Hur kan vi använda den kraft som har kommit till Sverige? Orust,
Stenungsund och Tjörn (STO) kommunerna samverkar och anordnar en mötesplats för att etablera en första kontakt med nyanlända.
Företag från olika branscher,
STO-kommunerna och personer som läser SFI är inbjudna
till träffen. Bland annat kommer följande kompetenser
finnas hos de personer som
besöker mötesplatsen: ingenjörer, svetsare, psykologer, lärare,
murare, plattsättare, mekaniker,
säljare, ekonomer och snickare.

Välkommen till en träff där du
som arbetsgivare har chans att
möta nyanlända personer och
ny kompetens.

Tid och plats
Den 8 december
Klockan 10:30-12:00
Stenungsund Arena
Läs mer om träffen på www.
stenungsund.se/8december

Coompanion Väst
företagsrådgivning
Funderar du på att starta företag själv eller tillsammans med
andra? Coompanion Väst kommer till Henån för rådgivning.
Rådgivaren från Coompanion
Väst kan hjälpa dig med att
utveckla din idé. De kan även
guida dig igenom hur du gör:
• affärsplan
• budget
• stadgar för ideell ekonomisk
förening
• registrering av företag
• med mera

Tid och plats
Torsdag den 23 november
Klockan 15:00 - 18:00
Kommunhuset i Henån
Anmäl ditt intresse senast onsdag den 22 november. Sammanfatta kort dina frågeställningar
till Ann Uggla Flodin e-post:
ann.uggla.flodin@coompanion.se

I näringslivsrådet ingår Henric Carlsson Conscriptor, Jenny Åkerström Solaster Production, Stig Dahlgren Företagarna, Sofia Dannestam och Mia Nilsson Orust blommor,
Thomas Ivarsson LRF, Benny Carlsson Marinfloc, Anders Granhed, Scanfjord. Henrick
Eriksson MoltazDesign och Bo Lennström Yacht Center Orust saknas på bild.
Företagsinformation är ett nyhetsblad till företagen på Orust utgivet av Orust
kommun. Här kan du läsa information om frukostträffar, informationskvällar
med mera.
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder flera olika typer av prenume-

rationer. Du hittar alla via länken Självservice - Prenumerera på första sidan på
www.orust.se.

God jul och
gott nytt år
Tack till alla företagare och
andra fantastiskt engagerade
personer på Orust för detta året.
Det nalkas jul och nyår, en tid för
reflektion över det gångna året
och samtidigt sätta nya mål för
den kommande tiden. Vad gäller
näringslivsutvecklingsfrågor siktar
vi på att under det kommande
året förbättra vår service till och
stärka våra kontakter med våra företagare. Detta inte minst genom
den kommande handlingsplanen
inom arbetet med Förenkla helt
enkelt, som du kan läsa lite om
i detta blad. Vi har även flera
aktiviteter och kommande projekt
under år 2018 allt med syfte att
stärka företagsklimatet. Den här
tiden på året handlar så klart
även om att ladda batterierna. Vi
önskar er en God Jul och ett Gott
Nytt År med tid för vila, reflektion och gemenskap.

Näringslivsrådet
Näringslivsrådet är en
mötesplats där företrädare
för näringsliv och kommun
träffas för att utbyta idéer,
utveckla samarbete och
driva Orust framåt.
Näringslivsrådet möts regelbundet. Om du har synpunkter eller
idéer som kan utveckla kommunens näringslivsklimat är du
välkommen att kontakta rådets
medlemmar eller näringslivsutvecklare Petra. Dessa lyfts då
upp under rådets möten. Läs
mer om rådet och dess medlemmar på www.orust.se under
Näringsliv och arbete.
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Mötesplats
Företagare och nyanlända
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FÖRETAGSINFORMATION
Petra Ohldin Lampinen, näringslivsutvecklare
Telefon 0304-33 43 15
epost: petra.o.lampinen@orust.se
Orust kommun, växel 0304-33 40 00

Forum Orust tillståndsvägledning

Frukostklubben
Stenungsund

För att underlätta för dig
som vill få hjälp vid nyetablering av företag,
utveckla verksamheten eller
genomföra ett evenemang
finns Forum Orust.
Forum Orust är ett samarbete mellan kommunens olika
verksamheter som ska göra det
enklare för dig som behöver få
svar på dina frågor om olika
typer av tillstånd.

