Sveriges vackraste kommun

Det goda livet
för hela familjen
Mitt i Bohuslän ligger Sveriges vackraste kommun, Sotenäs kommun.
I Sotenäs är skolresultaten höga och bredbanden snabbast i Sverige.
Här finns också Smögenbryggan som varje år lockar 800 000 besökare.
Arbetslösheten är ovanligt låg i Sotenäs kommun. Här startas rekordmånga nya företag och rekryteringsbehovet är oerhört stort hos både
företagen och kommunen.
– Vi behöver lärare, ingenjörer, socionomer, enhetschefer, bygglovshandläggare och vårdpersonal bland annat. Vi är väldigt stolta över
vår fantastiska kommun och det goda liv vi kan erbjuda dem som vill
bo och arbeta här.
Maria Vikingsson, kommunchef
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Maria Vikingsson,
kommunchef
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En ny stålhall lämnar LLENTAB
för montering någonstans
i Europa. I snitt en hall om
dagen gör samma resa.
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Hallar från LLENTAB är mer
än bara stålbyggnader.
De är ett koncept för hållbarhet,
kostnadseffektivitet och flexibilitet.

LLENTAB GROUP AB
0523-79000 | info@llentab.se | www.llentab.se
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GODA ANLEDNINGAR ATT
LEVA OCH BO I SOTENÄS!

SVERIGES

VACKRASTE

NATUR

VI GILLAR

FÖRETAGANDE
Sotenäs är en av
landets främsta
nyföretagarkommuner.

Här möter de röda
granitklipporna Sveriges
renaste hav. Sotenäs är
sinnebilden av det allra
vackraste som Bohuslän har att erbjuda.

KUL & AKTIV FRITID
Det finns en mängd föreningar i Sotenäs som kan erbjuda något för alla oavsett ålder och intresse. Här finns
idrottshall, bio, spontanidrottsplats, badhus, ridhus och
mycket, mycket mer.

BRA

SKOLOR

9 av 10 elever i Sotenäs är
behöriga till gymnasiet.

Er markentreprenör i Bohuslän!

Enskilda avlopp – Dräneringar – Husgrunder
Sprängning – Bergkross – Mur- och stensättning
0523-706 95
www.shschakt.se
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STORT BEHOV AV

HAVSNÄRA
BOSTÄDER

ARBETSKRAFT

T ä nk at t d op p a t å r n a i
havet på morgonen. Det
är möjligt i vår kommun.

Kommunen har en av de mest expansiva arbetsmarknaderna i landet.

LITEN KOMMUN

STORA

MÖJLIGHETER
Vi har snabbast bredband i Sverige.

LÅG BROTTSLIGHET
Sotenäs kommun är en av de
kommuner i Västra Götaland
som har minst anmälda brott.
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GOD MAT

FRÅN RENA HAV

Genom symbios och marina företag.

DEN LILLA KOMMUNENS

LUGN OCH TRYGGHET

MED STÖRRE STÄDER NÄRA
56

UDDEVALLA

35

MUNKEDAL

GÖTEBORG

130

OSLO

212

87 TROLLHÄTTAN

STRÖMSTAD

84

55

LYSEKIL

46

TANUMSHEDE

Ett hav
av växter!

Butiken är fylld med
växter, redskap och
tillbehör. Du hittar även
presenter, interiöra
detaljer och blomsterarrangemang för fest
och bröllop.
Gör en utflykt till en
bohuslänsk oas!
– Välkommen in
i det gröna!

Tel: 0523-50305 | Hunnebostrand | www.solliden.nu | Öppettider: Mån-fre 9–18 | lör 10–16 | sön/helg 11–16
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Sveriges turistparadis!
Sotenäs kommun har sedan tidigt 1900-tal varit ett populärt besöksmål för
turister. Här, vid kustbandet, ligger orterna Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand och Bohus-Malmön. Fantastiska platser som är vackra
året om. Vilken ort man än besöker i Sotenäs, är havet alltid nära.
Under sommarmånaderna är Sotenäs välbesökt av turister från stora delar
av världen. Sol & bad, fiske, vandring, golf och färska skaldjur är några av de
aktiviteter som lockar. Från våra hamnar går det att ta båtturer med dykning,
fiske och sälsafari. Du kan vandra på Bohusleden och Soteleden. Eller så äter
du nykokta skaldjur från det salta vattnet på en solvarm klippa och njuter av
solnedgången.
Underbara och unika Smögenbryggan är ett självklart besöksmål. Den berömda
bryggan börjar vid fiskhallarna. I den andra änden hittar man badplatsen Vallevik. Kvällstid bjuder Smögenbryggan på ett glatt och livligt uteliv. Aftonsupéer
kan intas på de matställen som finns längs hela bryggan. Många är de ställen
som kan erbjuda barhäng och spontandans. Den har en liten sandstrand för de
allra minsta, klippbad och hopptorn för de större.

