I Sotenäs finns det goda livet

Det goda livet
för hela familjen
Mitt i Bohuslän ligger Sveriges vackraste kommun, Sotenäs kommun.
I Sotenäs är skolresultaten höga och bredbanden snabbast i Sverige.
Här finns också Smögenbryggan som varje år lockar 800 000 besökare.
Arbetslösheten är ovanligt låg i Sotenäs kommun. Här startas rekordmånga nya företag och rekryteringsbehovet är oerhört stort hos både
företagen och kommunen.
– Vi behöver lärare, ingenjörer, socionomer, enhetschefer, bygglovshandläggare och vårdpersonal bland annat. Vi är väldigt stolta över
vår fantastiska kommun och det goda liv vi kan erbjuda dem som vill
bo och arbeta här.
Maria Vikingsson, kommunchef
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Maria Vikingsson,
kommunchef
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GODA ANLEDNINGAR ATT
LEVA OCH BO I SOTENÄS!

SVERIGES

VI GILLAR

FÖRETAGANDE

VACKRASTE

Sotenäs är en av
landets främsta
nyföretagarkommuner.

NATUR

Här möter de röda
granitklipporna Sveriges
renaste hav. Sotenäs är
sinnebilden av det allra
vackraste som Bohuslän har att erbjuda.

DEN LILLA KOMMUNENS

LUGN OCH TRYGGHET

MED STÖRRE STÄDER NÄRA
56

UDDEVALLA

35

MUNKEDAL

GÖTEBORG

130

OSLO

212

87 TROLLHÄTTAN

STRÖMSTAD

84

55

LYSEKIL

46

TANUMSHEDE

BRA

SKOLOR

9 av 10 elever i Sotenäs är
behöriga till gymnasiet.

Välkommen in till oss!
Swedbank är en bank som funnits i närmare 200 år och än idag arbetar
vi med samma grundtanke, “sund och hållbar ekonomi för de många”.
Swedbank Kungshamn 0523 - 399 40
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STORT BEHOV AV

HAVSNÄRA
BOSTÄDER

ARBETSKRAFT

Kommunen har en av de mest expansiva arbetsmarknaderna i landet.

T ä nk at t d op p a t å r n a i
havet på morgonen. Det
är möjligt i vår kommun.

GOD MAT

LITEN KOMMUN

STORA

FRÅN RENA HAV

MÖJLIGHETER

Genom symbios och marina företag.

Vi har snabbast bredband i Sverige.

KUL & AKTIV FRITID
Det finns en mängd föreningar i Sotenäs som kan erbjuda
något för alla oavsett ålder och intresse. Här finns idrottshall, bio,
spontanidrottsplats, badhus, ridhus och mycket, mycket mer.
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LÅG BROTTSLIGHET
Sotenäs kommun är en av de
kommuner i Västra Götaland
som har minst anmälda brott.

Orkla Foods Sverige
- Din vän i vardagen
På Orkla Foods Sverige tillagar vi mat och dryck i
Sverige. Våra populära varumärken är en stor del av
vårt stolta svenska matarv och för oss är det viktigt att
vår mat och dryck smakar gott och är tillagad med
kärlek och omtanke om människor, hav och land.
I Kungshamn tillagar vi produkter för Abba, Kalles,
Grebbestads, Abba Middagsklart, Svennes och
Ejderns. Varorna kommer till butik, servicehandel,
offentliga kök, storhushåll och restauranger via vårt
centrallager i Uddevalla.
Orkla Foods Sverige omsätter drygt 5 miljarder SEK
och sysselsätter cirka 1 500 personer på tio platser i
landet, från Simrishamn i söder till Vansbro i norr.
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Sveriges turistparadis!
Sotenäs kommun har sedan tidigt 1900-tal varit ett populärt besöksmål för
turister. Här, vid kustbandet, ligger orterna Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand och Malmön. Fantastiska platser som är vackra året
om. Vilken ort man än besöker i Sotenäs, är havet alltid nära. Hav som är
lugnt, hav som stormar och hav att färdas på. Havet ger en känsla av lugn
och en känsla av styrka. Så känn dig alltid välkommen att besöka Sotenäs
och havet!
Under sommarmånaderna är Sotenäs välbesökt av turister från stora delar
av världen. Sol & bad, fiske, vandring, golf och färska skaldjur är några av de
aktiviteter som lockar. Underbara och unika Smögenbryggan är ett självklart
besöksmål, från våra hamnar går det att ta båtturer med dykning, fiske och
sälsafari. Du kan ta igen dig på Smögens Hafvsbad eller vandra på Bohusleden
och Soteleden. Eller så äter du nykokta skaldjur från det salta vattnet på en
solvarm klippa och njuter av solnedgången.

