
Näringslivsutvecklarens hälsning

Näringslivsrådet gillar det, företagare 
gillar det, politiken gillar det, kommu-
nala tjänstemän gillar det...SOTENÄS 
NÄRINGSLIVSGALA!
Den 24 mars 2017 hyllar vi näringsli-
vets hjältar i Sotenäs.
Kommunen, liksom Företagarna, LRF, 
Sotenäs Turism, Smögens Hafvsbad, 
Swedbank och SE-banken medfinansierar detta evenemang för 
och med kommunens näringsliv. Galan arrangeras av kommunen 
och Företagarna i nära samverkan med Näringslivsrådet och kom-
munens olika företagarföreningar.
Missa inte detta tillfälle att hylla pristagare i olika kategorier som 
tex: Årets unga företagare, Årets hedersperson, Årets företagare, 
Årets miljöpris mfl. Entrébiljetten kostar 495 kr. och för det får du 
en oförglömlig kväll med god mat, underhållning, prisutdelning 
och glada skratt. Mer info kommer på kommunens hemsida under 
januari.
Välkommen till Smögens Hafvsbad den 24 mars på årets 
Sotenäs näringslivsgala 2017 – Tillsammans bygger vi Sotenäs!

Kalendarium: 

24 januari kl 07.30-09.00 Företagarfrukost
21 februari kl 07.30-09.00 Företagarfrukost
24 mars Näringslivsgalan, Smögens Hafvsbad

Nya företag under november:

Ihoba AB             Bovallstrand
Lina-Jolita Städ&service Handelsbolag Hunnebostrand
Petersson, Samuel    Hunnebostrand
Rapidum Responsum AB   Smögen
Sjögren, Susann    Hunnebostrand
Smögenmålar’n Sotenäs AB  Kungshamn
Ytterland, Per     Hunnebostrand

Välkomna till Sotenäs kommun!
(Informationen är hämtad från Upplysningscentralen)

Sotenäs näringsliv
Nyhetsbrev dec 2016

Kommunchefen har ordet

Det har varit en intensiv höst 
där jag och näringslivsutveck-
laren tillsammans med po-
litiker gjort många företags-
besök. Vi har bland annat 
varit hos Bertils Järn, Bella 
Gästis, Smögens Hafvsbad 
och Bohus-Malmöns pensi-
onat. Vi för alltid mötesan-
teckningar vid varje besök 
och när vi sedan återkommer 
en andra och en tredje gång 
till samma företag, kan vi se 
att de problem som vi fått 
förklarade för oss, har vi ofta 
kunnat lösa. Skulle du vilja 
ha ett företagsbesök av oss 
i vår? Mejla till näringslivs-
utvecklaren Tomas Larsson, 
tomas.larsson@sotenas.se, 
så kommer vi gärna!
Något jag ser fram emot är 
den Näringslivsgala som 
kommer att gå av stapeln 
24 mars. Jag hoppas att den 
kommer att kunna bli en 
samlande kraft för näringsli-
vet i kommunen.
Vi har även arbetat fram en 
näringslivsstrategi som vi ska  
börja förverkliga under 2017, 
ett arbete som kommer att 
bli mycket spännande! 
Jag känner att det just nu 
finns en väldigt stark utveck-
ling i kommunen, det lovar 
väldigt gott för framtiden!

Maria Vikingsson
maria.vikingsson@sotenas.se
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Jubilarer under året
Vi gratulerar företag som fyller 60 och 90 år i år:

Gewerts Bokhandel  i Kungshamn fyller 60 år i år
Handelsbolaget Falan på Smögen fyller 90 år i år

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

Företagens vänner

Coompanion har ett nationellt uppdrag att arbeta med lokal och 
regional utveckling, främst i form av kooperativa lösningar. Coom-
panion arbetar med lösningar och problem i samhället som berör 
många invånare. Till exempel skapa fiberföreningar, skapa arbete 
för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden (s.k. sociala före-
tag), utveckla det ideella föreningslivet med mera. Coompanion 
Fyrbodal är ett av 25 fristående Coompanionkontor i Sverige. 

Företagspresentation  

Smögenlax bildades 2015 av 
Joel Oresten. 
”Fiskbranschen idag är inne 
i ett teknikskifte. Vi kan inte 
fånga mer fisk i havet sam-
tidigt som det är stora mil-
jöproblem förknippade med 
odlad fisk. Dagens laxodlingar 
har därför ett begränsat uttag 
eftersom de miljömässigt inte 
är bra nog” säger han.
Han anser att det är viktigt att driva företag som är miljömässigt 
hållbara och genom Smögenlax är han en bit på väg. Just nu 
driver han en testodling av lax i en lokal på Tången i Kungshamn 
med 400 kilo lax. Odlingen ger nära noll i utsläpp genom ett speci-
ellt vattenreningssystem som han utvecklar.
”Vi ska göra världens bästa lax av miljömässigt riktigt bra kvalité” 
säger han.
Efter nyår ska en ny testanläggning tas i bruk, men för att det ska 
bli en ekonomiskt bärkraftig satsning behövs en anläggning som 
innehåller 4000 ton och där tror han att Smögenlax kan befinna 
sig inom fem år.
”Får vi miljötillstånd så kan en större anläggning stå färdig inom 
två år, med en årsproduktion på ca 1000 ton lax” säger han.
Förhoppningen är att Smögenlax ska kunna sysselsätta 50 perso-
ner om några år.

Intervju
Sedan den 11 maj i år har 
kommunen en kommunikatör 
anställd. Hon heter Jenny 
Borg och har en bakgrund 
som journalist. Hon har 
tidigare varit nyhetschef på 
TTELA, nöjesredaktör på Bo-
husläningen och senast ar-
betade hon som redaktions-
chef på Strömstads Tidning. 
Det är hon som uppdaterar 
nyhetsflödet på kommunens 
hemsida www.sotenas.se och 
kommunens Facebooksida. 
Vill du komma i kontakt med 
Jenny Borg? Ring då 0721-47 
27 77 eller mejla:  
jenny.borg@sotenas.se

Aktuella upphandlingar:  
Konsulttjänster inom 
bygglovsprocessen, Sotenäs 
kommun, sista anbudsdag 
2016-12-21
Förpackningsmaterial för 
distribution av mat - för kom-
munerna Strömstad, Tanum, 
Sotenäs, Lysekil, Trollhättan 
och Vänersborg, sista an-
budsdag 2017-01-24
Aktuella upphandlingar är 
annonserade i upphand-
lingsportalen för kommuner-
na i norra Bohuslän: www.
sotenas.se/upphandling 

Sotenäs kommun önskar 
alla företagare en riktigt 
GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR!
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