Ett traditionellt sätt att inleda Öppna Varvshelgen är att besöka vårt frukostmöte. Fredagen den 26 augusti hälsar vi dig
välkommen till frukost och intressanta föreläsningar.

Petra är vår nya
näringslivsutvecklare

Öppna varv i Ellös. Den 26 till 28 augusti är det dags för årets båtfest på
västkusten med ﬂytande utställningar i Ellös och Henån.

Tid och plats

För första gången är vår nya näringslivsutvecklare Petra Ohldin
Lampinen med på ett frukostmöte. Petra har tidigare arbetat
på Connect Väst där hon varit
affärsutvecklare och projektledare. Petra har även bott i Dubai
där hon arbetat för Business
Sweden (tidigare Exportrådet).
Uppdraget var att stötta svenska
företag med sina etableringar i
Mellanöstern. Petra berättar mer
om sig själv på frukostmötet.

Fredag den 26 augusti
Klockan 07:30 - 09:30
Orust Golfklubbs restaurang, Ellös

Program
• 07:30 frukost
• Kommunchef Jan Eriksson
hälsar välkommen
• Vart går börsen och konjunkturen? Peter Malmqvist
• Presentation av Petra Ohldin
Lampinen
• Anders Granhed. Årets företagare
• 09:30 avslutning. Den som
vill följer med till Ellös för
rundvandring på Hallberg
Rassy Varv
Företagsinformation är ett
nyhetsblad för företagen
på Orust, utgivet av Orust
kommun. Här kan du läsa
information om frukostträffar,
informationskvällar m.m.
Vad vill du läsa om?
Tipsa oss gärna.

Peter analyserar den
ekonomiska utvecklingen
Det är åttonde gången Peter
Malmqvist besöker frukostmötet för att prata om vart börserna och konjunkturen är på
väg i denna värld av osäkerhet.
Förra sommaren var det Grexit,
i år är det Brexit och där emellan
har Kinas ekonomi oroat. Peter
levererar skarpa analyser och
förklarar på ett enkelt sätt vad
som gör att börsen och ekonomin tar olika riktningar. Peter
är en välkänd och fristående
börsanalytiker. Han har arbetat
i de ﬂesta ﬁnansområdena som
kreditvärdering till makroinriktad strategianalys.

Anders är Årets företagare

FÖRETAGSINFORMATION

Frukostmöte med
Peter, Petra och Anders

Årets Företagare 2015 är Anders
Granhed som driver Scanfjord.
Företaget är Sveriges största
företag inom odling av färska
musslor. Företaget integrerar
hela kedjan från odling, skörd,
process, packning och försäljning.

Anmälan
Du anmäler dig till frukostmötet
senast fredag den 19 augusti.
Telefon 0304-33 41 98 eller till
ronny.svensson@orust.se
Varmt välkommen!
FÖRETAGSINFORMATION
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon 0304-33 41 98
epost: kommun@orust.se
Orust kommun, växel 0304-33 40 00
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Prenumerera på nyheter från Orust kommun
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder ﬂera
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla på länken
Självservice - Prenumera på första sidan på www.orust.se.

Öppna varv för 21
gången
Den 26 till 28 augusti är det
dags för den traditionsrika
båtfesten Öppna Varv på
Orust.
Fredag och lördag är mässan öppen klockan 10:00 till 18:00 på.
Söndag öppnar mässan klockan
10:00 och stänger klockan 16:00.
Det är som vanligt gratis inträde
och fri parkering. Kommunen är
för tredje året samarbetspartner
till mässan. Välkomna att besöka
vår monter som ﬁnns bland
övriga 90 utställare på mässområdet i Ellös.
I Ellös ligger cirka 100 motoroch segelbåtar. I Henån är ﬁnns
ett 30-tal båtar och 10-talet
utställare. Arrangörerna erbjuder
även aktiviteter som riktar sig
till barn och familjer. Läs mer
om båtfesten på webbplatsen
oppnavarv.nu.
#öppnavarv #oppnavarv

Hantverkarträff med
ljusa idéer
Den 8 september arrangeras en kväll för dig som är
hantverkare, installatör eller
fastighetsägare.
Platsen är Kyrkans Hus i Henån.
Program,
• 18:00 Välkomstﬁka
• Visioner för ett klimatneutralt
Orust. Orust kretsloppsakademi berättar om arbetet med
Orust energi- och klimatneutralt till år 2020.
• Orusts kommunala energi- och klimatrådgivare
informerar om sina tjänster
och aktuella trender. Det blir
läs- och utbildningstips om
hållbart byggande.

• Ljus, belysning, ljussättning.
Julia Hoﬂund Engberg, Ljusdesigner på ÅF lighting ger
goda råd om ljus och belysning för hantverkare, installatörer och fastighetsägare.
Julia är sedan 2010 ansvarig
för all belysning på Icehotel i
Jukkasjärvi. Hon är även med
i utvecklingen av belysningen
för det nya Kiruna.
• 20:00 Nätverka och diskutera
med kollegor eller varför inte
provkör ett elfordon.
Kvällen arrangeras av Orust
kretsloppsakademi i samarbete
med Orust kommun och de
kommunala energi- och klimatrådgivarna. En andra kväll är
planerad till den 8 november.
Anmälan görs till
Thomas Ivarsson
070-34 83 471 eller
thomas.i@telia.com.

Energi- och miljömässa
Årets energi- och miljömässa hålls lördag den 17
september.
Platsen är Hamntorget i Henån.
Mässan är öppen klockan 10:0015:00. Kommunen ﬁnns med
som utställare. Välkommen att
besöka vår monter.

Elevbostäder sökes
Orust gymnasieskola söker
boende för sina båtbyggarelever. Har du rum, stuga
eller lägenhet att hyra ut?
Bostäderna behövs till elever
från andra platser i Sverige
som börjar läsa på Hantverksprogrammet, ﬁnsnickeri och
båtbygg till hösten. Vi förmedlar
din bostad till eleverna. Orust
gymnasieskola ligger i Henån

och det är en fördel om bostaden ﬁnns där. Annars är det viktigt med goda kommunikationer.
Kontakta Cicki Antonsson
e-post: christina.antonson@
orust.se.

Informationsskväll om
att starta eget
Det är informationskväll
om att starta eget företag
tisdag den 13 september.
Välkomna till Orusts Sparbank i
Henån. Tiden är klockan 18:0021:00. Vi bjuder på ﬁka och du
får en mängd information om
hur det är att starta och driva
företag. Det är Nyföretagarcentrum Väst som håller i informationskvällen.
Mer information och anmälan
till träffen ﬁnns på www.nyforetagarcentrum.se/vast/startaeget-information.

Upphandling
Kommunen genomför
regelbundet upphandlingar
av varor samt stora och små
tjänster. Vi hoppas att ditt
företag vill delta i någon av
våra upphandlingar.
Aktuella upphandlingar i höst
är hantverkstjänster inom
måleri samt olika kategorier av
Livsmedel. Alla upphandlingar
annonseras via upphandlingsverktyget Visma TendSign. Du
som anbudsgivare registrerar
dig och kan sedan kostnadsfritt
hämta ut förfrågningsunderlagen. Mer information ﬁnns på
vår webbplats orust.se under
Näringsliv och arbete eller
kontakta upphandlare Gabriella
Glimstedt på telefon
0304- 33 42 35 eller e-posta
upphandling@orust.se.