Micke 0706-72 52 06

Niklas 0706-72 52 14

• Dränering
• Avloppsanläggningar
• Markarbete
• Husgrunder
• Vägunderhåll
SOTENÄS MED OMNEJD
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Få fart på din ekonomi!
Ring oss på 0523-78 10 40 och boka ett rådgivningsmöte. Vi hjälper
dig med hela din ekonomi – både din privata och företagets.
Välkommen in till oss på kontoret i Kungshamn.
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Smögenbryggan
– en unik plats i Bohuslän
Smögenbryggan är sommartid ett av Sveriges största turistmål. Utbudet av
butiker, caféer, krogar och restauranger är stort och här finns något för alla.
Den ungefär en kilometer långa bryggan börjar vid fiskhallarna. I den andra
änden hittar man badplatsen Vallevik. Den har en liten sandstrand för de
allra minsta, klippbad och hopptorn för de större.
Kvällstid bjuder Smögenbryggan på ett glatt och livligt uteliv. Aftonsupéer
kan intas på de matställen som finns längs hela bryggan. Många är de ställen
som kan erbjuda barhäng och spontandans.
Bryggan ligger vid den väl skyddade hamnen, som idag är en av Nordens
mest besökta gästhamnar och ligger strategiskt som en yttersta utpost
mot västerhavet. Hamnen användes av fiskarna redan under mitten av
1500-talet och dess betydelse växte för varje sillperiod. I början av förra
seklet hade hamnen utvecklats till en mycket viktig exporthamn med
omfattande handel med Europa. Vid bryggorna utefter hamnens norra
sida låg exportörernas magasin och salterier och hamnens kilometerlånga
södersida – Smögenbryggan – utvecklades snabbt till samhällets centrum.
När fisket avtog blev hamnen med tiden mer inriktad mot turism. Idag kan
man sitta på bänkar längs bryggan, titta på vimlet, människor och båtlivet
och njuta av färska skaldjur och nyfångad fisk på någon av uteserveringarna.

– Internetoperatör

som ansvarar för helheten.
www.bearcom.se | sales@bearcom.se | 031-65 35 60

IT-tjänster på riktigt!

|
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Ett rikt kultur- och fritidsliv
I Sotenäs kommun finns det mycket att hitta på och utbudet av aktiviteter är brett.
Kommunen bedriver kultur- och fritidsverksamhet både i egen regi och i samarbete
med föreningsliv och kulturarbetare. I kommunen finns en fin Kulturskola i Kungshamn,
där du kan lära dig att sjunga, dansa, musicera, göra film eller gå en kurs i konst.
Kungshamns bibliotek öppnar en hel värld av upplevelser. Här kan du låna böcker och
titta på film, eller låna en dator och surfplatta. Biblioteket är ett meröppet bibliotek och
öppet på kvällar och helger.
Det finns också ett rikt föreningsliv för både barn, ungdomar och vuxna. De stora idrottsaktiviteterna i kommunen är fotboll och innebandy, men det finns även mycket annat att
göra på fritiden. Närheten till naturen och havet gör att fritidsutbudet är väldigt brett.
Sotenäs kommun arbetar kontinuerligt för att göra kultur- och fritidsutbudet varierat. Den
senaste satsningen är en spontanidrottsplats där man kan utöva olika aktiviteter.

