Program

Vi kan inte garantera att solen skiner när årets första frukostmöte arrangeras i Kulturhuset Kajutan. Däremot garanterar vi
mycket kunskap och diskussion om el och solenergi.
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•
•

•

•

07:30 Välkomna/frukost
Hugo Franzén, solceller
och elproduktion
Petter Bergman, Cykelvänlig arbetsplats
Presentation av värdföretaget Processkontrol Elektriska AB, Ingemar Gustavsson
09:00 avslutning

Tid och plats
Fredag den 26 februari klockan
07:30 till 09:00. Platsen är Kulturhuset Kajutan i Henån.
Pris: 20 kronor
Månadens värdföretag Processkontroll ﬁnns på Lundens industriområde.
Frukostmötet däremot hålls på Kulturhuset Kajutan.
Värd för frukostmötet fredag
den 26 februari är Processkontroll Elektriska AB. Företaget
arbetar med elinstallationer för
både lågspänning och högspänning. De arbetar med el, tele och
automation inom områden som
industri, förvaltning, egnahem
och infrastruktur. Företaget
utför också tunga elinstallationer, exempelvis i stora hamnar.
Detta är installationer som sparar mycket energi. Proceskontroll har sina lokaler på Lundens
industriområde i Henån där de
etablerade sig 2012.
Frukostmötets föreläsare är
Hugo Franzén från Solar Solution som berättar om solcel-

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.

ler och elproduktion. Hugo
Franzén är energikonsult med
solenergi som specialitet. Han
beskriver teknik och viktiga
förutsättningar för att du ska
kunna göra en lyckad satsning
på sol-el. Enligt Franzén är det
i dag ett realistiskt alternativ för
småhusägare att producera sin
egen el med hjälp av ett solcellssystem.
Petter Bergman är energirådgivare i STO-kommunerna.
Han kommer att berätta om
Cykelvänlig arbetsplats. För att
uppmuntra arbetsplatser som
gör det lätt för medarbetarna att
välja cykeln ﬁnns utmärkelsen
Cykelvänlig arbetsplats som är
öppen för alla arbetsplatser i
Västra Götaland och Halland.
Bakom Cykelvänlig arbetsplats
står Västra Götalandsregionen.
Att delta är kostnadsfritt för din
arbetsplats.

Anmälan
Du anmäler dig till frukostmötet
på något av dessa sätt, senast
onsdagen den 24 oktober
telefon, 0304-33 43 15 eller
e-post, kommun@orust.se.
Välkomna!

Kalendarium
Här är lite av det som händer i vår.
Nästa frukostmöte hålls på
Orust Gymnasieskola fredag
den 18 mars.
Fredag den 8 april anordnas ett
gemensamt frukostmöte tillsammans med våra grannkommuner
Stenungsund och Tjörn. Platsen
är Stenungsbaden.
Den årliga Jobb och utbildningsmässan är i år torsdag den 25
februari klockan 12:00-17:00.
platsen är Kulturhuset Fregatten
i Stenungsund.
Galan16 fredag den 13 maj i Stenungsund. Då är det utdelning
av priser till Årets företagare
och Årets unga företagare.
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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.

Kom och träffa våra livsmedelsinspektörer

Våra livsmedelsinspektörer bjuder in livsmedelsföretagarna
till möte. Då får du information, du kan också ställa frågor och
lämna förslag.
Vi berättar om hur den offentliga kontrollen av livsmedel och
dricksvatten fungerar. Du bidrar
med dina synpunkter om hur
livsmedelskontrollen fungerar.
Vi hoppas på många bra åsikter
som kan hjälpa oss att förbättra
kontrollen och dialogen mellan
kommun och företagare.
Anmäl dig till någon av dessa
träffar.
Måndag 22 februari klockan
16:00-19:00 i kulturhuset Kajutan.

Onsdag 24 februari klockan
13:00-16:00, Fredag 26 februari
klockan 9:30–12:30. Båda mötena
hålls i kommunhuset, mötesrum
Årholmen.
För mer information och anmälan
kontakta David Tengberg e-post
david.tengberg@orust.se, telefon
33 44 19 eller Erica Danielsson,
e-post erica.danielsson@orust.
se, telefon 33 41 48.

Årets Företagare

Det är hög tid att nominera till priset Årets Företagare.
Du kan nominera till Årets
Företagare och Årets Unga
Företagare. Det är Företagarna
som delar ut priset och det
ﬁnns en del regler kring priset.
Dessa hittar du på www.foretagarna.se. Bland kriterierna ﬁnns
bland annat att den nominerade
äger och aktivt driver företaget.
Genom gott ledarskap är en
god förebild och ambassadör
för företagare och visar prov
på att vara extra kreativ och
företagsam på ett sätt som bör
premieras.

Kriterierna för Årets Unga Företagare är att den nominerade
ska fylla högst 30 år det år man
nomineras. Den nominerade har
ett betydande ägande av företaget och aktivt driver företaget
och genom gott ledarskap är en
god förebild och ambassadör
för unga företagare. Lämna dina
förslag senast den 21 februari
till Företagarna. Kontaktperson
är ordförande Stig Dahlgren,
som nås på e-post stig.dahlgren@damaxa.se.

Nominera din kandidat till Årets företagare eller Årets unga företagare

Elektronisk personalliggare
Den första januari infördes krav på elektronisk
personalliggare vid byggen.
Lagen omfattar de ﬂesta byggen där byggherren inte är
en privatperson. I den elektroniska personalliggaren ska
det framgå vilka som arbetar
på byggarbetsplatsen samt
när varje verksam persons
arbetspass börjar och slutar.
Det är byggherren som
ansvarar för att det ﬁnns en
elektronisk personalliggare
tillgänglig på byggarbetsplatsen. Det är Skatteverket
som har översynen av de
nya reglerna. Läs mer på
Skatteverkets webbplats om
elektroniska personalliggare i
byggbranschen.

Få hjälp av en
student
Miljöbron erbjuder välutbildade studenter som
hjälper till att utveckla
miljöarbetet i ditt företag.
Miljöbron samarbetar med
högskolorna och universitet
i Västra Götaland genom
att förmedla projekt mellan
studenter och företag i regionen. Under våren pågår olika
kurser, exempelvis inom
logistik, miljöledning eller
marknadsföring. Studenterna
får genom dessa projekt
chansen att komma till ett
företag. Läs mer på http://
vastragotaland.miljobron.se/
foretag/