Få fart på din ekonomi!
Ring oss på 0523-78 10 40 och boka ett rådgivningsmöte. Vi hjälper
dig med hela din ekonomi – både din privata och företagets.
Välkommen in till oss på kontoret i Kungshamn.
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Välkommen till
Dingletandläkarna
Mitt i centrum av vackra Dingle finner Ni vår tandläkar- och käkkirurgiklinik där vi
ägnar oss åt allt från allmäntandvård till protetik, käkkirurgi och narkos.
Vi strävar efter att ge Dig den tandvård just Du önskar och behöver, under lugna
och trygga former i en klinik där man känner sig precis som hemma.
Vi behandlar allt från årliga undersökningar, tandstenssanering, tandblekning,
akutpatienter, snarkare, tandläkarrädsla, kronor/broar, endodonti, narkospatienter,
tandförflyttningar med Inman Aligner/Invisaligner, implantatinstallationer, övriga
tand – och käkoperationer till emottagande av remisser.

Välkommen till Dingletandläkarna
Åsa Lindahl Leg. tandläkare • Morgan Olsson spec käkkirurgi
0524 - 407 80 • info@dingletandlakarna.se • www.dingletandlakarna.se

Vi erbjuder bl a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akuttandvård
Barntandvård t o m 19 år
Blekningsskenor
Estetisk tandvård
Fasader
Implantat
Käkkirurgi
Lagningar
Narkos
Operationer av t ex visdomständer
Remissinstans från andra tandläkare
Rökavvänjning
Tandkronor- och broterapi
Tandproteser
Tandläkarrädsla
Snarkskenor och sömnapnébehandling
med hjälp av antiapnéskenor.

|
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Sotenäs Symbioscentrum
Med Sotenäs Symbioscentrum vill vi förbättra världen. Vi är pionjärer när det gäller
omställningen till en cirkulär ekonomi. Det mycket uppmärksammade Sotenäs Symbioscentrum får idag studiebesök från stora delar av världen och har inspirerat ett kluster av
företag att bli ledande aktörer inom den maritima utvecklingen.
I naturen återanvänds allt som produceras, det finns inget avfall och de resurser som
finns utnyttjas maximalt. Inte så långt tillbaka i tiden gjorde vi människor på samma
sätt, allt togs till vara och återanvändes. Idag går mycket till spillo och de resurser som
finns kommer att ta slut om vi inte aktivt börjar agera på ett annat sätt.
Sotenäs Symbioscentrum är banbrytande när det gäller återanvändning av maritimt avfall
och har också startat Sveriges, ja, förmodligen världens, första marina återvinningscentral
där skräp från havet tas om hand och förbränns eller blir nya produkter. För att lyckas där
det inte finns en färdig mall eller sätt att arbeta på idag behöver kunskap, innovationskraft
och engagemang samlas. Sotenäs Symbioscentrum är ett samarbete mellan kommunen,
näringslivet, staten och akademin.
Målet med Sotenäs Symbioscentrum är att skapa lokala arbetstillfällen samtidigt som man
bidrar till en bättre miljö och hållbar framtid både lokalt och globalt. Genom att arbeta
tillsammans för ett bättre resursutnyttjande kan vi lämna över den unika och vackra plats
som vi lever på i ännu bättre skick till kommande generationer.
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Orkla Foods Sverige
- Din vän i vardagen
På Orkla Foods Sverige tillagar vi mat och dryck i
Sverige. Våra populära varumärken är en stor del av
vårt stolta svenska matarv och för oss är det viktigt att
vår mat och dryck smakar gott och är tillagad med
kärlek och omtanke om människor, hav och land.
I Kungshamn tillagar vi produkter för Abba, Kalles,
Grebbestads, Abba Middagsklart, Svennes och
Ejderns. Varorna kommer till butik, servicehandel,
offentliga kök, storhushåll och restauranger via vårt
centrallager i Uddevalla.
Orkla Foods Sverige omsätter drygt 5 miljarder SEK
och sysselsätter cirka 1 500 personer på tio platser i
landet, från Simrishamn i söder till Vansbro i norr.