Unik miljö – klassiskt mode
Butiken där du känner dig som hemma

Barbour - Basler - Cambio - Cavaliere - Fynch Hatton - Gardeur - Hansen & Jacob - Holebrook - Jascha - Josephine & CO - Joseph
Ribkoff - Newhouse - Repeat - Saint James - Stenströms - Stones - Tommy Hilfiger
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ASFALT
Skanska Asfalt och Betong AB
Asfalterar
stort som smått
Vi utför asfaltsarbeten
Telefon: 010-449 16 51
www.skanska.se

Herman Simonsson 010-448 79 87

Rikard Attesjö 010-448 78 43
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Ett levande näringsliv
med goda relationer
Näringslivet i Sotenäs kommun är mycket
livaktigt, med många positiva och engagerade
företagare. Turismen är den dominerande näringsgrenen men framgångsrika företag i alla
storlekar finns även inom fiskberedning, hantverk/byggkonstruktion och handel.
I Sotenäs kommun finns en tradition av småföretagande i sann entreprenörsanda. Kommunens ungdomar är väldigt företagsamma och
många är aktiva inom UF (Ung Företagsamhet).
Vi på kommunen arbetar aktivt med att hjälpa
företag att etablera sig. Genom vårt samarbete
med Fyrbodal kommunalförbund, Position Väst
och Almi Väst erbjuder vi dig som företagare
bland annat medel för tillväxt, marknadsföringshjälp och rådgivning.
Genom att arbeta flexibelt och innovativt, som
en länk mellan näringslivet och kommunen, ser
vi till att skapa förutsättningar för företagarna att
verka i kommunen. Vår lotsgrupp är en funktion
som bjuder in företag och ett antal handläggare
för att göra det enklare för dig som företagare att
presentera nya idéer och få snabb service.
Vi skapar goda relationer till alla våra företagare,
bland annat genom företagsfrukostar, dialogmöten och företagsbesök. Vi arrangerar också
Oktobermässan som har 140 utställare och 5 000
besökare. Det är några av de mötesplatser där
företagare, tjänstemän och politiker träffas och
knyter kontakter.

Malmöns Folkets Hus
www.malmonfolketshus.se
När Du behöver hyra en trivsam samlingslokal i fantastiska omgivningar

En oas att hyra mitt i västerhavet, på unika
Malmön. För konferenser, föreningsmöten,
utbildning, fester, högtider, bröllop…

|
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I Sotenäs kommun är det n
och unika möjligheter för e

nära till ren luft, rent hav
en rik och varierande fritid.

Sotenäs Symbioscentrum
Med Sotenäs Symbioscentrum vill vi förbättra världen. Vi är pionjärer när det gäller
omställningen till en cirkulär ekonomi. Det mycket uppmärksammade Sotenäs Symbioscentrum får idag studiebesök från stora delar av världen och har inspirerat ett kluster av
företag att bli ledande aktörer inom den maritima utvecklingen.
I naturen återanvänds allt som produceras, det finns inget avfall och de resurser som
finns utnyttjas maximalt. Inte så långt tillbaka i tiden gjorde vi människor på samma
sätt, allt togs till vara och återanvändes. Idag går mycket till spillo och de resurser som
finns kommer att ta slut om vi inte aktivt börjar agera på ett annat sätt.
Sotenäs Symbioscentrum är banbrytande när det gäller återanvändning av maritimt avfall
och leder omställningen till industriell symbios och en cirkulär ekonomi. För att lyckas där
det inte finns en färdig mall eller sätt att arbeta på idag behöver kunskap, innovationskraft
och engagemang samlas och dra åt samma håll, därför har vi startat Sotenäs Symbioscentrum som är ett samarbete med näringslivet, staten och akademin.
Målet med Sotenäs Symbioscentrum är att skapa lokala arbetstillfällen samtidigt som man
bidrar till en bättre miljö och hållbar framtid både lokalt och globalt. Genom att arbeta
tillsammans för ett bättre resursutnyttjande kan vi lämna över den unika och vackra plats
som vi lever på i ännu bättre skick till kommande generationer.

