allt från loppis/återbruk till
strandstädning och marin plaståtervinning. Vi arbetar med att
stärka våra kommuninvånare för att de ska komma vidare på
arbetsmarknaden.

De senaste tre åren har regeringen uppmanat kommunerna att
samverka med Arbetsförmedlingen kring unga och nyanlända för
att de på ett så effektivt sätt som möjligt ska komma in i
arbetslivet. Sotenäs kommun har valt att samverka med
Arbetsförmedlingen och andra aktörer kring alla som står utanför
arbetsmarknaden, denna form av nära samverkan har varit
framgångsrik.

Varje torsdag sitter representanter från Sotenäs kommun
tillsammans med Arbetsförmedlingen på
Arbetsmarknadsenheten, Varvsgatan 26, Kungshamn. Då
finns det även möjlighet för kommuninvånare att besöka vår
drop-in kl.10-12, övrig tid kan vi ta emot bokade besök. Vi vill
gärna utöka vårt samverkansområde och tar därför gärna emot
besök eller besöker arbetsplatser för att berätta om vårt arbete.

Vår arbetsmetod bygger på "Empowerment-pedagogik" som
arbetar för att personen ska känna makt över sin egen situation.
Detta gör vårt arbetssätt individuellt och unikt.

Hör gärna av er om ni vill veta mer om vår verksamhet - kanske
har vi personalen ni letar efter.

Jubilarer - 75 år
Ekelövs Räk&Fisk AB

Tord Carlssons Åkeri AB

Stort grattis önskar Sotenäs
kommun!

Nya företag
Augusti - November

Ann-Sofie Gergils,
Konsultverksamhet

Larsson, Annie, Sport- och
fritidsutrustning

Partrederi Nautic, Trålfiske

Skoog, Magnus, Artistisk
verksamhet

Ticon Hunnebo AB,
Byggnadssnickeri

Varmt välkomna som nya företag i
Sotenäs kommun!

Månadens profil -
Torbjörn Backlund

Foto: bohuslaningen.se

Torbjörn Backlund är andra
generationens campingägare på
Ramsvik, som startades av hans
föräldrar i slutet av 50-talet. Idag
driver han anläggningen
tillsammans med sambon Annika
Johansson med fokus på ”outdoor”
och saltstänkta äventyr, med 37
anställda under högsäsong och sex
personer året runt, "Hos oss köper
man en upplevelse, inte bara ett
boende" säger Torbjörn.

Campingarna i Sotenäs har
verkligen haft en rekordsäsong i år.
Runt 75 procent av allt boende i
Sotenäs är just på en camping eller
stugby, något högre än
genomsnittet i Bohuslän:
"Turistpengar som kommer in hos
oss rullar vidare hos de lokala
företagarna" förklarar Torbjörn som
främst anlitar lokala hantverkare
och leverantörer som
samarbetspartners.
Idag vill besökaren ha mer
upplevelser och mer service". 

Torbjörn konstaterar att
utvecklingen går mot en mer
personalintensiv verksamhet med
mat, upplevelser och aktiviteter.
Det ställer höga krav på bra
personal och att personalen
stannar kvar. Där är boende för
säsongsanställda en nyckelfråga,
både för Ramsvik och för de flesta
besöksnäringsföretag.

Marina återvinnings-
centralen invigd

SYMBIOSUTVECKLING Sotenäs
Kommun fortsätter med sitt
framgångsrika arbete kring
industriell symbios och har nyligen
startat en marin återvinnings-
central, den första i sitt slag i
Sverige.

I Sotenäs kommun samlades det in
hela 28 ton marint avfall mellan maj
och augusti i år och merparten av
detta skickas till förbränning.
Utöver detta finns en problematik
med hantering av uttjänta fiske-
redskap. Tanken är nu att den
marina återvinningcentralen ska ta
emot det skräp som
kommunens strandstädare och
Fiskareföreningen Norden tar
upp från havet. Materialet ska
sorteras i 7-8 olika fraktioner och
sedan återvinnas och återbrukas,
det handlar om exempelvis fisknät
som smälts ner och blir till nya nät,
men även andra redskap och skräp
som ska bli till nya produkter.

Ett antal personer från
arbetsmarknadsenheten kommer
att sysselsättas i verksamheten och
förhoppningen är att nya företag
ska bildas som ett resultat av den
marina återvinnings-centralens
arbete. 

Sebastian Edholm
Utvecklare, Sotenäs
Symbioscentrum
sebastian.edholm@sotenas.se
Tel: 072-1433008

Upphandlingar
Information kring både aktuella och
planerade upphandlingar hittar du
på kommunens hemsida under
Sotenäs.se / Näringsliv & Arbete /
Upphandling och inköp - Länk

Har du frågor kan du kontakta
kommunens upphandlare:

Marina Bragd Karlsson
Upphandlare
marina.bragd.karlsson@sotenas.se
0523-664000 

Jeanett Andersson
Enhetschef, Arbetsmarknadsenhet & Integration
jeanett.andersson@sotenas.se
Tel: 0523-664494

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1719934832807/
http://www.sotenas.se/sidor/huvudmeny/naringslivarbete/%20upphandlingochinkop.4.1c57d2e015af6ee71f83a48d.html
http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