|
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Ett rikt kultur- och fritidsliv
I Sotenäs kommun finns det mycket att hitta på och utbudet av aktiviteter är brett.
Kommunen bedriver kultur- och fritidsverksamhet både i egen regi och i samarbete
med föreningsliv och kulturarbetare. I kommunen finns en fin kulturskola i Kungshamn,
där du kan lära dig att sjunga, dansa, musicera, göra film eller gå en kurs i konst.
Kungshamns bibliotek öppnar en hel värld av upplevelser. Här kan du låna böcker och
titta på film, eller låna en dator och surfplatta. Biblioteket är ett meröppet bibliotek och
öppet på kvällar och helger.
Det finns också ett rikt föreningsliv för både barn, ungdomar och vuxna. De stora idrottsaktiviteterna i kommunen är fotboll och innebandy, men det finns även mycket annat att
göra på fritiden. Närheten till naturen och havet gör att fritidsutbudet är väldigt brett.
Sotenäs kommun arbetar kontinuerligt för att göra kultur- och fritidsutbudet varierat. En
av de senaste årens stora satsningar är spontanidrottsplatsen där man kan utöva många
olika aktiviteter.

Rodins Marin Hunnebostrand säljer båtar, motorer, vattenskotrar & trailers.
Servar, reparerar & vinterförvarar båtar. Vi tar även hand om försäkringsskador.
Auktoriserade för Yamaha, Mercury, Mercruiser, Uttern, Grand, Ibiza, Jeanneau, Terhi, Seawave,
Yamaha Waverunner, Brenderup trailer.
Öppet året runt.

Lökholmsvägen 6, 456 61
Hunnebostrand
0523-503 30
hunnebostrand@rodinsmarin.se
www.rodinsmarinhunnebo.se
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Ett boende utöver det vanliga
I Sotenäs kommun bor man nära naturen och havet. Här finns ett fritt kustboende som är mycket speciellt – havet finns alltid nära och påverkar det
dagliga livet, var du än bor. Här finns ren luft och unika möjligheter till en
rik och varierande fritid med värdefulla kulturupplevelser.
I kommunen finns det många boendealternativ att välja mellan. Sotenäsbostäder är det allmännyttiga bostadsföretaget och erbjuder lägenheter i
centrum, med butiker och restauranger alldeles utanför dörren. Här finns
också villor i vackra omgivningar, nära havet. Mångfald och valmöjligheter
är i fokus runt om i kommunen, oavsett om du vill hyra en lägenhet eller
köpa ett hus. Singel eller par, ung eller gammal – det finns ett alternativ
för alla. För den som vill bygga ett eget hus har vi lediga tomter i attraktiva
lägen.
I Hunnebostrand erbjuder vi ett 70-plusboende, ett trygghetsboende med
lägenheter som är anpassade för dig som är äldre, och som gör vardagslivet enkelt och bekvämt. Lägenheterna i trygghetsboendet är öppna och
ljusa och har bekvämligheter som till exempel extra rymliga badrum, inga
trösklar och hiss i varje trapphus.

Vi planerar framtiden
• planansökan
• idéskisser
• planprogram
• detaljplaner
• översiktsplaner
• rådgivning

• naturvårdsprojekt
• landskapsanalyser
• miljökonsekvensbeskrivningar
• översiktliga naturinventeringar
• tillstånds- och dispensansökningar
• grönstrukturplaner och skötselplaner

