Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev juni 2016
Näringslivsutvecklarens
hälsning
I och med detta nyhetsbrev tar vi ännu ett
steg för ett bättre företagsklimat genom
ett nytt nyhetsbrev som vi hoppas ska utvecklas till något som du vill ta del av. Vår
målsättning är att komma ut med ett nyhetsbrev varje månad med uppehåll för juli
och augusti.
Syftet med nyhetsbrevet är att informera
om sådant som kan vara bra och intressant att veta, att skapa dialog
mellan företag och mellan företag och kommunen. Bakom nyhetsbrevet
står Sotenäs kommun genom kommunchef och näringslivsutvecklare
med god hjälp av vår kommunikatör Jenny Borg.
Företagsklimatet är mycket viktigt för kommunen och vi har bestämt
oss för att det ska bli mycket bättre. Svenskt Näringslivs enkät har nu
sammanställts och i nästan alla frågor får vi en svag förbättring, vilket är
positivt. Rankingen som beskriver alla kommuners företagsklimat kommer i höst. Hör gärna av dig till mig med förslag på hur vi kan förbättra
företagsklimatet.

Tomas.Larsson@sotenas.se tel. 0523-66 47 45

Kommunchefen har ordet

Näringslivet är oerhört viktigt för
en kommun. Under våren har vi
därför gjort många intressanta
företagsbesök inom industrin
och fått en inblick i vilka villkor
som våra företagare arbetar under. I höst ska vi fortsätta med
besöken och då främst koncentrera oss på företag inom
handeln som är mycket viktig
för att kommunen ska kunna
utvecklas. Från kommunens
sida vill vi gärna utveckla dialogen med näringslivet och få en
ännu bättre kommunikation i
framtiden.
Jag önskar Er en glad sommar
och hoppas att vädret ska bli
riktigt, riktigt bra!
Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se

Kalendarium

Här presenteras företagarträffar och annat av intresse för Sotenäs
näringsliv. Har du något som berör alla företag är du välkommen
att tipsa tomas.larsson@sotenas.se
28 juni
Smögendagen. Se kommunens hemsida
			under ”Företagare”
27 september
Sopplunch. Alla företag bjuds till Sopplunch
			
på kommunhuset kl. 12.30 – 13.30. Mer
			information kommer senare.

Nya företag

Vi välkomnar nya företag till Sotenäs kommun!
Nya företag under april och maj:
Andersson, Dennis Smögen
Åsberg Holding AB Kungshamn
Hjelm, Martin
Kungshamn
Nilsson, Robert
Väjern
Segersten Fiskeri AB Hunnebostrand
Smögen Truck AB Smögen
(Informationen är hämtat från Upplysningscentralen)

Intervju

Här kommer vi att intervjua en
person som har med näringslivet att göra på ett eller annat
sätt. Den här gången presenterar vi vår nya samhällsbyggnadschef Eveline Savik. Hon
började sin tjänst i maj och har
tillsammans med personalen
inlett ett stort förändringsarbete
inom förvaltningen.
”Jag hoppas att det ska leda till
snabbare handläggning i framti-

Jubilarer under året

Här kommer vi att ”gratta” företag som fyller 25 – 50 – 75 och
100 år enligt uppgifter vi får fram genom Upplysningscentralen.
Denna gång gratulerar vi företag som fyller 25 år i år:
Bematec AB 			Hunnebostrand
Bengt Larsson Byggnadsfirma
Smögen
Bs Idé 				Kungshamn
Elfing, Susann
		Smögen
Feldt´s Fisk och Skaldjur AB
Kungshamn
Informex
			Kungshamn
Lafix Plast AB 			Kungshamn
Marenor AB 			Kungshamn
Smögenmålar´n Kent Lundin
Kungshamn
Söderberg, Sixten Ragnar		
Smögen
Sotenäsbostäder AB 		Kungshamn
Stall Polly AB				Kungshamn
Stefan Andersson konsult AB
Kungshamn
Sverker Larsson AB 		Hunnebostrand
Wk konsult i Strömstad		Smögen			
(Informationen är hämtat från Upplysningscentralen)

Företagens vänner

Här presenterar vi stödfunktioner till näringslivet som kommunen
är med och stödjer genom samarbetet inom Fyrbodals kommunalförbund.
Almis IFS Rådgivning riktar sig till entreprenörer med utländsk
bakgrund som vill starta eller köpa företag i Sverige. Genom IFS
Rådgivning kan du med utländsk bakgrund få personlig rådgivning och praktiskt stöd. Våra IFS Rådgivare har själva invandrat
till Sverige och har utöver det en akademisk utbildning och egen
erfarenhet från företagande.
Läs mer: www.almi.se/Vast/Erbjudanden/IFS-Radgivning

Företagspresentation

Här kommer vi att kort presentera ett företag/nyhetsnummer. Den här gången är
det Carlssons El och Jakt vi
lyfter fram.
Företaget firar i år hela 97 år.
Det var 1919 som Elektro-Mekaniska, Forsström & Carlsson, startades av två arbetsledare vid
Lysekils Mekaniska Verkstad. De hette Gustav Forsström och Anders Hilding Carlsson. Elektrifieringen hade precis börjat så företaget kunde inte ha startat vid en lämpligare tidpunkt.
Sedan 1987 är det tredje generationen i familjen Carlsson som
driver företaget. Då tog Sven och Gunnel Henrikssons son Anders
över företaget och några år senare kom hans syster Ann-Charlott
in som delägare. Dan Christiansson är delägare sedan 2012.
Idag har företaget 29 anställda och en omsättning på 33 miljonerkronor. Idag är de också en del av Elon-kedjan.

den, men det här är ett förändringsarbete som kommer att ta,
och måste få ta tid” säger hon.
Eveline Savik bor i Munkedal tillsammans med sin man och två
barn. Hon har tidigare arbetat
som jurist, en yrkesbakgrund
som hon har stor nytta av som
samhällsbyggnadschef.

Aktuella upphandlingar

Här presenterar vi aktuella upphandlingar och kontaktuppgifter
till handläggare som du kan
kontakta för frågor och funderingar.
Konsulttjänst för löpande och
lärande utvärdering av Interreg-projektet Ren Kustlinje,
Sotenäs kommun, sista anbudsdag 2016-06-27
Revisionstjänster 2016 för Munkedal, Sotenäs, Tanums och
Strömstads kommuner, sista
anbudsdag 2016-08-15
Båt avsedd för strandstädning,
Sotenäs kommun, sista anbudsdag 2016-09-01
Aktuella upphandlingar är annonserade i den gemensamma
upphandlingsportalen för kommunerna i norra Bohuslän. Portalen når du via www.sotenas.
se/upphandling
Har du frågor kan du kontakta
kommunens upphandlare:
Erik Österlund
erik.osterlund@sotenas.se		
0523-66 40 00
Petra Hassellöv
petra.hassellov@sotenas.se		
0523-66 40 00

Sotenäs kommun
önskar alla företagare
en riktigt bra sommar!

