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Dela

Nyhetsbrev 20194 med senaste nytt från Näringsliv & Utveckling. Problem att visa det?
Se det i webbläsaren.

DET BLIR BÄTTRE OCH
BÄTTRE....
Svenskt Näringsliv har frågat 200 företagare i kommunen om
det lokala företagsklimatet. Glädjande tycker de att det blir
bättre, i år igen. Ett av flera positiva svar fick vi bland annat på
frågan: "Vad tycker du om kommunens service till dig som
företagare?". Här ligger vi nu strax under snittet i Sverige från
att legat betydligt sämre till tidigare. Men vi är inte nöjda med
detta utan fortsätter intensivt med att förbättra servicen
ytterligare. Den 24 september kommer rankingen av
företagsklimatet och vi håller tummarna för att kommunens
ranking (liksom de senaste åren) fortsätter att förbättras.

JUBILARIER
I Sotenäs har vi 28 företag som
fyller 25 år i år. Här kommer
företagen 21 - 28 (övriga har varit
med i tidigare nummer):

Har du förslag eller funderingar kring hur vi tillsammans kan
jobba för ett ännu bättre företagsklimat kan du till exempel
höra av dig till någon av våra 4 företagarföreningar eller till
tomas.larsson@sotenas.se

- Oscarsson, Gösta John Sigvard i
Hunnebostrand.

Tomas Larsson

- Siljebackens Förnsterhantverk i
Hunnebostrand.

Näringslivsutvecklare

- Powerboat Marine Christian Fält &
Co Ab på Bohus-Malmön.

- Smögens Rådhus Ab på Smögen.

0523-664745

- Strahl, Ann-Louise på Smögen.

Tomas.Larsson@sotenas.se

- Strand Productions Ab i
Bovallstrand.
- Tångens Båtförmedling i
Kungshamn.

ÄNTLIGEN SOMMAR

- Ärlestig, Cristina Dingle.

Havet och uteliv i fokus. I sommar blir det en miljöutställning
i och vid Turistinformationen på Ångbåtspiren i Kungshamn.
Det handlar om marin nedskräpning, plast i havet,
strandstädning, Sveriges första marina återvinningscentral och
ett sjunket skepp – och vad du kan göra för vår miljö.
Turistinformationen smygöppnar fredagar-söndagar i början
av juni kl 11-14 och har öppettider från 14 juni till slutet av
augusti, vardagar kl 11-17 och helger 11-14.

Stort grattis önskar Sotenäs
kommun!

NYA FÖRETAG I APRIL - MAJ

InfoPoints finns på Smögenbryggan, Hunnebostrands hamn

- Ctr It AB i Kungshamn.

och i alla hamnkontor, på Nordens Ark, Kulturhuset Hav&Land
i Hunnebostrand, Pressbyrån i Kungshan och på Tumlaren,
Väjern.

- Karntz Måleri AB i Kungshamn.

En ny digital karta hjälper också den som vill vandra, med
etappförslag och information både när man planerar sin
vandring och när man är ute och vandrar. Här hittar du den:
www.sotenas.se/vandra.
Fler genvägar till information för besökaren finns här,
www.sotenas.se/faq och tips om var man kan hitta kul saker
att se www.sotenas.se/uppleva och smart info om var du
parkerar bäst www.sotenas.se/parkera

- Salong Skapa i Hunnebostrand.
- Wikman, Christina i Kungshamn.

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
- Se Länk

Och så förstås turistinformation på webben
www.sotenas.se/turism.

Har du frågor kan du kontakta kommunens
upphandlare:
Marina Bragd Karlsson , Upphandlare,
marina.bragd.karlsson@sotenas.se
Tel 0523-664000

KALENDARIUM
3 juni: Turistbyrån i Kungshamn öppnar för
säsongen, se öppettider.

ÖPPETTIDER I TURISTINFORMATIONEN

24 Sept: Företagarfrukost med frukostvärd
Smögen Dyk & Upplevelse

Ångbåtspiren i Kungshamn.

26 Okt: Oktobermässan

3-5 juni och 7-9 juni

6 Nov: Företagarfrukost med frukostvärd
Ernst & Young AB

kl 11-14

2 Dec: Företagarlunch på Sotenäs kommun

14 juni – 18 augusti

vardagar

kl 11-17

helger

kl 11-14 (även

vardagar

kl 11-15

helger

kl 11-14

midsommarafton/dagen)
19 augusti – 30 augusti

Telefontid 1 juni-30 augusti vardagar
15, helger 11-14

kl 11-

Har du frågor, funderingar eller tips
hör då gärna av dig till kommunens
näringsutvecklare:
Tomas.Larsson@sotenas.se
0523-664745

Åsa Andersson
Besöksnäringsutvecklare

Eller till besöksnäringsutvecklaren

0523- 664000

Asa.Andersson@sotenas.se

asa.andersson@sotenas.se

0523-664006

ARBETSMARKNADSENHETEN
I mars deltog Arbetsmarknadsenheten på SKL:s (Sveriges
Kommuner och Landstings) årliga konferens ”Arbetsmarknads
och näringslivsdagarna” i Uppsala.
Konferensen fokuserar på frågor som rör utvecklingen på
arbetsmarknaden och belyser olika typer av insatser som har
en betydelse för en välfungerande arbetsmarknad. Ett av
exemplen på ett framgångsrikt samarbete mellan kommun och
det privata näringslivet visade TalangAkademin upp.
TalangAkademin samarbetar med kommuner, bostadsbolag
och köpcentrum och har tillsammans tagit fram ett program
med praktik och validering. De allra flesta vill bidra till
samhället med sin erfarenhet och talang men för en del
personer kan det vara svårt att kunna visa upp papper på sina
kunskaper eller erfarenheter. Till dem erbjuder
TalangAkademin praktikplatser för att få kunskaper validerade
i de företag som finns på köpcentrumen och där målet är en
anställning efter avslutad praktik eller validering. Detta
upplägg är något som även andra branscher och yrken kan
nappa på för att säkerhetsställa sin framtida
kompetensförsörjning samt att få individer att växa. (läs mer
om TalangAkademin).
Jeanett Andersson
Enhetschef,
Arbetsmarknadsenhet &
Integration
Tel: 0523-664494
jeanett.andersson@sotenas.se

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.