Lyssna på Mikael Johansson som pratar om aktuella
skattefrågor och en kortare
presentation om värden
Swedrev.
Som vanligt har vi information
från kommunen och pitcha
ditt företag på agendan och det
bjuds på frukost samtidigt som vi
minglar.

Målsättningen är att när du som
företagare eller arrangör behöver få
kommunala tillstånd av olika slag i
det första skedet bara ska behöva ta
kontakt med en enda person som
hjälper dig med vidare kontakter.
På Forum Orust möter du de
tjänstemän som är viktiga för ditt
ärende. Börja med att kontakta
Petra för en tid för samtal. Du
får då prata med de kommunala
verksamheter som är berörda vid
ett och samma tillfälle.

Förenkla helt enkelt
Som ett led i att förbättra
den kommunala servicen,
beslutade kommunledningen hösten 2016 att delta i
SKL:s utbildning Förenkla
helt enkelt.
Uppdraget innebar att hitta
förbättringsåtgärder och skapa
en handlingsplan på såväl kort
som lång sikt.
Områden att arbeta med är
gemensamt bemötande, handläggningstider, gemensamma
system och rutiner. Att hitta
vägar för att öka servicen till företag, är ytterligare en viktig del
i detta arbete. Handlingsplanen
för denna insats kommer inom
kort att presenteras.

Tid och plats
Den 24 november
Klockan 08:00-09:30
Restaurang Stenunge Allé.
Arrangör är Stenungsunds kommun, Företagarna Stenungsund
& Tjörn och Ortstidningar i
Väst AB. Värd är Swedrev.

Inpasseringsystem på
återvinningscentral
Från den 1 november inför
Månsemyrs och Timmerhults återvinningscentraler
inpasseringssystem.
Företagare ansöker om ett återvinningskort. Om du är i behov av ett
eller fler kort kan du beställa det på
Månsemyr återvinningscentral eller
på www.orust.se
Du hämtar ut återvinningskortet
på Månsemyr återvinningscentral.
Återvinningskortet är en värdehandling och kostar 100 kronor
per kort. Varje besök debiteras i efterhand med 250 kronor exklusive
moms. Företag kan enbart lämna
avfall på Månsemyrs återvinningscentral.
Inpasseringssystemet ger oss bland
annat kontroll på kostnaderna
för avfallshanteringen och en bra
statistik på antalet besökare. Inpasseringssystemet gör även att det
inte blir för trångt på rampen.

Vi finns på Facebook
Nu finns vi på Facebook
med namnet Näringslivsinformation Orust.
På Facebook delar vi nyheter,
information om näringslivsfrämjande projekt och företagsbesök
som vi gör. Ambitionen är att
skapa en större kännedom om
näringslivsfrämjande åtgärder
och att hålla en nära dialog
med dig som företagare. Alla
är välkomna att kommentera,
komma med förslag och ställa
frågor i forumet. Välkommen
att följa sidan och ta del av våra
uppdateringar.

Prenumerare på
våra nyheter
Det är enkelt att prenumerera på våra nyheter från
www.orust.se. Du får ett
meddelande i din e-post när
vi publicerar en nyhet.
Genom att prenumerera på våra
nyheter får du uppdateringar
om vad som är på gång inom
näringslivsutveckling i kommunen och vårt närområde.
Dessutom..
...är det Företagsarena Tjörn i
Kållekärr den 7 december klockan
07:30-9:30. Temat är Avveckla
eller utveckla. Information och
anmälan finns på www.tjorn.se
......pågår förberedelser inför
byggstart Väg 160, Säckebäck–
Varekil. Trafiköppning planeras
ske under 2019 och gång- och
cykelväg under 2020. Under
byggtiden kör trafiken på den
vanliga vägen. Trafikverket kommer att hålla informationsmöte
inför byggstarten i början av
2018.

