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Sotenäs kommun är nominerad till
Årets innovativa kommun

Priset går till den kommun som utmärkt sig med innovativa
satsningar inom teknik, administration, demokrati, arbetssätt,
metodik, ledarskap eller annat som är av stor betydelse för
verksamheten och framtiden. Sotenäs kommun är nominerad för
sin innovativa och unika satsning på Sotenäs Symbioscentrum,
en satsning som uppmärksammats både nationellt och
internationellt. Prisutdelning sker på Future and Welfare, en
nationell välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare i Malmö
7 mars och Sveriges kommuner och Landsting ingår i juryn.

 Sotenäs kommun haft ett hedrande besök av landshövdingen
Anders Danielsson och några av hans medarbetare vid
länsstyrelsen Västra Götaland. De var på plats för att ta del av
verksamheten vid Sotenäs Symbioscentrum och den marina
återvinningscentralen, där besökarna fick se sorteringen och
återvinningen direkt på plats.

Vårt kommunalråd Mats Abrahamsson sade efter besöket: "Det
var ett mycket bra och givande möte där vi fick presentera hur vi
arbetar med cirkulär ekonomi. Det är viktigt att vi har en bra
dialog mellan länsstyrelsen och kommunen för att få en förståelse
för varandras roller och för att få möjlighet att kunna bedriva
omställningen till en cirkulär ekonomi."

Per Svensson

Chef för
Näringsliv & Utveckling 

0523-664000

Per.Svensson@sotenas.se

Månadens intervju

Thomas Tryggvebo; platschef på Hallberg-Rassy Marinplast Ab

På Hallberg-Rassy Marinplast AB i Kungshamn produceras
segelbåtar i glasfiberarmerad polyester. Företaget har en årlig
omsättning om ca 34 miljoner och har drygt 30 anställda inkl
inhyrd personal. Omkring 85-90% av båtarna går på export varav
den tyska marknaden är störst. Hallberg-Rassy tillverkar ca 50
båtar/år i 9 olika modeller mellan 31-64 fot (ca 10 – 20 m).
”Jämfört med tidigare år säljer vi idag färre men större båtar. De
flesta båtarna som säljs just nu är framförallt HR 340 och HR 44,
även HR 57 som är Hallberg-Rassy senaste modell har tagits
emot väl på marknaden och sålt över förväntan – berättar
Thomas.

Hallberg-Rassy varvs Ab på Ellös utrustar och färdigställer
båtarna med inredning, motorer mm. De största båtarna kostar ca
25-30 miljoner till kund beroende på utrustning. Hallberg-Rassy
är en familjeägd koncern med 5 företag varav Hallberg-Rassy
Marinplast Ab i Kungshamn är ett av dessa.

Thomas har varit anställd i företaget sedan 1985, 1999 blev han
Produktionschef och 2007 Platschef. Förutom båtar har Thomas
ett stort intresse för sport, då främst ishockey och Thomas har
Förbundstränarlicens vilket innebär att han kan träna lag ända
upp till elitnivå. Thomas och Åsas son Tim har ärvt intresse för
ishockey och har gått på ishockeygymnasiet i Borås dit Thomas
ofta åker för att se när han spelar. ”Det blir några timmar i bil och
jag tror inte att jag missat någon av hans hemmamatcher i Borås
under de fyra år som Tim studerat där.” Thomas och Åsa har
även en dotter som heter Emma, efter några år bosatt i
Stockholm som student på Stockholms filmskola studerar Emma
numera Psykologi på högskolan i Trollhättan.

Framtid? ”Vi har ett mycket starkt varumärke och tillsammans
med våra fantastiskt duktiga medarbetare, som är vår
betydelsefullaste resurs, ser vi en långsiktigt positivt utveckling” –
avslutar Platschef Thomas Tryggvebo.

Vandring - En stark
besöksanledning

Vandring och aktiva naturupplevelser är en viktig
besöksanledning till Sotenäs och vi har fantastiskt fina
vandringsleder längs Soteleden, Smögenlederna och på Ramsvik
bland annat. I takt med att intresset att vistas ute i naturen ökar
också kraven på att utveckla lederna på ett hållbart sätt i
samförstånd mellan alla involverade parter – markägare,
kommunen som förvaltare samt användarna av lederna, såväl
privatpersoner men även organiserade ideella och kommersiella
aktörer.

