Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev mars 2017
Näringslivsutvecklarens hälsning
Fredagen den 24 mars hade vi Sotenäs
första näringslivsgala med 110 glada
deltagare. Vi fick god mat, bra underhållning och inte minst fick vi hylla
några av näringslivets hjältar som vi
har gott om i kommunen. Vi kommer
att återkomma med denna näringslivsgala i mars 2018, så håll ögon och öron
öppna.
Har du förslag på ämnen som du tycker att näringslivsrådet ska
diskutera, något som du vill ändra på m.m. så återkom med förslag till mig eller någon annan i rådet.
Näringslivsrådets ordinarie ledamöter består av följande personer:
Ordförande Maria Vikingsson/kommunchef, Mikael Andersson/Företagarna, Maria Järleklint/Kusthandlarna, Håkan Christensson/
LRF, Kjell Andersson/Turistföreningen, Glenn Lorentzon/Leröy-Niclas Asken/Merenor-Glenn Nordfeldt/Orkla, Peter Lundin/AH.

Kalendarium:
25 april
30 maj

Sopplunch på kommunhuset (kommunen är värd)
Företagarfrukost (Bovallsdörren är frukostvärd)

Dessa företag fyller 30 år i år:
Hansson, Fredrik				Hunnebostrand
Johansson, Leif				Smögen
Kran & Maskin Sotenäs Ab		
Kungshamn
L & E Stenman Partner Ab		
Smögen
Ll 248 Saibon Dolf Larson		
Kungshamn
Llentab Ab					Kungshamn
Långevik Holding Ab			
Väjern
Projektor i Sotenäs Ab			
Bovallstrand
Salong Marina Hauger			
Kungshamn
Seaside Trading Ab			
Smögen
Smögen Yachtcenter Ab			
Kungshamn
Sotenäs Bil Ab				
Kungshamn
Textotal R Nilsson				
Hunnebostrand
Stort grattis önskar Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Kommunchefen har ordet

”Det måste kännas bra att
vara kommunalråd i en så
framgångsrik kommun” sa
Riksdagens talman Urban Ahlin till Mats Abrahamsson vid
sitt besök i Sotenäs.
Talmannen var på besök i
Sotenäs tillsammans med
ett 10-tal riksdagsledamöter samt Länsstyrelsens
tillförordnade Landshövding
Lisbeth Schultze. De ville se
hur kommunen arbetar med
industriell Symbios. Tidigare
i månaden hade kommunen
besök av Sveriges Miljöminister Karolina Skog av samma
anledning.
Vi är stolta över att vår kommun lockar så stort intressse
från både när och fjärran.
Det bådar gott inför framtiden.
Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se

Intervju

Bibiam Andrea Reyes är
nyanställd som miljöhandläggare i Sotenäs kommun. Men
när arbetsdagen är slut finns

Företagens vänner
Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) är en medlemsbaserad
klusterorganisation (ideell förening) vars övergripande mål är
att skapa/trygga sysselsättningen inom den marintekniska
industrin.
SMTFs uppdrag består i att stödja tillväxt genom att involvera/representera företagen i innovationsprojekt, stödja företagen i att öka sin globala konkurrenskraft, identifiera gap i företagens kompetensbehov och kompetenstillgång, facilitera
eller stödja branschöverskridande nätverk och samarbeten,
stödja företagen att öka sin globala konkurrenskraft. Rent
praktiskt innebär det bl a att SMTF riggar svenska paviljonger
på nationella och internationella mässor, mycket rådgivning
där SMTF delar med sig av sina erfarenheter eller kontakter, anordnar nätverksträffar med ett relevant tema mm. Se:
http://smtf.se/
Näringslivsgalan 2017

Det var hösten 2016 som
näringslivsutvecklaren
Tomas Larsson förde
fram idén att kommunen
skulle anordna en näringslivsgala för att hylla
alla sina företagshjältar.
Intresset var stort från
företagarna att delta och Året företagare blev Kustcharken, Handet blev slutligen 110
nes Mattsson tog emot priset.
gäster som umgicks och
fick en mycket trevlig
kväll på Smögens Hafvsbad.
Årets unga företagare
2017 blev yrkesfiskaren
Simon Brorsson.
Hederspris 2017 vanns
av Annika Johansson
och Torbjörn Backlund, Innan maten minglade gästerna i baren
på Smögens Hafvsbad.
Ramsviks camping.
Årets miljöpris 2017
gick till Fiskareföreningen Norden.
Årets Lantbruksföretagare 2017 blev Uno och
Monica Hogmalm, Evja
Gård.
Årets företagare 2017
blev Jimmy Andersson
och Hannes Mattsson,
Året unga företagare blev Simon BrorsKustcharken.
son, 26-årig yrkesfiskare.

träningsskorna aldrig långt
borta.
Bibiam Andrea är utbildad
miljöingenjör och har en
påbyggnadsutbildning i miljöoch hälsoskydd. Hon har sitt
ursprung i Colombia, men det
var kärleken till den chilenske maken, som bodde i
Sverige när de träffades, som
förde henne hit.
Just nu arbetar hon med
uppföljning av inventeringen
som gjordes av de enskilda
avloppen i kommunen för
något år sedan. Hon arbetar
även med tillståndsprövning
och hälsoskyddsfrågor.
På fritiden är hon zumbainstruktör och älskar all form
av kroppslig aktivitet på
gymmet som spinning och
body pump. Därför har hon
alltid med sig ryggsäcken till
jobbet, laddad med träningskläder och träningsskor.
Vill du komma i kontakt med
Bibiam Andrea? Mejla då:
bibiam.reyes@sotenas.se
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		
0523-664000
Petra Hassellöv
Petra.Hassellov@sotenas.se
0523-66 40 00

Sotenäs kommun önskar
alla våra företagare en
riktigt bra vår!