…ett nischat teknikkonsultföretag inom…
Berg- och geoteknik

• Bergtekniska utredningar / besiktningar
• Teknikstöd under byggtid
• Geotekniska utredningar
• Stabilitets- och sättningsutredningar

Vatten

• Grundvattenundersökningar
• Dagvattenutredningar
• Läckageutredningar
• Tillstånd och dispensansökningar

www.geosigma.se

Miljö

• Utredningar inom förorenad mark
• Riskbedömning och saneringar
• Miljöinventering av byggnader
• Strålningsmätningar (radon)
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Sotenäs Vatten - en del i Västvatten
Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla ingår i det kommunala driftbolaget Västvatten AB som sköter och underhåller VA-anläggningarna i kommunerna. VA-verksamheten finansieras genom taxan som fastställs av respektive kommunfullmäktige. Tillgång på vatten
av god kvalitet är en förutsättning för en bra livskvalitet. Genom att leverera dricksvatten av hög kvalitet och genom att rena avloppsvatten
skyddar vi våra vatten från föroreningar och övergödning. Kommunerna har ett ansvar att planera för alla medborgares behov av vatten och
avlopp och säkerställa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning som bidrar till bra miljö och
ekologisk status i våra vattendrag, sjöar och hav. Välkommen till oss på Västvatten!

Mail: info@vastvatten.se • Telefon: 0522-63 88 00
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm – telefon 031-703 17 80

|
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www.sotenasbostader.se
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Ett boende utöver det vanliga
I Sotenäs kommun bor man nära naturen och havet. Här finns ett fritt kustboende som är mycket speciellt – havet finns alltid nära och påverkar det
dagliga livet, var du än bor. Här finns ren luft och unika möjligheter till en
rik och varierande fritid med värdefulla kulturupplevelser.
I kommunen finns det många boendealternativ att välja mellan. Sotenäsbostäder är det allmännyttiga bostadsföretaget och erbjuder lägenheter i
centrum, med butiker och restauranger alldeles utanför dörren. Här finns
också villor i vackra omgivningar, nära havet. Mångfald och valmöjligheter
är i fokus runt om i kommunen, oavsett om du vill hyra en lägenhet eller
köpa ett hus. Singel eller par, ung eller gammal – det finns ett alternativ
för alla. För den som vill bygga ett eget hus har vi lediga tomter i attraktiva
lägen.
I Hunnebostrand erbjuder vi ett 70-plusboende, ett trygghetsboende med
lägenheter som är anpassade för dig som är äldre, och som gör vardagslivet enkelt och bekvämt. Lägenheterna i trygghetsboendet är öppna och
ljusa och har bekvämligheter som till exempel extra rymliga badrum, inga
trösklar och hiss i varje trapphus.

Sotenäs Kulturhus
Hav & Land

Kulturens hemmaplan Hav & Land i Hunnebostrand
info@folketshushunnebo.se • www.sotenaskulturhus.se

|
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Engagerad och välutbildad
lärarkår lyfter skolan
I Sotenäs kommun finns en framgångsrik skola där barn och ungdomar får de förutsättningar de behöver för att utvecklas. Utveckling och lärande sker i samspel och kommunikation med andra. Vi vill stimulera till kunskapstörst, det som driver människan framåt.
De senaste årens satsning på skolan har gett goda resultat. Idag finns det en hög lärartäthet och en erfaren, stabil och engagerad personal. Redan i förskolan får barnen en bra grund
som de har med sig hela vägen till högstadiet. Och med bara ett högstadium i kommunen
blir det enklare med formella och spontana kontakter mellan låg/mellan- och högstadiet.
En av framgångsfaktorerna är att medarbetarna känner att de som individer spelar stor
roll för resultaten och att det är ett meningsfullt arbete som utförs. I högstadiet finns
autonoma arbetslag med ett stort helhetsseende. De förfogar i stor utsträckning över
sina egna resurser och prioriterar själva efter de behov och möjligheter de ser. Lärarna
hittar balansen i att behålla det som fungerar samtidigt som de rör sig framåt. Arbetslagets helhetssyn och självständighet till att organisera undervisningen och utveckla
eleverna socialt är två viktiga faktorer för en kvalitativ skolverksamhet.

