Den 28 oktober är det dags för frukostmöte på i Varekil.
Värd den här gången är Busmors kafferosteri, som håller till i
samma hus som XL-Byggvaruhus.
Det blir lokalproducerad frukost med färskrostat kaffe och en presentation av kafferosteriet www.busmorkaffe.se. Du får även en presentation av Ekohallen, som snart slår upp portarna för ekologisk och
närproducerad mat, samt Ägarskifte Micro www.agarskiftemicro.se. Du
bjuds på frukost till självkostnadspris. Ta på dig varma kläder.

Tid och plats
Fredag den 28 oktober
Klockan 07:30 - 09:00
Busmors kafferosteri, Varekil
Varmt välkommen!

Program
• 07:30 frukost
• Kari Brovall presenterar Busmor kafferosteri.
• Madeleine Boode Nylander
och Kari Brovall presenterar
den planerade Ekohallen med

ekologisk och närproducerad
mat under ett tak.
• Hans Gundmar presenterar
Ägarskifte Micro. Det är en
satsning som vänder sig till
dig med intresse av att överlåta eller överta småföretag.

Anmälan till frukostmötet
Meddela om du kommer senast
den 25 oktober på telefon
0304-33 43 15 eller e-post:
petra.o.lampinen@orust.se

Forum Orust
Vi vill underlätta för dig som
vill få hjälp med nyetablering, utveckla verksamheten
eller genomföra ett evenemang med Forum Orust.
Målsättningen är att du som behöver få kommunala tillstånd av
olika slag genom Forum Orust
ska möta de tjänstemän som är
viktiga för ditt ärende vid ett
och samma tillfälle.
Kontakta näringslivsutvecklare Petra Ohldin Lampinen
för att få veta mer, e-post:
petra.o.lampinen@orust.se.

Nya upphandlingar
Vi planerar för nya upphandlingar under 2017.
Det handlar bland annat om
fiberentreprenader för stamnät,
resebyråtjänster, hemelektronik
samt livsmedel som färsk fisk
och fiskprodukter. Du hittar vår
upphandlingsplan på vår webb
under Näringsliv och arbete. För
frågor om upphandling är du
välkommen att höra av dig till
Gabriella Glimstedt, upphandlare telefon 0304-33 42 35, e-post:
upphandling@orust.se

FÖRETAGSINFORMATION

Frukostmöte med bönor

Silver i SM till Orust

Petra Ohldin Lampinen, Näringslivsutvecklare och Patrick Wennebäck dykinstruktör och lärare på YRGO Dykarskola i Svanesund. Det är en unik
utbildning som utbildar kvalificerade yrkesdykare i exemplariska förhållandena.
Läs mer om utbildningen på nästa sida.
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.

Ett stort grattis till Håvs
lamm för silver i SM i mathantverk.
Redan 2012 fick Håvs lamm
silvermedalj i SM i mathanverk.
De har även tilldelats brons och
guld för sina produkter.

Samarbete över kommungränserna
Vi har nu ett nära samarbete med Stenungsund och Tjörn när det
handlar om näringslivsutveckling.
Den första nyheten om samarbetet är att du som företagare är välkommen
på alla arrangemang för företagare som anordnas av Orust, Tjörns och
Stenungsunds kommuner.
FÖRETAGSINFORMATION
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon växel 0304-33 40 00
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.

