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Nästa Företagarfrukost

29 september kl. 7.30 – 9.00
på Fiskauktionen, Smögen
Varmt välkomna!

Starta eget

NyföretagarCentrum
Väst
bjuder in till informationsträff. Du får kostnadsfria
tips och råd inför din företagsstart. Plats: SEB Kungshamn, den 27 okt, kl. 18-21
Anmälan görs på: www.nyforetagarcentrum.se/vast

Företagarfrukosten den
26 maj kl. 7.30 – 9.30 på
Hotell Kungshamn

Därefter följde en kort frågestund,
en presentation av Sotenäs nya Näringslivsråd och en presentation
från Andreas Sülau kring KompeFörst, ett tack till alla 43 deltagare tenscenters arbete för att förbättsom var med och startade upp Före- ra möjligheterna för företagen att
tagarfrukostar 2015! Till hösten blir hitta rätt kompetenser. Behöver
vi förhoppningsvis än fler deltagare.
du hjälp med arbetskraftsförsörjning
kontaktar du Andreas S på:
Kommunstyrelsens 1:e vice ordföAndreas.Sulau@sotenas.se
rande Mikael Sternemar välkomnade
till frukostträffen och pratade om vik- Kommunchef Mats Ove Svensson beten att träffas under enkla former för rättade att han nu slutar sin anställdialog och inspiration. Därefter pre- ning i kommunen för att gå i pensisenterade näringslivsutvecklaren To- on. Kommunen har anställt Maria
mas Larsson sig själv, träffens syfte Vikingsson som ny kommunchef och
och program.
hon börjar sin tjänst i augusti.
Henrik Nilsson på Hotell Kungshamn Tomas Larsson avslutade träffen med
presenterade sedan sin verksamhet att låta alla deltagare svara på en enoch planerna för framtiden.Tre företag kät (se bilagd sammanställning) och
följde upp med inspirerande ”hisspre- att bjuda in alla till nästa Företagarsentationer” under vardera 1,5 minut: frukost den 29 september kl. 7.30 –
Niklas Larsson: Lilla skobutiken i 9.00 på Fiskeauktionen på Smögen.
Kungshamn, Erik Malm: Malmsto- Enligt enkätsvaren tyckte flera att
len AB och Janne Krakan Bergström: tiden för frukostträffen kunde kortas
Krakan - Livsutvecklare
ner och därför kortas programmet
Dagens tema var ”Framgångsrika med 30 minuter och slutar 9.00 istälägarskiften”, med Hans Gundmar let för 9.30. Inbjudan kommer under
från Omställningskontoret+. Hans september.
gjorde en mycket levande och insikts- Har du några funderingar, frågor
full beskrivning av vad man behöver och/eller vill ha ett besök av komtänka på innan man planerar att säl- munen så kontaktar du kommunens
ja sitt företag, hur man säljer och vad näringslivsutvecklare Tomas Larsman som köpare bör tänka på. Hans son, Tomas.Larsson@sotenas.se, tel:
har gedigen kunskap i detta och tar 0523-664745.
gärna emot företag som har frågor
kring detta. Kontakta gärna Hans på Hoppas vi ses, om inte tidigare, den
29 september kl 7.30 på Fiskauktiohans@gundmar.se
nen. /Tomas Larsson

Frågor och information:
020-32 80 80

Oktobermässan 2015

Den 24 oktober är du välkommen till Idrottshallen i
Kungshamn.

Idrottshallen fylls med ca
150 utställare. Där möter du
köpmän och företagare, politiker och tjänstemän, föreningsfolk och framför allt helt
vanliga kommunmedborgare
både från Sotenäs och närliggande kommuner.
Vill du ha mer information
eller boka plats, kontakta
Kusthandlarna:
Anna-Karin Dahlström:
070-606 60 30
Göran Olsson
070-964 42 79

Nyhetsbrevet
riktar sig till företagare
inom Sotenäs kommun. Det
innehåller information om
evenemang, frukostträffar,
seminarier, utbildningar och
annat som händer i kommunen och i regionen.
Hör gärna av er med nyheter
och synpunkter.
Tomas Larsson
Tel: 0523 — 66 47 45
tomas.larsson@sotenas.se

