Möt våra tillståndsgivare och organisationer som stöttar din
företagsutveckling. Kom och prata med oss om utvecklingstankar, tillstånd och processer för ditt företag. Vi ser fram
emot att träffa dig och skapa kontakter.
Tid och plats
Tid och plats
Måndag den 20 mars
Klockan 17:00-19:00
Kulturhuset Kajutan
Forum Orust, tillståndsgivning
Forum Orust är ett samarbete
mellan våra verksamheter som
ska göra det enklare för dig att få
svar på dina frågor om tillstånd.
I vanliga fall bokar du en tid.
Den här gången är det ett öppet
Forum Orust där du träffar alla
tillståndsgivare från våra olika
förvaltningar samtidigt.
Företagsutveckling
Det finns flera organisationer i
vår region som kan stötta dig i

företagsutveckling, på olika sätt
och i olika delar av företagets
resa? Vet du vilka finansiella
medel som finns att söka för
att ta ditt företag eller förening till nästa nivå? Kom och
träffa representanter för dessa
organisationer, lyssna till deras
utvecklingsprogram och vilka
medel som finns att söka för
utveckling.
Föredrag
Under kvällen kommer flera av
organisationerna som jobbar
med företagsutveckling att hålla
korta föredrag om vad just de
kan hjälpa dig med. Föredragen
pågår mellan klockan 17:0019:00.

Företagarfrukost
Lyssna på Företagarnas VD
Günther Mårder och ett panelsamtal med våra politiker.
Fredag den 7 april, klockan
08:00-09:30 på Stenungsbaden
Yacht Club. Frukostmötet är ett
samarbete mellan Företagarna
Orust och Företagarna Stenungsund & Tjörn samt STO-kommunerna. Företagarna bjuder på
kaffe och smörgås.
Träffa företagare, politiker och
tjänstemän från våra tre kommuner. Lyssna på Företagarnas
vd Günther Mårder som redogör för hur näringsliv och politik
kan skapa bättre förutsättningar
för tillväxt, jobbskapande och
en stark gemensam välfärd.
Ta del av våra lokala politikers
reflektioner i samma ämne. Kort
panelsamtal med lokala politiker från våra tre kommuner på
temat Så här bygger vi ett STO
att vara stolta över.
Anmäl dig på Företagarnas
webbplats senast 3 april. Begränsat antal platser. www.foretagarna.se/sto-foretagarfrukost
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Öppet Forum Orust
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Öppet Forum Orust på Kulturhuset Kajutan är för dig som är företagare eller funderar
att på att starta företag. Den 20 mars klockan 17:00-19:00 träffar du oss i konsthallen
på andra våningen, tillsammans med flera organsiationer som stöttar företagsutveckling.
Alla är på plats för att svara på dina frågor och det blir korta föredrag från de olika
organisationerna.
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 via länken Självservice - Prenumera på första sidan på
www.orust.se.

Ta på dig det finaste du har,
ta med din vän och gör dig
redo för glädje, bubbel och
underhållning på Stenungsbaden Yacht Club.
Fredag den 5 maj klockan
16:00-23:00 hyllar vi årets företagare och årets unga företagare
från Orust, Stenungsund och
Tjörn. Biljett kan du köpa från
den 20 mars till den 14 april,
begränsat antal platser.
www.sto-galan.se
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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

Upphandlingsträff
Hur går det till när offentlig
sektor köper in varor och
tjänster från företag på
marknaden.
Varje år handlar den offentliga
sektorn i Sverige för över 600
miljarder kronor. Medianvärdet
för en upphandling är dock
endast två anbud! Anledningen
är att offentlig upphandling
upplevs som krångligt och komplicerat för företagen. Nu är du
välkommen till en inspirationsträff om offentlig upphandling
där information, dödandet av
myter och dialog tillsammans
skapar en kväll för bättre offentliga affärer.
Tid och plats
Onsdag den 16 mars, klockan
17:30-19:30. Stenungsbaden,
Stenungsund. Kaffe och macka
serveras från klockan 17:00.
Du anmäler dig på vår webbsida
senaste den 13 mars.
Program för kvällen
Ulrica Dyrke, jurist och
upphandlingsexpert på Företagarna, kommer berätta om vad
offentlig upphandling är, litet
om reglerna och hur det går till.
Hon kommer även beskriva de
små företagens situation och ge
tips till såväl små företag som
kommun om vad som kan vara
bra att tänka på.
Du kommer att träffa upphandlingsansvariga i STO-området.
Det är Karin Sundsmyr, upphandlingschef Tjörns kommun,
Gabriella Glimstedt, upphandlingschef Orust kommun och
Ida Sundvakt, upphandlingschef
Stenungsunds kommun. Du
kommer få information om hur

vi arbetar med upphandling i
respektive kommun, vad särskiljer och vad är liknande samt hur
samarbetet ser ut mellan kommunerna. Självklart kommer du
även att ha chans att ställa frågor
och skapa dialog kring offentlig
upphandling.
Träffen är ett samarrangemang
mellan Tjörns kommun, Orust
kommun, Stenungsunds kommun och Företagarna.

Skatteträff för dig som är
ny företagare i aktiebolag
Skatteverket har informationsträff för dig som är delägare i mindre aktiebolag.
Tisdag den 28 mars klockan
18:00–21:00, Tingshuset, Ringserödsvägen 2 Varekil. Skatteverket
ger svar på de vanligaste frågorna
och berättar hur du som delägare i
aktiebolag kan göra för att hantera
och redovisa dina olika skatter på
bästa sätt. Du får veta mer om
skatter, avgifter och hur e-tjänster
kan underlätta för dig. Föreläsarna
förklarar varför det är nödvändigt
att sköta bokföringen, och förstå
hur preliminärskatten fungerar. De
informerar även om moms, arbetsgivaravgifter och kostnader.
Du anmäler dig på vår webbsida
eller på telefon 010-576 48 50.

Nyföretagarbarometern
Färskt statistik från Nyföretagarbarometern visar att
Orust hamnar på plats 45 i
riket vad gäller nystartade
företag under år 2016.
I kommunen startade det förra
året 100 nya företag, vilket är
en minskning från år 2015 med
19 företag. www.nyforetagarcentrum.com/barometern

Regionala finansieringsmöjligheter
Hur ska företagen i Västra
Götaland växa och bli mer
konkurrenskraftiga?
Kanske genom att digitaliseras
eller ta steget ut på exportmarknaden? Tillväxtsatsningar kräver
ofta kapital och finansiering är
en central fråga när du ska nå
nya marknader eller digitalisera
din verksamhet. Just nu kan
företag i Västra Götaland söka
upp till 250 000 kr i affärsutvecklingscheckar för digitalisering eller internationalisering.
Därutöver har både Västra
Götalandsregionen och Almi fler
erbjudanden som kan hjälpa till
att finansiera den satsning ett
företag vill och behöver göra.
Läs mer om företagsstöd på
www.tillvaxtverket.se
www.almi.se
www.vgregion.se

Hyr ut till nyanlända
Vi vill komma i kontakt med
dig som privatperson eller
företagare som vill hyra ut
en bostad. Det kan vara
lägenhet, rum eller hus.
De som söker bostad har fått
permanent uppehållstillstånd i
Sverige och är kommunplacerade i Orust av Migrationsverket.
Vi förmedlar bostaden, men
kontraktet skriver du med din
hyresgäst. Du kan läsa mer på
vår webbplats. Där finns även
ett formulär du kan använda om
du vill hyra ut och du vill att jag
kontaktar dig.
Kontakt
Tomas Nyberg, samordnare
växel telefon 0304-33 40 00.

