
Näringslivsutvecklarens hälsning

Då är sommaren här och snart är vatt-
net badvarmt!
Vi arbetar på med våra företagsbesök 
och vi arbetar hårt för att göra var-
dagen enklare för näringslivet i kom-
munen. Förutom att träffa enskilda 
företagare har vi haft gruppmöten med 
campingägare och hantverkare. 
Detta för att få till en bra kommunika-
tion där vi utgår ifrån att vi har samma mål – att det ska finnas 
bra förutsättningar för att driva företag i kommunen.
Ett arbete pågår för Framtidens Besöksnäring och arbetsgruppen 
är på god väg att få till ett underlag som kommer att gå ut på re-
miss till näringslivet med flera. 
I bästa fall har vi en ny verksamhet och en ny organisation på 
plats i början av 2018.
Vi fick information kring enkätundersökningen som Svenskt Nä-
ringsliv genomför och den visar en positiv uppgång och det känns 
på många sätt att vi är på väg mot ett bättre företagsklimat, vilket 
är viktigt för oss alla. 
Vi fick också information angående att besökare i kommunen 
spenderade 40 miljoner mer 2016 jämfört med 2014 och att be-
söksnäringen omsatta totalt cirka 1,1 miljarder under 2016 vilket 
är 14 procent av kommunens totala omsättning. Har du några 
funderingar om något är du självklart välkommen att höra av dig. 
Mejla till mig: tomas.larsson@sotenas.se

Kalendarium: 

27 juni Smögendagen (Samverkan – Levande landsbygd)

  

Jubilarer i år:

100 år fyller i år Hållbukten Ab Bovallstrand

STORT GRATTIS önskar Sotenäs kommun!

(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev juni 2017

Kommunchefen har ordet

Nyligen kom de första svaren 
på näringslivsenkäten och 
äntligen vänder det uppåt. Vi 
är inte nöjda eller i mål ännu 
men en god bit på väg. Bra 
jobbat – det gäller att vara 
envis och enträgen för att nå 
fram!
Några näringslivsaktivite-
ter har också hunnits med 
under maj och juni månad, 
bland annat företagsbesök 
på Benders – ett av få sten-
företag i Sverige som både 
utvinner stenen och förädlar 
den på plats i Sverige. Besök 
har också gjorts på Orkla 
och Leröy. Strandstädarbå-
ten har också döpts under 
pompa och ståt och heter nu 
”Strandpilten”.
Jag önskar er alla en riktigt 
härlig semester!

Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se

Sommaren på turistbyrån

Bada, åka båt, vandra, upp-
täcka smultronställen, bo bra 
och äta gott.
Varje år kommer omkring 
800.000 dagbesökare hit, 
och förra året räknade vi in 
330.000 gästnätter.
För att på bästa sätt kun-
na ge besökare den bästa 
servicen så har Turistbyrån 
i Kungshamn öppet varje 
vardag mellan klockan 10 
och 18. Från den 30 juni är 
det också öppet på helgerna 
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Företagens vänner

Entreprenörsarenan verkar för att ge entreprenörer som har inno-
vativa idéer möjlighet att starta och utveckla företag. Vi är speciellt 
starka inom områden som medicinteknik, turism, handel, maritimt, 
unga entreprenörer och kvinnligt företagande, men är även behjälp-
liga inom andra idéområden. Se mer på: www.entreprenorsarenan.
se

Nya företag under april-maj:
Fjällbacka Fiskgrossist AB  Smögen
Gösta M Hansson Eftr AB  Smögen
Hansson, Elsmarie   Smögen
Helgesson, David   Hunnebostrand
Idls Store handelsbolag  Hunnebostrand
Kustens Kebabhouse   Väjern
Lindhal, Josefsson,    Hunnebostrand
Restaurang Sjögång   Kungshamn
Simonsson, Linda   Kungshamn

Varmt välkomna som nya företag i Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Nu lanserar Sotenäs 

kommun sin nya hem-

sida!

Den tidigare hemsidan 
sjösattes redan 2009 och 
behövde, efter 8 år, få en 
uppdaterad, modernare 
dräkt. Efter ett beslut i 
kommunfullmäktige i hös-
tas påbörjades arbetet.
Designen är skapad av 
företaget Emring Järlmo, 
som även ligger bakom 
Munkedals kommuns nya 
hemsida, som lanserades 
nyligen.

Camilla Emring, webbdesigner och utvecklare vid företaget, är ock-
så nöjd med slutresultatet:
”Det har varit ett väldigt roligt samarbete. För mig som designer och 
webbansvarig mot Sotenäs kommun har det varit extra roligt att ha 
fått äran att möta så många personer inom de olika verksamheter-
na som faktiskt ska arbeta med den nya webbplatsen, att dessut-
om höra att de numera är riktigt stolta över den fina hemsidan, gör 
mig extra glad.”
 
Och visst är vi stolta! Den nya sidan ska vara mer lättillgänglig och 
enklare att hantera för er som besöker den. Surfa gärna runt och 
kika på den! Den är till för er!

mellan 11 och 15.
Turistinformation finns under 
sommaren även på Hamn-
kontoret i Hunnebostrand 
och på Smögen vid stora 
parkeringen till höger efter 
Smögenbron. 

Dessutom finns Infopoints 
med den allra viktigaste 
turistinformationen på flera 
platser i kommunen året 
runt: bl.a Tumlaren, Nor-
dens Ark, Ica Skeppet, Coop 
Nära Malmön, Coop Hunne-
bostrand och Kulturhuset 
Hav&Land.
Turistinfo finns också att hitta 
året runt på:
www.sotenas.se 

Aktuella upphandlingar:  
Aktuella upphandlingar är an-
nonserade i den gemensam-
ma upphandlingsportalen för 
kommunerna i norra Bohus-
län. Portalen når du via www.
sotenas.se/upphandling
Har du frågor kan du kontak-
ta 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 våra företagare en 
riktigt bra sommar!

Johan Järlmo och Camilla Emring från 
företaget Emring Järlmo ligger bakom 
designen av Sotenäs kommuns nya 
hemsida.

Marianne Haglund, Katarina 
Rech och Hanne Eklund ger 
besökaren utflyktstips och 
god service på Turistbyrån.
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