VÄLKOMMEN TILL DIN ADVOKATBYRÅ
Vår verksamhet är inriktad mot fastighets- och miljörätt, offentlig upphandling, offentlig rätt, affärsjuridik och processer inom sagda områden. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med landsting, statliga myndigheter och bolag samt
kommuner och kommunala bolag. Den personliga kontakten är viktig för oss. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och
lägger stort fokus vid att förstå klientens verksamhet och vardag för vi vet att nära samverkan med klienten ger bättre
resultat. Arbetet anpassas i stor utsträckning till verksamheten hos klienten och klientens särskilda behov. Ahlquist
Advokatbyrå bedriver sin verksamhet från det centralt belägna kontoret i Malmö. Byråns klienter finns däremot i hela
landet och resor är vanligt förekommande.

040-224 214 • 0729-73 22 27 • info@ahlquistlaw.se • www.ahlquistlaw.se
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KUNGSHAMN

EN MODERN BYGGNAD
MED MÖJLIGHET ATT ORDNA
DE FLESTA TYPER AV ARRANGEMANG
STORA SOM SMÅ!
Telefon: 0706-91 36 21
Hemsida: www.folketshuskungshamn.se
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Vård och omsorg med närhet
Sotenäs kommun har många kommuninvånare som är äldre. Därför satsar vi en hel del
resurser på äldreomsorgen. Idag är Sotenäs kommun en bra plats att bo på när du blir
gammal.
Det finns äldreboenden i Kungshamn och Hunnebostrand. Hunnebohemmet i Hunnebostrand är ett bra exempel på hur kommunen anpassar äldrevården för framtiden och
det kommer att renoveras och utrustas med välfärdsteknik. Våra äldreboenden ligger
naturnära, vissa med härlig utsikt över havet och korta avstånd gör att hemtjänsten
snabbt är på plats hos brukaren.
Inom vår äldreomsorg och hemtjänst utgår insatserna från individen, för att skapa en
personcentrerad vård och omsorg som ger en meningsfull vardag. Värdighet, kontinuitet
och trygghet är utgångspunkter i verksamheten och vår engagerade och kunniga personal i äldreomsorgen tar hand om dig på ålderns höst. Genom att vi erbjuder en kvalitativ
äldreomsorg kan du bo hemma hela livet. I kommunen finns också ett 70-plusboende,
ett trygghetsboende som byggts för att ge dig som är äldre en enklare vardag, med hög
tillgänglighet, hiss, mycket plats och inga trösklar.
Men oavsett om du är äldre eller ung ska du kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi finns till för dig som behöver stöd i det dagliga livet. Vi erbjuder social
gemenskap, omsorg, aktiviteter och boende utifrån dina behov och önskemål. Tillsammans skapar vi en meningsfull vardag.

Med en sammansvetsad personalgrupp har vi ett
lyhört och ﬂexibelt sätt att arbeta. Du lär snabbt
känns oss då kontinuitet är viktigt för oss. Med
lokalkontor i Väjern ﬁnns vi nära dig.