Unik utbildning i Svanesund
Visste du att Sveriges enda
yrkesdykskola finns i Svanesund? Det är YRGO Yrkesdykarskola – som utbildar
kvalificerade dykare som
kan jobba som hantverkare
under havsytan.
Det är en solig sensommardag
när vi besöker anläggningen
nere vid färjeläget i Svanesund.
Vi möter Patrick Wennebäck
som arbetar som dykinstruktör
och lärare.
- Vi är unika i Sverige på det vi
gör, berättar Patrick.
Patrick tar oss på en rundtur och
berättar om skolan som är en
del av Göteborgs stads Utbildningsförvaltning, som bedriver
Yrkeshögskoleutbildningar och
uppdragsutbildningar. De erbjuder ett 15-tal utbildningar allt
ifrån en vecka och upp till två år.
På den tvååriga utbildningen för
anläggningsdykare går ett 30-tal
studenter och totalt utbildas
runt 60-80 personer per år i
Svanesund. Branschens efterfrågan på yrkesdykare är stor
och utbildningen skulle kunna
fördubblas säger Patrick. Idag
finns omkring 500 yrkesverksamma dykare i Sverige, varav
cirka hälften är anläggningsdykare. Det är nog inte alla som
känner till den stora betydelsen
av yrkesdykare har för att samhället ska fungera. Fler bör få en
förståelse för vad det är de gör
menar Patrick.
I Svanesund har utbildningen
funnits sedan 2013 och det är de
exemplariska förhållandena med
tillgång till dyk på djupt och
strömmande vatten i direkt anslutning till anläggningen, som

gjorde att utbildningen flyttades
från Göteborg.
- Vattnet i sundet fryser aldrig
till is, därför kan vi dyka året
runt, berättar Patrick.
Han fortsätter med att förklara att tack vare att dykningen
kan ske i direkt anslutning till
anläggningen och att de inte behöver transportera sig med båt
till andra platser har dyktiden
effektiviseras väsentligt.
På kajen finns flera stationer, en
är som kopplad till en dykarklocka. Här lär sig studenterna
även att agera som dykledare,
vilket ingår som ett certifikat
i utbildningen. Den tvååriga
utbildningen ansluter till den
standard som utfärdas av IDSA
(International Diving School
Association) och EDTC (European Diving Technology Committé) vilket är en internationell
kvalitetsstämpel på utbildningen.
Under studietiden praktiserar
studenterna under längre perioder vid olika företag genom
LIA - lärande i arbete. Detta
ger dem olika typer av praktiska
erfarenheter och Patrick berättar
att LIA finns i flera delar av
landet, från norr till söder. Efter
utbildning finns det jobb inom
flera olika branscher.
När vi lämnar yrkesdykarskolan
den dagen är vi både imponerade och inspirerade. Vilken
fantastisk anläggning och vilka
engagerade personer vi träffat.
Tänk att detta är unikt i Sverige
och finns på Orust.

Skatteverket har..
.. träff för dig som nyligen
registrerat enskild firma.
Skatteverket går igenom skatter,
avgifter, svarar på frågor och

visar hur du använder deras
e-tjänster. Den 26 oktober
klockan 18:00-21:00 på Sundsby
säteri, Tjörn. Vi bjuder på
kaffe, smörgås och kaka. Det är
begränsat antal platser. Du hittar
mer information och anmälan
på vår webb eller så kontaktar
du Skatteverket telefon 010-576
48 50.

Starta eget information
För dig som är intresserad
av att starta företag.
Tisdag den 22/11 klockan 18:00
på Orusts Sparbank, Henån.
Mer information och anmälan
hittar du på www.nyforetagarcentrum.se/vast

Lunchmöte om energi
Företagarna har lunchmöte
i Stenungsund fredag den
28/10 om möjligheterna att
ta tillvarata solens energi.
Mötet är klockan 11:45-13:30
och inleds med lunch på Bistro
Beo: Sedan fortsätter det med
föredrag på Kulturhuset Fregatten. Det är kostnadsfritt för
medlemmar i Företagarna Stenungsund & Tjörn. Ej medlem
betalar för lunch 95 kronor. Den
2 oktober är sista dag för anmälan. Information och anmälan
hittar du på vår webb eller
kontakta Lars Grenhage, Företagarna Stenungsund & Tjörn
på telefon 073-422 42 29.

Jobb och utbildningsmässa i Stenungsund
Boka din plats som utställare på Fregatten redan nu.
Mässan är den 2 februari 2017
klockan 12:00-17:00. Platsen
kostar 700 kronor och du bokar
den på https://simplesignup.se/
event/83290

