Ett traditionellt sätt att inleda Öppet Varvshelgen är att besöka vårt frukostmöte. Fredagen den 25 augusti hälsar vi dig
välkommen till frukost med tips från vår egen Superskapare.

Prenumerare på
våra nyheter
Det är enkelt att prenumerera på våra nyheter på
www.orust.se. Du får ett
meddelande i din e-post när
vi publicerar en nyhet.
Det är många spännande aktiviteter på gång i vårt samarbete
med Tjörn och Stenungsund.
Håll gärna utkik genom att prenumerera på våra nyheter.

Facebook

Öppet Varv i Ellös är Skandinaviens största segelbåtsmässa. Den 25 till
27augusti är det årets båtfest på västkusten hos Hallberg Rassy Varv i Ellös.

Tid och plats
Fredag den 25 augusti, klockan 07:30 - 09:00
Orust Golfklubb restaurang, Morlanda
Du anmäler dig till frukostmötet senast
fredag den 18 augusti. Telefon 0304-33 41
98 eller e-post: ronny.svensson@orust.se

Program
• 07:30 frukost
• Kommunutvecklare Ronny
Svensson och näringslivsutvecklare Petra Ohldin Lampinen hälsar alla välkomna.
• Föredrag av Årets företagare
Henrick Eriksson med en
dos av inspiration och hur du
kan skapa värde med hjälp av
sociala medier.
• Krister Olsson berättar om
Fiskekommunerna som fyller
20 år.
• 09:30 avslutning. Den som
vill följer med till Ellös för
rundvandring på Hallberg
Rassy Varv.

Vi som kommun vill öka dialogen med er företagare.
Nu startar vi Näringslivsinformation på Facebook där vi delar
med oss av information och
nyheter om aktiviteter. Du får
du även ta del av hur vi arbetar
för att förbättra företagsklimatet,
olika projekt vi är aktiva inom,
företagsbesök och ta del av vad
vad jag som näringslivsutvecklare pysslar med om dagarna.
@naringlivsinformationorust

Orust Energi- och
miljömässa 2017
Årets talare under frukosten är
ingen mindre än Henrick Eriksson som är Årets företagare och
tillika vinnare av tv-programmet
Suparskaparna. Förutom att vara
en kreativ kraft inom inredning och design så är Henrick
en stjärna på sociala medier.
Henrick kommer guida oss genom hur det går att arbeta med
sociala medier för att nå ut med
sitt budskap. Vi får även ta del
av hans resa som företagare. Hur
allt började, var företaget är idag
och vilka framtidsplanerna är.

Företagsinformation är ett nyhetsblad till företagen på Orust utgivet av Orust

Dina gröna framtidsdagar i
Henån den 7-9 september.
Den 7 september, klockan
19:00-21:00, föredrag av
meteorolog Martin Hedberg,
Kulturhuset Kajutan. Den 8 september, klockan 07:30-09:30,
företagarfrukost, Kulturhuset
Kajutan. Den 9 september,
klockan 10:00-15:00, Orust
Energi och Miljömässa, Henåns
Hamntorg. Utställare, seminarier, Orust Stora Energipris,
elbilsprovning, solenergi, vindkraft, energieffektivisering och
närproducerat. Mer information
hittar du i evenemangskalendern.

kommun. Här kan du läsa information om frukostträffar, informationskvällar
med mera.

FÖRETAGSINFORMATION

Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder flera olika typer av prenume-

rationer. Du hittar alla via länken Självservice - Prenumerera på första sidan på
www.orust.se.

FÖRETAGSINFORMATION
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Petra Ohldin Lampinen, näringslivsutvecklare
Telefon 0304-33 43 15
epost: petra.o.lampinen@orust.se
Orust kommun, växel 0304-33 40 00

Forum Orust tillståndsvägledning
För att underlätta för dig
som vill få hjälp med nyetablering av företag, utveckla
verksamheten eller genomföra ett evenemang finns
Forum Orust.
Forum Orust är ett samarbete mellan kommunens olika
verksamheter som ska göra det
enklare för dig som behöver få
svar på dina frågor om olika
typer av tillstånd. Målsättningen
är att när du som företagare eller
arrangör behöver få kommunala tillstånd av olika slag i det
första skedet bara ska behöva
ta kontakt med en enda person
som hjälper dig med vidare kontakter. På Forum Orust möter
du de tjänstemän som är viktiga
för ditt ärende. Börja med att
kontakta Petra för en tid.

Näringslivsrådet
med fokusgrupper
Orusts näringslivsråd består
av företags- och föreningsrepresentanter från olika
branscher och är geografiskt
spridda inom kommunen.
Representanter från kommunen
är ledande politiker och tjänstepersoner inom olika verksamheter. Syftet är att vara en kontaktyta mellan näringslivet och
kommunen. Dessutom kommer
rådet att vara remissinstans och
inte minst vara ambassadörer
för det lokala näringslivet. På
rådets dagordning finns frågor
av strategisk karaktär, som ska
driva Orust framåt. I samband
med att rådet startade, bildades även några fokusgrupper.
Rådets deltagare ingår i tre olika
fokusgrupper som träffas innan
varje möte med näringslivsrådet för att diskutera specifika

frågor tillsammans med berörda
tjänstepersoner. Rådets representanter har delats upp i tre olika
fokusgrupper, som träffas inför
varje råds möten för att diskutera specifika frågor tillsammans
med berörda tjänstepersoner. I
dagsläget finns tre fokusgrupper,
en inom kommunikation, en
inom samhällsutveckling samt
en som tar upp utvecklingsfrågor för att stärka relationerna
mellan skola och näringsliv. När
näringslivsrådet senast träffades presenterade varje grupp
aktuella frågor och förslag från
sitt område som diskuterades i
storgrupp. Minnesanteckningar
från näringslivsrådets möte hittar du på vår webbplats.

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. Tomas Nyberg,
samordnare växel 0304-33 40 00.

Lokalguiden
Söker du lokal för din verksamhet eller har du en lokal
att hyra ut? Då kan du använda dig av Lokalguiden.
I samarbete med Lokalguiden
erbjuder vi en sökservice som
visar lediga lokaler och mark
inom kommunen, både privata
och kommunala. Orust kommun

erbjuder denna tjänst kostnadsfritt för dig som förmedlar mark
eller lokaler inom kommunen.

Samarbete med
Chalmers
I höst kommer vi att samarbeta med masterprogrammet i
hållbar samhällsutveckling på
Chalmers tekniska högskola.
Det är runt 30 arkitektstudenter
som ska göra en djupgående
analys. Vissa perioder kommer de vara på plats för att lära
känna kommunen och hitta
våra styrkor och svagheter. De
kommer även göra intervjuer
med invånare, näringsliv och
politiker. Baserat på analysen,
intervjuer och intryck kommer
de arbeta med designprojekt.
Projekten kommer visa olika
förslag på hur vi kan utvecklas
på ett hållbart sätt. Resultatet
av studenternas arbete kommer
ställas ut i Henån den 10 januari 2018. Studenternas arbete
kommer ge en bred översyn av
kommunen och användas i planarbetet, främst i det kommande
arbetet med Översiktsplanen.

Medborgardialog
pågår
Nya planer ska tas fram
för Henån och Svanesund.
Planerna syftar till att skapa
nya boenden och lyfta orternas
centrum för att skapa nya förutsättningar för affärsmöjligheter
och företag. Arbetet börjar med
att du kan lämna dina tankar via
en webbkarta och svara på en
enkät fram till den 28 augusti.
Dessutom..
... håll utkik efter våra stora och
små upphandlingar på www.
opic.com/upphandlingar

