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Nästa Företagarfrukost
27 oktober kl. 7.30 – 9.00 
Varmt välkomna!

Företagarfrukosten den 
29 sept kl. 7.30 – 9.00 på 
Smögens Fiskauktion 
Tack alla deltagare som var med på 
dagens Företagarfrukost.

Kommunstyrelsens ordförande Mats 
Abrahamnsson öppnade till frukost-
träffen och därefter presenterade nya 
kommunchefen Maria Vikingsson 
(från Tossene) sig själv väldigt kort. 

Skaldjurens huvudstad är Smögen. 
Joakim Jansson från värdföretaget 
för dagen, Smögens fiskauktion, in-
ledde med fiskhandelns historia på 
Smögen från 1919 fram till nutid. 
Idag omsätter auktionen 80 miljoner 
kronor, hela 60% av försäljningen är 
räkor. Under 2014 MSC-certifierades 
auktionen och kommunen färdig-
ställde den nya kajen. I fiskhamns-
området, med Smögens Fiskauktion 
som nav, sysselsätts ca 100 årsarbe-
tare sommartid, 40 st vintertid.

”Hisspresentation” av Mats Höggren, 
ny VD på Nordens Ark. Mats kommer 
tidigare från Kolmården och berätta-
de att Nordens Ark kommer att satsa  
hårt på att öka besökssiffrorna och 
ser positivt på att samarbeta med 
både kommun och företag.

Dagens tema var ”Kommunens be-
söksnäring” med Chatrine Fritzell, 
besöksnäringsansvarig, från Sotenäs 
kommun vid ratten. Då - Nu - Fram-
tid var budskapet. En rafflande sta-
tistik, som förmodligen förvånade 
många, rullades ut på löpande band 

med hjälp filmer och diagram. Be-
söksnäringen är Sveriges största ex-
portvärde, det ökar dessutom stadigt. 
Vad styr då resandet? Besökare vill 
shoppa, de efterfrågar aktiviteter, 
är nyfikna på lokalt förankrad his-
toria, de vill äta god mat och de vill 
vandra! Vad gör vi i kommunen? I 
avsiktsförklaringen ”Ett enat Bohus-
län” har 11 kommuner i Bohuslän 
ingått ett samarbetsavtal där man lo-
var att stödja varandra i arbetet med 
besöks näringen. Man kommer att 
satsa på tre huvudmål, Måltid - Out-
door - Kultur. I Sotenäs innebär detta 
att paketera den unika graniten, till-
varata storytelling, utveckla Sotele-
den och husbilsturismen, arrangera 
Matfestival samt bearbeta press och 
säljledet, dvs de som säljer resor hit.

Efter en vacker film om hummerfiske 
som outdoor-aktivitet följde en kort 
frågestund. Flera intressanta frågor 
och ideér kring turism, framtiden och 
den lokala kulturhistorien väcktes.

Tomas Larsson avslutade träffen med 
en kort dragning om hur man till-
sammans ska arbeta för ett förbättrat 
näringslivsklimat. Externa åtgärder 
som näringslivsråd, företagsfrukost, 
företagsbesök m.m. har påbörjats.  
Internt arbete som ”Förenkla helt en-
kelt” för att förbättra myndighetsar-
betet och Insikt, en servicemätning 
av myndighetsutövningen i jämförel-
se med övriga kommuner.

Väl mött nästa företagsfrukost!
/Tomas Larsson

Oktobermässan 2015
Den 24 oktober är du väl-
kommen till Idrottshallen i 
Kungshamn.
Idrottshallen fylls med ca 
150 utställare. Där möter du 
köpmän och företagare, poli-
tiker och tjänstemän, fören-
ingsfolk och framför allt helt 
vanliga kommunmedborgare 
både från Sotenäs och när-
liggande kommuner. 

Vill du ha mer information 
eller boka plats, kontakta 
Kusthandlarna: 

Anna-Karin Dahlström:
070-606 60 30

Göran Olsson
070-964 42 79


