
Näringslivsutvecklarens hälsning

Då har ett nytt år börjat och flera 
företag har fått ut Svenskt Näringslivs 
enkätfrågor kring företagsklimatet i vår 
kommun. Hoppas Du svarar! 
Det känns tydligt att vi är på väg mot 
ett mer positivt företagsklimat. Hör 
jättegärna av dig med förbättringsför-
slag till mig så tar jag med det till vårt 
näringslivsråd för diskussion och insatser.
På vår hemsida hittar du vår nya broschyr om kommunen. Läs den 
gärna! 
Den 24 mars 2017 hyllar vi näringslivets hjältar i Sotenäs. På vår 
hemsida www.sotenas.se hittar du information om vår närings-
livsgala. Föreslå företagare som du tycker är värda att prisas och 
anmäl dig till en riktigt trevlig kväll tillsammans med andra företa-
gare i kommunen.

Kalendarium: 
21 februari Företagarfrukost
24 mars Näringslivsgala, Smögens Hafvsbad
25 april Sopplunch  (ersätter företagarfrukosten)
30 maj Företagarfrukost  

Nya företag under december:
Bella Gästis Restaurang AB Hunnebostrand
Bergenklev, Robin   Smögen
Olsson, Ulrika   Malmön
Ottosson, Christer   Malmön
Resursen Ragnarike AB  Hunnebostrand

Välkomna till Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Jubilarer under året
Vi gratulerar företag som fyller 25 år i år:
B Zenitab Läromedel AB   Smögen
Bbh Förvaltnings AB    Kungshamn 
Bjelkebräcka Fastighets AB   Hunnebostrand
Bovallstrandsdörren AB   Bovallstrand 
Britta Wingård Utbildning   Kungshamn 

Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev jan 2017

Kommunchefen har ordet
Nytt år- nya möjligheter. Vi 
rivstartade året med ett 
företagsbesök på Marenor 
som var mycket intressant. 
De delar samma utmaningar 
som flera andra företag när 
det gäller att hitta kompetent 
personal. 
Där kan vår personalchef 
Erika Hassellöv vara en 
hjälp eftersom kommunen 
och de största företagen 
arbetar med samrekrytering. 
Det innebär att kommunen 
samarbetar med det privata 
näringslivet där vi förmedlar 
kontakter så att båda parter 
i ett förhållande kan få ett 
arbete på orten. Vi samarbe-
tar också nära med Arbets-
förmedlingen. 
Vi tror att det är en av de 
mest framgångsrika vägarna 
framåt när det gäller att hitta 
ny personal.

Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se

Intervju
Henrik Silfvenius arbetar 
som studie- och yrkesvägled-
are på Sotenässkolan sedan i 

http://www.sotenas.se
mailto:maria.vikingsson@sotenas.se 


Carlssons El & Jakt Förvaltnings AB Kungshamn 
Dale Industri AB    Kungshamn 
Färgeläget     Kungshamn 
Hagström, Mait    Kungshamn 
Handelsbolaget ”Sunnaskär” Ll 474 Kungshamn 
Hunnebo Marin Entreprenad AB  Hunnebostrand
Hunnebostrands Båtvarv Förvaltnings AB Hunnebostrand
Ingemarsson, Måns     Stensjö Gård
Jockes Rederi & Bryggkök   Smögen 
Jörmik Service HB    Kungshamn 
Malmén Consulting Company AB  Smögen 
M Brandin Konsult Handelsbolag  Kungshamn 
Pizzeria Kungshamn    Kungshamn 
Rock Armour Trading AB   Kungshamn 

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

Företagens vänner
Kommunen medfinansierar flera aktörer som kan kallas ”företa-
gens vänner” genom ett samarbete med 14 kommuner, Fyrbodal 
och Västra Götalandsregionen. 
Denna gång presenterar vi NyföretagarCentrum Väst som ger dig 
som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – 
kostnadsfri rådgivning. De har erfarna rådgivare som hjälper dig 
med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad 
du vill som rör ditt företagande.
www.nyforetagarcentrum.se/vast/

Företagspresentation 
Företaget Kustcharken drivs 
av två bönder, Jimmy Anders-
son och Hannes Mattsson. 
Deras företagsidé är lika 
enkel som genial. Jimmy fö-
der upp nötdjur och Hannes 
far grisar. De skickar djuren 
till slakt och säljer sedan 
de egna djuren i butiken Kustcharken som ligger i Lycke utanför 
Kungshamn.
”Vi började i mitten av 2000-talet och var då med i en förening 
som hette Kustkött där vi sålde våra egna köttlådor i Sotenäs och 
Tanum. Men den 22 februari 2013 öppnade vi en egen butik och 
nu säljer vi även kött till ett 40-tal restauranger och flera affärer i 
närområdet” berättar Jimmy.
I april ska de även öppna en avdelning i den saluhall som slår upp 
portarna i centrala Uddevalla.
”Det har gått jättebra för oss. För oss är djurhållningen A och O. 
Vi vet att djuren har haft det bra hos oss innan de slaktas” säger 
Jimmy. Inom kort har man 14 anställda året om och under som-
marsäsongen utökas personalstyrkan till 35 personer.
”Det ser väldigt ljust ut för oss. Vi har mängder av projekt på gång 
som vi tror mycket på” avslutar Jimmy.

augusti förra året.
”Jag vill få ungdomarna att 
se arbets- och studiemöj-
ligheter som de inte visste 
fanns. Det handlar om att 
få ungdomarna att hitta rätt 
från början vad de vill göra” 
säger han.
De senaste åren har eko-
nomiprogrammet varit det 
absolut mest populära 
gymnasieprogammet bland 
ungdomarna i Sotenäs, ja, i 
hela vår region.
Varje år anordnas Yrkesda-
gen där ett tiotal lokala före-
tag bjuds in och föreläser för 
8:orna i mindre grupper.
”De berättar vad det inne-
bär att arbeta på just deras 
företag och försöker ofta ta 
kol på förutfattade meningar” 
säger Henrik.
Vill ditt företag delta i Yrkes-
dagen? Hör av dig till Henrik: 
henrik.silfvenius@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  
0523-664000
Petra Hassellöv  
Petra.Hassellov@sotenas.se  
0523-66 40 00

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