
Nyhetsbrevet 
riktar sig till företagare 
inom Sotenäs kommun. Det 
innehåller information om 
evenemang, frukostträffar, 
seminarier, utbildningar och 
annat som händer i kom-
munen och i regionen.
Hör gärna av er med nyheter 
och synpunkter.
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Nästa Företagarfrukost
24 november kl. 7.30 – 9.00 
Varmt välkomna!

Företagarfrukosten den 
27 okt kl. 7.30 – 9.00 på 
Hotell Kungshamn 
Tack alla deltagare som var med på 
dagens Företagarfrukost.

Företagarna Sotenäs var värd för da-
gens träff och styrelsens ordförande 
Jan Erik Feldt inledde med en presen-
tation av Sveriges största företagaror-
ganisation. I korta drag: Företagarna 
vill skapa bättre förutsättningar för att 
starta, driva, utveckla och äga företag 
i Sverige. Företagarna är medlemsäg-
da, medlemsstyrda och partipolitiskt 
obundna. Lokalt i Sotenäs verkar de 
för att skapa ett starkt nätverk bland 
våra företagare. Medlemsförmånerna i 
Företagarna är bl. a försäkringar, juri-
disk rådgivning, tillgång till ett företa-
garnätverk samt ett coachteam. Malin 
Oresten, ledamot i styrelsen passa-
de på att bjuda in närvarande till ett 
höstmöte den 17 november med temat 
Juridik & Romantik. 

”Hisspresentation” av Helena Bredin, 
på konsultföretaget Axcentix. Ax-
centrix sysslar med företagsutveck-
ling. Även Thomas Jacobsson presen-
terade sitt nystartade konsultföretag 
inom försäljnings- & marknadsföring.

Dagens tema var ”Vad gör Fyrbodal 
för kommunens företag” med Anna 
Lärk Ståhlberg, näringslivsansvarig, 
från Fyrbodals Kommunalförbund. 
I Fyrbodal ingår 14 kommuner och 
förbundet är länken mellan kommu-

nerna och Västra Götalandsregionen. 
Fyrbodal arbetar med tillväxtfrågor 
och regional utveckling. Bland annat 
genom samordning av näringslivsar-
betet i de 14 kommunerna. 

Aktuella frågor just nu är:
• kompetensförsörjning
• integration
• kreativa kraftfält 
• stöd till nyföretagare och befintligt 

näringsliv genom offentligt stöd-
system

Stödsystemet i Fyrbodal är indelat i 
fyra delar. Idé, Starta, Driva och Ut-
veckla. Mer om detta kan du läsa om 
på sida 2. Läs även mer om Fyrbodal 
på fyrbodal.se

Svensk Marintekniskt Forum är ett 
exempel på en stödfunktion som man 
kan få hjälp av via Fyrbodal för att ut-
veckla sitt företag. Karina Linner, VD 
på SMTF, förklarade kort att SMTF 
representerar det maritima klustret 
inom följande områden: 
• Marinteknik; utrustning och tjäns-

televerantörer till sjöfarten
• Offshore; olja, gas och havsbaserad 

förnyelsebar energiproduktion 
• Fritidsbåtsbranschen; inklusive 

marinor, underleverantörer etc. 

SMTFs uppdrag är att företräda den 
maritima branschen och de utgår all-
tid ifrån företagarnas behov. Aktuellt 
just nu är en handlingsplan baserad 
på den marintekniska strategi som 
Regeringen presenterat.

Vi finns på Facebook
På vår Facebook-sida de-
lar vi nyheter, tips och in-
formation till allmänheten 
blandat med ögonblick ifrån 
verksamheten. Allt från vat-
tenläckor och fritidsbarn på 
fiskebåtsbesök, till artiklar 
om Sotenäs i olika tidningar. 
Gilla vår sida för att snabbt 
få senaste nytt.
facebook.com/sotenaskommun

Anna Lärk Ståhlberg, näringslivsansvarig Fyrbodals Kommunalförbund



Öppna frågestunden innehöll frågor och svar angåen-
de infrastruktur i Sotenäs. Frågan är komplex, säger 
Mats Abrahamsson,  och kommunen för en intensiv 
dialog med Fyrbodal och Trafikverket. Planering och 
pengar hanteras på regionsnivå och ska fördelas till 
49 kommuner. Tyvärr hamnar ca 80% av medlen i 
Göteborg och småkommunerna hamnar i bakvattnet.  
Men påtryckningar sker, det är en enormt viktig frå-
ga, avslutar Mats A. Ett omtag ska göras 2017 kring 
de långsiktiga planerna som sträcker sig 30 år framåt. 
”Det är nu det gäller.” 

En annan fråga som lyftes var kollektivtrafiken för att 
främja och förenkla pendlandet. 

Spökgarn och annat maritimt avfall diskuterades ock-
så. Här är flera aktörer inblandade, Nordens, Fyrbodal, 
VG-regionen och projektet Ren Kustlinje.

Tomas Larsson avslutade träffen med att berätta att 
kommunen blivit nominerad till Årets Nyföretagar-
kommun. En kombination av många små företag samt 
en riktigt bra skola ger en god grogrund för nyföreta-
gande.

Fiber i Sotenäs - beslut i KSAU 4:e november. Bero-
ende på utslaget så kan det vara en verklighet hösten 
2017.

Väl mött nästa företagarfrukost den 24 nov. Temat är 
Företagsklimat och Svenskt Näringsliv informerar.

Text & bild: Kit Strömberg.
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Vill du ha mer information om stödsystemet, kontakta Tomas Larsson.
Vad kan man få för hjälp av Fyrbodal?


