FÖRETAGARFRUKOST SEPTEMBER 2019
Kommunens näringslivsutvecklare, Tomas Larsson, välkomnade alla till årets 3;e
företagarfrukost. Företagarfrukosten, som Smögen Dyk & Upplevelser stod som värd för,
var det fullsatt! Det var ett
späckat program med Smögen
Dyk som inledde med att
berätta om sin verksamhet. De
startade redan 1997 och
erbjuder allt från provdyk och
snorkling till utbildning av
instruktörer. ”Just nu har vi 28
sängplatser och erbjuder
helpension, men vi hoppas på
fler boendeplatser i framtiden
så klart” berättade delägaren
Lena Bergstrand.
Sotenäs kommuns drift- och projektchef Fredrik Torstensson blev utfrågad i HETA STOLEN
om hur säsongen varit i hamnarna som drevs kommunalt i sommar. ”Bra och ofta fullt” blev
svaret. Hur hamnarna ska drivas i fortsättningen utreds just nu i en speciell hamnutredning
som ska presenteras för politiken i slutet av året. Om man som invånare eller företagare
upptäcker något fel på kommunens anläggningar är det bra om man felanmäler det i
kommunens felanmälningssystem. Det finns en speciell knapp på kommunens hemsida som
heter ”Felanmälan” som man går in på.
På plats var även Malin Andersson, projektledare för Lokal Meny. Det övergripande syftet
med projektet är att göra ett område mer kulinariskt attraktivt på ett hållbart sätt genom att
utveckla restaurangföretag och stimulera ett ökat utbud av närproducerade livsmedel på
menyerna. ”Det finns plats för två restauranger från Sotenäs att delta i projektet” berättade
hon. Vid intresse kan man kontakta henne: malin@lpiv.se
Även Daniel Nordström från Sotenäs Symbioscentrum var på plats och berättade att
Symbioscentrum numera är ett lärcentrum vilket innebär att man kan läsa
högskoleutbildningar från distans där.
Linn Blakstvedt från Almi deltog också och berättade att man som företagare kan få fem
gratis rådgivningstimmar från Almi om hur man ska kunna vidareutveckla sitt företag. Läs
mer på www.almi.se
Slutligen berättade Åsa Andersson, vår besöksnäringsutvecklare, att sommaren varit riktigt
bra för besöksnäringen. Vi fick fler besökare i år från bland annat Holland och Danmark men
även många svenskar som valde att ”hemestra” i år.
Tomas L avslutade med att tacka alla närvarande och tipsade om att nästa
företagarfrukost är den 6 november kl 7.30 på Symbioscentrum med Ernst & Young som
frukostvärd.

