Den 20 januari är det dags för årets första frukostmöte. Värd
den här gången är Nösundsgården.
Leader Södra Bohuslän samt Leader Bohuskust och gränsland fördelar
stöd till landsbygdsutvecklande idéer till föreningar, företag och myndigheter berättar om deras verksamhet. Du kan söka projektstöd inom
ﬁskerinäring, besöksnäring, lokal mat, lokal service och miljöeffektivisering. Som vinstdrivande företag kan du få 40-70 procent av projektutgifterna täckta (max 200 000 kr). Högskolan i Borås är på plats och
berättar om Hållbara transporter och samverkan och hur ditt företag
kan vara en del av högskolans studierna och vad ni får ut av det.
Tid och plats
Fredag den 20 januari
klockan 07:30-9:00
Nösundsgården
Varmt välkommen!
Program
• 07:30 frukost serveras till självkostnadspris.
• Leader berättar om programmets många möjligheter och
går igenom grundläggande
krav och villkor för projektansökningar.

• Henrik Ringsberg från Högskolan i Borås presenterar
kommande uppsatsämnen
inom Hållbara transporter
som studenterna kommer att
genomföra under våren.
Meddela om du kommer
senast den 17 januari på telefon 0304-33 43 15 eller e-post:
petra.o.lampinen@orust.se
Begränsat antal platser.

Näringslivsrådet bakre rad Madeleine Boode Nylander, Orusthandlarn. Per Carlsson
(ersättare för Thomas Ivarsson), LRF. Benny Carlsson, Marinﬂoc. Främre rad Stig
Dahlgren, Företagarna Orust. Marie Andersson, Företagarföreningen Henån. Jessica
Bergman, Jessicas reklamtjänst. Bo Lennström, Yacht Center Orust. Anders Granhed,
Scanfjord. Inte med på bild Henric Carlsson, Conscriptor och Thomas Ivarsson LRF.

Företagsinformation är ett nyhetsblad till företagen på Orust utgivet av Orust
kommun. Här kan du läsa information om frukostträffar, informationskvällar
med mera. Vad vill du läsa om? Tipsa oss gärna.
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.

Näringslivsrådet
Det nya Näringslivsrådet
har startat och består av nio
företagare eller föreningsrepresentanter.
Rådet är sammansatt med
utifrån olika branscher och geograﬁsk spridning i kommunen.
Näringslivsrådets funktion
• Skapa ett djupare samarbete mellan näringsliv och
kommun.
• Tillsammans skapa bra förutsättningar för näringsliv
och kommun att utvecklas.
• Tillsammans agera som ambassadörer för Orust och
marknadsföra kommunen
som en bra plats att leva
samt driva företag i.
• Vara alla företags företrädare.
Medlemmar
Benny Carlsson, Marinﬂoc.
Stig Dahlgren, Företagarna
Orust.
Thomas Ivarsson, LRF.
Madeleine Boode Nylander,
Orusthandlarn.
Marie Andersson, Företagarföreningen Henån.
Anders Granhed, Scanfjord.
Bo Lennström, Yacht Center
Orust.
Henric Carlsson, Conscriptor.
Jessica Bergman, Jessicas reklamtjänst.
Anteckningar från Näringslivsrådets möten publiceras på vår
webbplats. Om du prenumererar
på nyheter från Näringsliv och
arbete får du äve anteckningar
från Näringslivsrådets möten till
din e-post.
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Dina nya medarbetare

Dags att nominera..

Ung Företagsamhet UF

Inspirations- och informationskväll om integration
och att hitta ny kompetens.
Måndag den 23 januari, klockan
18:30 i Kulturhuset Kajutan,
Henån. Orust Mirakel står för
tilltugg. Arbetsförmedlingen
berättar om deras uppdrag och
ger en bild av de nyanländas
utbildningsbakgrund och aktuella
anställningsstöd.

... Årets Företagare och
Årets Unga Företagare 2017
i våra tre kommuner Stenungsund, Tjörn och Orust.
Nominera din kandidat senast
12 februari 2017. För Orust
skickar du din nominering till epost: stig.dahlgren@damaxa.se
För Stenungsund och Tjörn
nominerar du på webbsidan
http://www.foretagarna.se/nominera-stenungsund-tjorn-2017

Eleverna på Orust gymnasieskola har under hösten
startat UF-företag.
UF är en organisation som
arbetar med att föra in entreprenörskap under skoltimmarna, vilket innefattar allt från
grundskolan till gymnasiet.
Eleverna får möjlighet att under
ett år pröva på att starta, driva
och avveckla sitt UF-företag.
Under studietiden lär de sig
företagandets olika cykler. Nu är
det är eleverna på programmet
för språkintroduktion som har
startat företag inom armbandoch väsktillverkning, matlagning
och trähantverk. I december
hade de en minimässa på skolan
och visade sina produkter. Mässsan var välbesökt och bland
besökarna fanns både politiker,
press och tjänstepersoner. Det
erbjöds lunch och försäljning av
det eleverna producerat. Det var
en härlig stämning med stolta
och glada elever, samt intresserade besökare.
- Eleverna kommer att vara med
på UF-mässan i mars berättar
rektor Vendela Lekander.

Per Frykner, VD på Leissner
Data AB i Trollhättan berättar
om projektet DoubleCup och
egna erfarenheter inom kompetensförsörjning till sitt företag.

Prisen delas ut på Galan’17 på
Stenungsbaden Yacht Club den
5 maj 2017.

Matvägen Bohuslän
Dag Stulen, företagscoach på
projektet Exportfrämjande integration berättar om hur de kan hjälpa
till att matcha företag inom export
och import med kompetenta framtida medarbetare.
Anmälan
Inspirationkvällen är samarrangemang med Företagarna Orust.
Anmälan senast den 19 januari
till Stig Dahlgren, ordförande
Företagarna Orust. e-post: stig.
dahlgren@damaxa.se eller telefon 0705-22 02 85.

Den lokala maten sätts i
centrum när Leaderprojektet matvägen i Bohuslän
drar igång. Kanske ditt företag vill vara med på resan?
Medverkande företag får gemensam marknadsföring och
ett stort kontaktnät. Vill du veta
mer kontakta Projektledare Camilla Spennare, Södra Bohuslän
Turism AB, telefon 0303-40 46
18 e-post: camilla.spennare@
sodrabohuslan.com

Orust våren 2017
Mer information om aktiviteter för företagare hittar du
på vår webbplats. Vissa arrangemang gör vi i samverkan med Tjörn och Stenungsund.
Företagsträff om offentlig upphandling
16 mars, Stenungsbaden. Tid meddelas senare.

Tjörn och Stenungsund våren 2017
Mer information om aktiviteter för företagare hittar
du på respektive kommuns webbplats.
Frukostklubben om hållbar kemi 2030, den 10 februari, Stenungsunds kommun
Företagsarena Tjörn om bostadsutveckling, den 1
mars, Tjörns kommun
Livsmedelsträff, den 7 mars, Tjörns kommun

Skatteverket har informationskväll för nystartade AB
28 mars klockan 18:00-21:00. Plats meddelas senare.
Frukostträff med Günther Mårder, VD Företagarna
7 april klockan 08:00, Stenungsbaden. Samarrangemang
med Företagarna Orust, Tjörn och Stenungsund.

Företagsarena Tjörn, om öppna landskap, den 12 maj,
Tjörns kommun
Frukostklubben om attraktivare Stenungsund, Stenungsunds kommun.