|

23

Hamngatan 6, Kungshamn
0523-712 50 • www.sotenaslas.se

Utför elservice/installationer, gatubelysningar
& hissmontage/service
En Elrätt Elektriker
0522-68 68 60/70 • www.callenberg.com

www.makrillviken.se
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Tumlaren
– bad- och friskvårdsanläggning med möjligheter
Strax norr om Kungshamn och Smögen, i det lilla idylliska samhället Väjern,
ligger bad- och friskvårdsanläggningen Tumlaren. Anläggningen har varit
igång sedan 1993 och kommer nu att renoveras under 2017 för att erbjuda
ännu bättre tränings- och badupplevelser för besökarna.
På Tumlaren finns något för alla – möjligheter till rekreation, tuff träning
tillsammans med andra eller bad och lek i simbassängen. Anläggningen är
lika mycket en plats för familjen, skolklasser och idrottsföreningar som för
företag.
Tumlaren är ett idealiskt ställe för olika tillställningar. Här finns all service, bra
lokaler och tillgång till kaféet – ett utmärkt alternativ när man behöver komma
bort från den ordinarie arbetsmiljön och inte störas av telefoner. Under åren
har Tumlaren stått som arrangör av barnkalas, konferenser och fester.

Vi utför

Nybyggnationer • Renoveringsarbeten • Kök- och fönsterbyten • Behörig för våtrum
Stanley 070-537 26 17 • Agne 070-210 03 88 • Kontor 0523-553 10 • Box 74, 456 26 Hunnebostrand
info@rjbab.se • www.rjbyggihunnebostrand.se
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Nordens Ark
– en djurpark som gör skillnad
Nordens Ark är en djurpark där du möter ett 80-tal av världens utrotningshotade djur. Den
vackra naturen och möjligheten att se djur som varg, snöleopard och amurtiger gör djurparken till ett av Bohusläns populäraste besöksmål.
Genom den vilda parken sträcker sig en tre kilometer lång promenadslinga och du möter
djur som mindre panda, pallaskatt, järv, japansk trana och gulsvart pilgiftsgroda. På Lantgården kommer du våra nordiska lantraser nära, och barn kan hoppa i hö och mjölka kossor.
Välkomna att vandra i ett av Nordens Arks största bevarandeprojekt på hemmaplan,
Ekoparksleden, som är cirka 4,5 kilometer lång. I Ekoparken arbetar vi med att öka
den biologiska mångfalden genom att återskapa landskapet till som det såg ut under
1700- och 1800-talen. Längs leden får du ett smakprov på regionens variationsrika
natur, från exponerade hällmarker och rika blomsterängar till lummiga bäckdalar. Här
hittar du också en av Bohusläns mest imponerande hällristningar, Åbyhällen.
Alla hägn på Nordens Ark är byggda för djurens bästa. För att få ut så mycket som möjligt
av besöket rekommenderar vi att du utrustar dig med en kikare och en god portion tålamod.
Djuren finns där, men kan ibland vara väl kamouflerade och svåra att se.

Fukt i Väst AB erbjuder sanerings- och avfuktningstjänster till bra priser
Vi har lång erfarenhet och kunskap om att förebygga, upptäcka och behandla olika typer av fukt- och brandskador.

Ring oss på 0706-61 60 96

Fukt i Väst AB

Fuktutredning • Avfuktning • Mögelsanering • Torpgrundsavfuktning

Vi har jour 24
timmar och
dygnet,
året om.
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Foton: Tom Svensson/Nordens Ark

Ett hav
av växter!

Butiken är fylld med
växter, redskap och
tillbehör. Du hittar även
presenter, interiöra
detaljer och blomsterarrangemang för fest
och bröllop.
Gör en utflykt till en
bohuslänsk oas!
– Välkommen in
i det gröna!

www.solliden.nu | Tel: 0523-50305 | Hunnebostrand | Öppet: Mån-fre 9–18, lör 9–15, sön 10–15.

Adress: Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00

E-post: info@sotenas.se
Hemsida: www.sotenas.se

Besök ett av Sveriges mest unika möbelhus!
Vi har handplockat det bästa inom svensk och utländsk design.

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 11755 • www.jssverige.se

När detta blandas med våra tyger, prydnadssaker och svenska antikviteter blir butiken en oas för inredningsintresserade.

Köpmansgatan 21, 456 61 Hunnebostrand • 0523-500 78 • www.lantzmobler.se
Öppettider: Mån–Fre 9–18 • Lör 10–14

