
Näringslivsutvecklarens hälsning
Vårt nyhetsbrev skicka ut ca 10 gånger 
per år för att informera om sådant som 
vi hoppas ska vara intressant att känna 
till som företagare i Sotenäs kommun. 
Vanligtvis skickas det med mail till de 
företag jag har adresser till (ca 600 
adresser) men eftersom många företag 
saknas i mail-listan önskar jag att de 
företag som inte får detta nyhetsbrev 
(och annan relevant information) med mail skickar sin mailadress 
till mig. Ju fler vi blir, desto enklare kan vi tillsammans bygga ett 
ännu bättre företagsklimat i kommunen. 
Ett riktigt bra företagsklimat gynnar alla och det kan bara byggas 
med gemensamma krafter - näringslivet och kommunen tillsam-
mans. Genom vårt näringslivsråd (med 6 företagarrepresentanter, 
mötena leds av kommunchefen), arbetar vi i första hand för bästa 
möjliga förutsättningar för befintliga företag men även för nyeta-
bleringar och för ett starkt nyföretagande i Sotenäs. 
Nu i början av året får ca 200 företag i kommunen Svenskt Nä-
ringslivs enkät med frågor kring företagsklimatet, hoppas du sva-
rar på enkäten. Hör gärna av dig med frågor, tips och funderingar. 
Hur bygger vi tillsammans det bästa företagsklimatet i Västsverige 
och hur kan du som företagare hjälpa till med det? Vad kan kom-
munen göra bättre? Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? Vill du 
ha ett företagsbesök? Mejla mig på: tomas.larsson@sotenas.se

Kalendarium: 
16 februari  Företagarfrukost; Tema Fisket
24 mars  Näringslivsgalan 2018

Mer detaljer kommer via kommunens hemsida och mail. 

Vi har 47 företag som fyllde 10 år i under 2017. 
I tre tidigare nyhetsbrev har vi presenterat flera av dessa och här 
kommer nu de 11 sista jubilarerna:

Smögenbryggan    Smögen
Smögens Båtförvaring AB   Smögen
Smögens Pärla AB    Smögen
Sotefjordens Marina AB   Hunnebostrand
Stenfeldt, Eva Karolina Cecilia  Hunnebostrand
Svanhills Bygg och Montage AB  Kungshamn
Svartskär Elektronikkonsult AB  Bovallstrand

Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev jan 2018

Kommunchefen har ordet

Ett av kommunens sju prio-
riterade mål är att förbättra 
företagsklimatet. Företagskli-
matet är viktigt, både för att 
de företag som redan finns 
här ska nå framgång och 
för att fler nya företag ska 
vilja etablera sig här. För att 
kunna mäta företagsklimatet 
använder kommunen två 
metoder, den ena är Svenskt 
Näringslivs ranking och det 
andra är Insiktsmätningen. 
Båda har visat på förbättrat 
resultat de senaste åren. Det 
är vi glada för, men vi är inte 
nöjda.
Vi gör flera insatser för att 
förbättra företagsklimatet. Vi 
har gjort många företagsbe-
sök, företagsfrukostar, fru-
kostluncher och riktade mö-
ten mot näringslivet. Vi har 
även omstrukturerat sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. 
Vi ser att vi nu sedan ett år 
tillbaka avgör fler ärenden än 
vi får in.
Snart släpps Svenskt Nä-
ringslivs enkät om företags-
klimatet i kommunerna. Den 
är viktig för oss och vi vill gär-
na att så många företagare 
som möjligt svarar eftersom 
vi arbetar hårt med att för-
bättra det som framkommer 
i enkäten. Det här arbetet 
måste vi göra tillsammans 
för att lyckas!
Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se
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Ulebergshamns Båt & Fastighetsservice AB Hunnebostrand
Vernersson, Martin     Kungshamn
Westcoast Offshore i Hunnebostrand Ab Hunnebostrand
Vikingsson, Maria     Hunnebostrand 

Stort grattis önskar Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Företagens vänner
Almi Väst
Almi Väst har flera funktioner för att hjälpa dig. INNOVATIONER: Har 
du en innovativ idé som du vill ta vidare kan du få stöd av Almi. 
Almis rådgivare stödjer dig från idé och genom hela processen för 
att nå marknaden. Tillsammans diskuteras finansieringslösning-
ar utifrån dina behov och förutsättningar. STARTA FÖRETAG: Almi 
erbjuder ett antal finansierings- och rådgivningslösningar utifrån 
entreprenörens förutsättningar. MENTORSKAP, TILLVÄXTLÅN, MIK-
ROLÅN och FÖRETAGSLÅN. Läs mer på: https://www.almi.se/vast

Kommanditbolag Zelandi
Peter Ronelöv Olsson 
driver sedan slutet 
av 80-talet Komman-
ditbolag Zelandi som 
bedriver fiske med 
havskräfta från fyra 
fartyg. Han kommer 
från en släkt där man 
har varit fiskare i gene-
rationer. 
”Jag är född på Åstol, 
men kärleken tog mig 
till Smögen, där jag 
idag har kvar mitt före-
tag” berättar han.
Han har två anställda och ser en mycket ljus framtid för fisket:
”Världen står inför en proteinbrist och fisk och skaldjur har blivit en 
lyxvara, med hög, stabil prisbild. Dessutom är EU:s fiskepolitik bätt-
re än på många år och man satsar på uthålliga bestånd. Det gör att 
det ser mycket ljust ut för fiskets framtid. Tyvärr har det länge varit 
en så negativ rapportering kring fisket som yrke att det är få unga 
som vågar satsa, trots att de skulle kunna vara lönsamma från dag 
ett. Inom vilken annan bransch kan man det?” säger han.
Idag är han även ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund och 
SFPO (Sveriges Fiskares Producentorganisation) vid sidan av sitt 
företag. Sotenäs kommun får beröm för sitt arbete med att värna 
om fisket som näring:
”Sotenäs kommun är ett föredöme när det gäller att vara rädd om 
sitt fiske” säger han.

Intervju
Åsa Andersson är sedan 
årsskiftet anställd som 
turismutvecklare av Sotenäs 
kommun.
Hon arbetade tidigare som 
operativ marknadsförare för 
stiftelsen Sotenäs Turism, 
men i höstas tog Sotenäs 
kommun ett större ansvar för 
besöksnäringen. Kommun-
styrelsen antog en besöksnä-
ringsstrategi och en turismut-
vecklare anställdes.
”Nu vill kommunen ta ett 
samlat grepp om utveck-
lingen av besöksnäringen 
och hitta en ny energi för att 
kunna ena allt det som är bra 
här i kommunen” säger Åsa 
Andersson.

Aktuella upphandlingar:  
Information kring både aktu-
ella och planerade upphand-
lingar hittar du på kommu-
nens hemsida:
http://www.sotenas.se/
Hör av dig till våra upphand-
lare:
Erik Österlund
erik.osterlund@sotenas.se
Petra Hassellöv
petra.hassellov@sotenas.se
0523-66 40 00

Sotenäs kommun 
önskar alla våra 
företagare en förträfflig 
början på 2018!

Peter Ronelöv Olsson.
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