
Näringslivsutvecklarens hälsning
Näringslivsgalan den 23 mars närmar 
sig med stormsteg. Närmare 100 per-
soner är anmälda och det finns fortfa-
rande platser kvar men vänta inte för 
länge, vi tar max emot 140 personer. 
Se mer på www.sotenas.se
Året har börjat riktigt bra och senaste 
veckorna har vi haft tre Lotsgruppsmö-
ten där vi mött företagare som har frå-
gor kring sina planer. Lotsgruppsmöten har vi för att underlätta för 
dig som företagare som har ett ärende hos kommunen som berör 
flera avdelningar som till exempel miljö, bygg och plan. Företaga-
ren presenterar sin idé och handläggarna beskriver vad som gäller 
för respektive område. Detta spar tid både för dig som företagare 
men även för oss på kommunen. Om du tror att ett Lotsgruppsmö-
te kan hjälpa dig ska du kontakta mig för mer information.
Mejla mig på: tomas.larsson@sotenas.se

Kalendarium: 
23 mars Sotenäs näringslivsgala på Smögens Hafvsbad
26 april  Företagarfrukost på Musselbaren 
25 maj  Företagarlunch i kommunhuset

Mer detaljer kommer via kommunens hemsida och mail. 

Jubilarer under året:
Följande 12 företag fyller 25 år i år:

Galleri Anna-Karin Dahlström Hagaby Förvaltning
Hogmalm, Uno   I Haglunds Åkeri Aktiebolag
Kommanditbolag Swengelsk  Kungshamns Slip &   
     Mekaniska Verkstad
Leröy Sverige Aktiebolag  Nis Nordiska Aktiebolag
Smögen Sale Aktiebolag  Sotenäs Låsservice   
     Aktiebolag
Stenmontering i Bohuslän AB Sundqvist & Sundqvist  
     Aktiebolag

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

Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev feb 2018

Kommunchefen har ordet

Under februari har Västra 
Götalands nya landshövding 
Anders Danielsson Sotenäs. 
Kommunen har kontakt med 
Länsstyrelsen i till exempel 
i frågor gällande bygglov, 
strandskydd och civilförsvar. 
På agendan fanns bland 
annat Symbioscentrum och 
strandskydd. Länsstyrelsen 
meddelade också att de 
utsett en egen kontaktperson 
för underlätta och snabba 
upp kontakten.
Med gemensamma krafter 
har vi även i år lyckats hålla 
budget och landat på ett 
resultat över 10 miljoner 
vilket är det som krävs för 
att ha en god ekonomisk 
hushållning och kunna göra 
investeringar för framtiden, 
i till exempel en ny förskola 
eller att renovera ett äldre-
boende. Kommunen har en 
budget om cirka 500 miljo-
ner, men det är också mycket 
som händer i omvärlden som 
påverkar kommunen. Därför 
är det viktigt att ha en stabil 
ekonomi och ett överskott 
för att kunna möta oväntade 
förändringar, det kan vara 
minskade skatteintäkter 
eller att sluttäckningen av en 
soptipp blir 2 miljoner dyrare 
än beräknat på grund av nya 
miljökrav, som kommunen 
nyligen drabbades av.
Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se
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Åtta nya företag under januari:
A Fihnhantverk AB  Bredin, Carl
Krook Fastigheter AB Nilson, Rune
Puffin AB   Sotenäs Ventilation AB
Vansvik, Heather Lu Ella Vintage By Paula Paa Landet AB

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

Evja Mjölkproduktion
Uno och Monica 
Hogmalm har bedrivit 
Evja Mjölkproduktion 
sedan 1990. Vid förra 
årets Näringslivsgala 
tilldelades de priset 
som Årets Lands-
bygdsföretag i kommu-
nen.
Paret har 125 mjölk-
kor och lika många 
ungdjur och odlar även 
gräs som blir till ensi-
lage. När de startade 
sin verksamhet 1990 
fanns det 10 mjölkgår-
dar i kommunen, idag är de endast två stycken kvar.
”Hade det varit mer lönsamt, hade vi nog varit fler. Att vara lantbru-
kare kräver en stor arbetsinsats” säger Monica.
Monica och Uno har ändå vågat satsa. De byggde för tio år sedan 
en ny, modern ladugård och förra sommaren gjorde de en stor 
investering i en solcellsanläggning. 
”Den producerar hälften av den el vi behöver, det är miljövänlig el, 
så det känns väldigt bra. Nu slipar vi på verksamheten för att för-
bättra den ännu mer” säger Uno.

Nyanställda
Sotenäs kommun har fått två 
nya medarbetare till sin eko-
nomiavdelning, Marina Bragd 
Karlsson som är upphandla-
re, och Eva Bergqvist som är 
ekonom.
Marina Bragd Karlsson bor i 
Lysekils kommun och kom-
mer senast från en tjänst 
som upphandlare i Kungälvs 
kommun.
Eva Bergqvist, som är kom-
munens nya ekonom, bor 
också i Lysekils kommun. 
Hon har arbetat som eko-
nom för Lysekils kommun de 
senaste sju åren.
Vi hälsar Marina och Eva 
varmt välkomna till Sotenäs 
kommun! Ni har varit efter-
längtade!

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 alldeles 
förträfflig vårvinter!

Monica och Uno Hogmalm driver Evja 
Mjölkproduktion.
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