Frukostmötet i mars besöker Orust gymnasieskola och vuxenutbildning fredag den 18 mars. Det blir ett intressant föredrag
om e-handel och dess framväxt. Dessutom får vi kunskap om
utbildning och vad månadens värd kan erbjuda.

•

•
•

möjlighet och vilka är vinnarna? Bo Lindell
Agnetha Olsson och Vendela Lekander, samverkan
mellan skola och företag
för att skapa den utbildning
som företagen behöver
Rundvandring
09:00 avslutning

Anmälan
Du anmäler dig till frukostmötet
på något av dessa sätt, senast
onsdagen den 16 mars
telefon, 0304-33 43 15 eller
e-post, kommun@orust.se.
Månadens frukostvärd är Orust gymnasieskola och vuxenutbildning som ligger i
Henån.
Månadens värd är Orust
gymnasieskola och vuxenutbildning och deras lokaler, Vågen i
Henån.
Frukostmötets första tema är
e-handel. En företeelse som
utvecklats från postorder till digital handel. Är e-handel ett hot
eller en möjlighet och vilka är
vinnarna? Bo Lindell ger sin syn
på distanshandelns utveckling.
Bo är VD för Svensk Digital
Handel och tidigare marknadschef på Halens. År 2005 sålde
detaljhandeln varor över internet
för nio miljarder kronor. Förra
året var den summan över 50
miljarder kronor. Morgonens
andra tema är utbildning.
Agnetha Olsson och Vendela
Lekander berättar och ställer
även frågan, Vilka är företagens
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.

förväntningar på utbildning?
För fyra år sedan ﬂyttade Orust
gymnasieskola och vuxenutbildning in i nyrenoverade lokaler i
Henån. Skolan har 281 elever i
olika åldrar. Vuxenutbildningen
erbjuder kurspaket i inriktningar
som vård/omsorg, handel/ekonomi och båtbyggeri/ﬁnsnickeri
och även enstaka kurser. Gymnasieskolan erbjuder ﬂera olika
program som hantverk/båtbyggeri, handel- och administration,
vård och omsorg och individuella programmet. Efterfrågan är
stor och utrymmena begränsade
så därför har skolan börjat med
kvällsundervisning.

Tid och plats
Fredag den 18 mars klockan
07:30 till 09:00. Platsen är Orust
gymnasieskola och vuxenutbildning som ﬁnns mellan sporthallen och Henåns skola.

Program
•
•

07:30 Välkomna/frukost
Är e-handel ett hot eller en

Välkomna!

Gemensamt frukostmöte med tema infrastruktur
Fredag den 8 april klockan
08:00 till 09:30 ordnas ett
gemensamt frukostmöte i
Stenungsund.
Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren är gäst
och han talar om behovet av regional infrastruktur. Från Företagarna Sverige kommer Patrik
Nilsson som är samhällspolitisk
chef. Hans rubrik är Tacka
småföretagen för välståndet.
Intressanta föreläsare och ett bra
tillfälle att träffa företagare från
STO-regionen. Frukostmötet
är gratis men föranmälan krävs.
Anmäl dig till e-post
frukostklubben@stenungsund.
se. Mer information har Alexander Kassay, näringslivsutvecklare
Stenungsunds kommun, telefon
0303-73 83 82. Arrangörer i
samverkan är kommunerna
Tjörn, Stenungsund och Orust
tillsammans med Företagarna i
kommunerna.

FÖRETAGSINFORMATION

Frukost med E-handel
och utbildning
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FÖRETAGSINFORMATION ges ut av Orust kommun
kommunstyrelseförvaltningen tel 0304-33 41 98
epost: kommun@orust.se
Orust kommun, växel 0304-33 40 00

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.

Dags för upphandling
Under våren kommer vi att upphandla flera olika hantverkstjänster.

Västlänken presenteras

Har du varor eller tjänster att
sälja ska du hålla utkik efter
aktuella upphandlingar på vår
webbplats. Vi använder ett
webbaserat upphandlingssystem och du lämnar in anbuden
elektroniskt. Gå in på www.
orust.se och välj Näringsliv och
arbete. Här hittar du pågående
upphandlingar. Registrera dig i
upphandlingssystemet så får du

Onsdag 16 mars klockan
19:00 är det tema Västlänken. Platsen är kulturhuset Kajutan.
Det blir ett intressant seminarium där du får veta mer
om Västlänken och vilken
inverkan denna tågtunnel
kommer ha på pendel- och
regionaltågstraﬁken i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Bo Larsson är
projektchef för Västlänken
och kommer bland annat att
berätta om hur planen för
Västlänken ser ut och hur
tunneln kommer att påverka
invånare och näringsliv i regionen inför, under och efter
byggtiden.

ett gratiskonto, tillgång till upphandlingsunderlag och möjlighet att lämna in anbud. Där
kan du även prenumerera på
någon av de bevakningstjänser
som ﬁnns och välja olika kategorier av upphandlingar som är
intressanta för ditt företag.
Mer information har upphandlare Gabriella Glimstedt, telefon
0304-33 42 35.

Galan 16
Den 13 maj är det Galan 16 då Årets Företagare prisas.
Tiden för att nominera kandidater har löpt ut. De två lokalföreningarna för Företagarna
i STO-regionen sitter nu och
bedömer de inkomna förslagen.
Resultatet får vi veta fredag den

13 maj på Stenungsbaden då
priserna delas ut. Anmälan och
program för Galan 16 ﬁnns på
www.sto-galan.se.
I påskveckan öppnar anmälningsidan på webbplatsen.

Tack för mig
Efter ganska många år på min post så är det dags att lämna
över till nya krafter.
när jobbet känns stimulerande.
När kommunfullmäktige antagit
Jag vill passa på att tacka alla
en näringslivsstrategi, vi har ett
som jag kommit i kontakt med
rekord i antal arbetsställen och
under dessa år, och önska er
ﬂera toppnoteringar i nyförelycka till med era verksamheter.
tagandet med tre nomineringar
Orust är en fantastisk del av
som Årets nyföretagarkommun,
Bohuslän, Sverige och Världen!
då är det dags mig att sluta som
Är det någon som vill säga hej
näringslivsutvecklare. Det har
då, så är ni välkomna till komvarit en tid med både uppgångmunhuset på förmiddagen den
ar och nergångar men tiden har
31 mars.
gått väldigt snabbt vilket det gör

Näringslivsutvecklare Sven Pettersson från 1995 till 2016.

Leader
Leader Södra Bohuslän
är det nya programmet
för stöd inom lokalt ledd
utveckling för åren 20142020.
Det ﬁnns 51.7 miljoner kronor som ska vara utdelade
när 2020 är slut. I den här
programomgången ﬁnns fyra
insatsområden: besöksnäring, lokal mat, lokal service
och miljöeffektivisering.
Ansökningar görs via
jordbruksverkets webbplats.
Planen är att ta de första
besluten under senare delen
av våren. Verksamhetsledare
är Anna Levin som ﬁnns
i Stenungsund och nås på
telefon 0705-08 47 49.