Därför pågår ett arbete inom Sotenäs kommun där vi inventerar
och ser över underhåll, prioriterade leder, skyltar, märkning,
information samt markägareöverenskommelser. Parallellt med
kommunens arbete gör Västkuststiftelsen, på uppdrag av
regionen och Ett Enat Bohuslän, ett liknande utvecklingsarbete,
där vi tror vi kan dra lärdom av varandras arbete, säger Åsa
Andersson. 

I slutet av januari kom ett 30-tal markägare längs Soteleden,
representanter från LRF och Västkuststiftelsen till en träff som
kommunen ordnade i samarbete med Nordens Ark.

Åsa Andersson

Besöksnäringsutvecklare

0523- 664000

asa.andersson@sotenas.se

Arbetsmarknadsenheten

Näringslivsgalan
2019

Arbetet med årets näringslivsgala är
i full gång. Kommunen arbetar
tillsammans med Företagarna för att
göra årets gala bästa hitintills. Läs
mer, anmäl dig och bli gärna sponsor
av årets företagarevent. Se LÄNK

På våra företagsbesök hör vi att det
är fortsatt fullt upp i de flesta
branscherna och att någon nedgång,
som det ibland pratas om, inte synts
till ännu. Vissa företag tror att en viss
nedgång kan anas i slutet av 2019
för att eventuellt komma under 2020.
Nedgången väntas inte bli speciellt
stark redan 2020 utan fortfarande
tillväxt men troligen inte lika stark
som 2017-2018.

Tror du att kommunen kan hjälpa dig
på något sätt? Hör då av dig till
kommunens näringslivsutvecklare.

Tomas Larsson

Näringslivsutvecklare

0523-664745

Tomas.Larsson@sotenas.se

JUBILARIER
40 år  

- Byggplast & Båtprylar Sverige
Ab                     

60år  

- Ab Sjömansprodukter

- Bertils Järn i Kungshamn Ab

70 år 

- Ernst & Young AB

Stort grattis önskar Sotenäs
kommun!

NYA FÖRETAG I december

Brandgroup Sverige Ab / Partihandel

Hjertberg Polymer Consulting Ab / Teknisk

konsultverksamhet

Jonsson Sörensson Charlott /

Postorderhandel

Rack Erika / Skönhetsvård

Saker Ting & Blommor i Kungshamn Ab

Smögen Ale Ab / Framställning av öl

Westerhults Massage & Hälsa /

Kroppsvård

Varmt välkomna som nya företag i
Sotenäs kommun!

UPPHANDLINGAR
Information kring både aktuella och planerade
upphandlingar hittar du på kommunens
hemsida under Sotenäs.se / Näringsliv &
Arbete / Upphandling och inköp - Länk

Har du frågor kan du kontakta kommunens
upphandlare:

Marina Bragd Karlsson
Upphandlare
marina.bragd.karlsson@sotenas.se
0523-664000 

KALENDARIUM
28 Feb; Företagarfrukost; Nordens Ark

29 Mars; Näringslivsgala; Smögens
Hafvsbad

11 April; Företagarfrukost; Stensjö Gård

8 Maj; Företagarlunch; Sotenäs kommun

24 Sept; Företagarfrukost; Smögen Dyk &
Upplevelse

6 Nov; Företagarfrukost; Ernst & Young AB

2 Dec; Företagarlunch; Sotenäs kommun

Arbetsmarknadsenheten stöttar arbetssökanden med att skriva ansökningshandlingar. Idag kräver i stort sett alla arbetsgivare
CV och personligt brev när de söker efter ny personal. Det första steget för att komma till ett möte hos en arbetsgivare brukar
vara just genom ett välskrivet CV och brev. Vi på Arbetsmarknadsenheten har märkt att det är svårt att få ihop något bra om
man är helt ny på arbetsmarknaden eller helt ny i Sverige men även de som har erfarenhet men har haft ett längre uppehåll.
Därför anordnar vi tillfällen där man kan få hjälp och tips på hur man kan skriva.

Michael Johansson och Erik Henriksson arbetar med sina CV:n

Jeanett Andersson
Enhetschef, Arbetsmarknadsenhet & Integration
jeanett.andersson@sotenas.se
Tel: 0523-664494

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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