Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev feb 2017
Näringslivsutvecklarens
hälsning
Den 24 mars hyllar vi näringslivets hjältar i Sotenäs med en näringslivsgala.
På www.sotenas.se hittar du information och möjlighet att anmäla dig. Först
till kvarn… Sista anmälningsdag är den
10 mars. Det blir god mat, musikunderhållning med Svinbra, prisutdelningar
och ”standup” med Therese McDonald.
Missa inte detta tillfälle!
Tillsammans med företag från besöksnäringen, tjänstemän från
kommunen och politiker hade vi ett möte med ca 55 personer den
16 februari. Vi tog ett viktigt steg mot ”Framtidens besöksnäring”.
Målet är att bland annat ta fram en gemensam bild av framtidens
besöksnäring och en ny organisation som förhoppningsvis kan
börja arbeta redan från den 1 januari 2018. Hör gärna av dig med
funderingar och förslag till Tomas.Larsson@sotenas.se
På sotenas.se/företagare/företagsliv/näringslivsmätningar hittar
du en rapport från UC som beskriver vårt näringsliv 2016, bra och
informativ information.

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
16 mars kl. 16-18, Jobbmässan i Folkets Hus i Kungshamn
24 mars kl. 18.30 -22.30, Sotenäs Näringslivsgala
25 april Sopplunch, kommunhuset
30 maj Företagarfrukost, Bovalls Dörrbyggeri är frukostvärd

Nya företag

Vi välkomnar nya företag till Sotenäs kommun!
Nya företag under januari:
Bovalls Havsdelikatesser AB
Smögen
Larsson, Leif 			Bovallstrand
Varmt välkomna som nya företag i Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Kommunchefen har ordet

Arbetet med att utveckla
verksamheten på Symbioscentrum går framåt. Det
är många som vill komma
på besök för att se hur vi
arbetar. Under våren kommer bland annat Riksdagens talman och Högskolan
Västs Nya rektor på besök.
Kommunens utvecklare för
Symbioscentrum är personligt inbjuden till EU kommissionen för fjärde gången för
att berätta om arbetet.
Plan och byggavdelningens
arbete går framåt. Den stora
”ärendehögen” ska vara avverkad under våren 2017 och
för tredje månaden i rad har
handläggarna avverkat fler
bygglov än vad som kommit
in. Vi är ett steg på rätt väg.
Nyligen gjordes en utvärdering av näringslivsrådets
arbete som visar att de stora
företagen och kommunen
har en bra och upparbetad
kontakt men att kommunen
behöver arbeta med nå ut till
de mindre företagen i kommunen.
Enligt den senaste rapporten från Nyföretagarcentrum
ligger Sotenäs kommun på
plats 14 i landet över antalet
nystartade företag och bäst i
hela Fyrbodal!
Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas

Jubilarer under året

Här kommer vi att ”gratta” företag som fyller 25 – 50 – 75 och
100 år enligt uppgifter vi får fram genom Upplysningscentralen.
Vi gratulerar företag som fyller 50 år i år:

Gösta M. Hansson AB 		Smögen
Karl Hedin Bygghandal AB		 Hogenäset
Lökholmens Livsmedel AB		
Kungshamn
Suez Recycling AB			Kungshamn
Stort grattis önskar Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Företagens vänner

Behöver ert företag hjälp att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet? Genom Miljöbron får ni kontakt med kompetenta och engagerade studenter som besitter de allra senaste kunskaperna och
verktygen för att kunna förbättra er verksamhet.
Dessutom får ni möjlighet att knyta kontakter med framtida medarbetare och ökar chanserna till lyckade rekryteringar längre fram.
Många studenter skriver sina uppsatser och examensarbeten
under vårterminen, vilket betyder att de börjar leta redan under
hösten.
Har ni en idé som ni tror kan passa som ett examensarbete är ni
varmt välkomna att kontakta någon av oss på Miljöbron. Vi hjälper
er med formulering, rekrytering och handledning genom projektets
gång. Se mer på www.miljobron.se

Företagsintervju

Hotell Kungshamn är ett
lägenhetshotell i centrala
Kungshamn som byggdes
om 2010 med 24 sviter och
66 bäddar. Hotellet ägs av
en bostadsrättsförening. Ett
driftsbolag, vars ägare är Henrik Nilsson (bilden), hyr sedan
rum av bostadsrättsföreningen till sina gäster.
Johanna Wemmel (bilden), född och uppvuxen i Hunnebostrand,
är försäljnings- och marknadsansvarig sedan oktober förra året.
”Min största utmaning är att göra hotellet känt. Anläggningen är
fantastisk och vår lunchbuffé har i snitt 100 gäster året om vilket
är oerhört bra. Men människor utanför Sotenäs kommun känner
inte till hotellet.”
Hotell Kungshamn erbjuder konferenser, mottagning för bröllop,
dop, ja, alla festliga tillfällen man kan tänka sig.
Företagets ledning har under flera år velat bygga ut och bredda
verksamheten. Främst är det fler konferens- och samlingslokaler
som man ser ett behov av. Just nu avvaktar man beslut från Sotenäs kommun huruvida utbyggnadsplanerna godkänns eller inte.
Under lågsäsong är det bara fyra fast anställda, men mångdubbelt
fler under högsäsong.
”Jag ser otroligt många möjligheter för hotellet” avslutar Johanna.

Intervju

Har du rekryteringsbehov?
Då ska du besöka Sotenäs
jobbmässa som anordnas 16
mars kl 16-18 i Kungshamns
Folkets Hus. Sotenäs kommun är en av arrangörerna
och även en av utställarna.
Andra utställare är Systembolaget i Kungshamn, Sotenäs
Församling, Preemraff i Lysekil liksom AH Automation.
Nytt för i år är att kommunens åttondeklassare kommer att göra ett obligatorisk
besök på jobbmässan för
att väcka deras intresse för
lokala arbetsgivare.
Är du intresserad av att vara
utställare? Kontakta Karin
Leifsdotter (bilden), företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen Bohuslän, 010-488 38 79

Aktuella upphandlingar

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

Sotenäs kommun
önskar alla våra
företagare en riktigt
bra början på 2017!