www.radhuset.se

arkitekt@radhuset.se

0522-65 66 67

|
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Ett levande näringsliv
med goda relationer
Näringslivet i Sotenäs kommun är mycket
livaktigt, med många positiva och engagerade
företagare. Turismen är den dominerande näringsgrenen men framgångsrika företag i alla
storlekar finns även inom fiskberedning, hantverk/byggkonstruktion och handel.
I Sotenäs kommun finns en tradition av småföretagande i sann entreprenörsanda. Kommunens ungdomar är väldigt företagsamma och
många är aktiva inom UF (Ung Företagsamhet).
Vi på kommunen arbetar aktivt med att hjälpa
företag att etablera sig. Genom vårt samarbete
med Fyrbodal kommunalförbund, Position Väst
och Almi Väst erbjuder vi dig som företagare
bland annat medel för tillväxt, marknadsföringshjälp och rådgivning.
Genom att arbeta flexibelt och innovativt, som
en länk mellan näringslivet och kommunen, ser
vi till att skapa förutsättningar för företagarna att
verka i kommunen. Vår lotsgrupp är en funktion
som bjuder in företag och ett antal handläggare
för att göra det enklare för dig som företagare att
presentera nya idéer och få snabb service.
Vi skapar goda relationer till alla våra företagare,
bland annat genom företagsfrukostar, dialogmöten och företagsbesök. Vi arrangerar också
Oktobermässan som har 100 utställare och 5 000
besökare. Det är några av de mötesplatser där
företagare, tjänstemän och politiker träffas och
knyter kontakter.

KARRIÄRBYTE?

Vi erbjuder spännande utmaningar för många olika yrkeskategorier i våra
leveranser till Sveriges största industrikunder.
Med dagar präglade av kreativitet och innovation bygger vi
automationslösningar av absolut världsklass.
Läs mer på: www.ah-automation.se

|
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Engagerad och välutbildad
lärarkår lyfter skolan
I Sotenäs kommun finns en framgångsrik skola där barn och ungdomar får de förutsättningar
de behöver för att utvecklas. Utveckling och lärande sker i samspel och kommunikation med
andra. Vi vill stimulera till kunskapstörst, det som driver människan framåt.
Katarina Andersson är lärare i årskurs 1-3 på Bovallstrands skola. Hon har arbetat som lärare
i 30 år, varav 20 år på samma skola.
– Jag trivs väldigt bra med att arbeta med barnen och med att se dem lyckas. Vi har en
fantastisk miljö på Bovallstrands skola. Skolan är liten och därför har vi möjlighet att lära
känna barnen, säger Katarina.
Sotenäs kommun har gjort en satsning på skolan under flera år, vilket gett goda resultat.
Idag finns det en hög lärartäthet och en erfaren, stabil och engagerad personal. En av framgångsfaktorerna är att medarbetarna känner att de som individer spelar stor roll för
resultaten och att det är ett meningsfullt arbete som utförs. Katarina är förstelärare och
tillsammans med sina andra kollegor bidrar hon till att utveckla skolan i Sotenäs.
– Det läggs stor vikt vid gemensam kompetensutveckling i kommunen inom bland annat
IT och svenska. Vi som är förstelärare arbetar i smågrupper på respektive skola, diskuterar
och reflekterar för att sedan träffas och hitta sätt att få ut kunskapen i klassrummen.
Precis som på många andra platser i Sverige finns det behov av fler utbildade lärare. För
den som vill utvecklas inom läraryrket är Sotenäs kommunen platsen att söka sig till.
– Här får du arbeta i en bra miljö i små klasser nära barnen på skolor som ligger i en fantastisk
miljö. På Bovallstrands skola finns det en god sammanhållning mellan kollegorna och vi
har en stöttande och engagerad ledning. Vi når goda resultat, avslutar Katarina.
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Älska ditt vatten – det gör vi.
Det är vi som sköter Sotenäs
gemensamma vatten och avlopp.

|
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Välkomna till Wiggersviks Camping där havet möter graniten och där man har
ca 2,5 km in till Kungshamn/Smögen. Ta ett dopp i vår saltvattenpool eller en promenad i det
närliggande strövområdet med motionsslinga. Relaxavdelningen har jacuzzi, bastu,
massageavdelning och balkonger med fin havsutsikt. Konferensanläggning, affär,
restaurang & pub med fullständiga rättigheter, minigolf, lekplats, boule-, cykel-, kanotuthyrning,
53 stugor med allt från 2 till 6 bäddar och modern serviceanläggning.

0523-326 35 • info@wiggersvik.se • www.wiggersvik.se
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Vård och omsorg med närhet
Sotenäs kommun har många kommuninvånare som är äldre. Därför satsar vi en hel del
resurser på äldreomsorgen. Idag är Sotenäs kommun en bra plats att bo på när du blir
gammal. Kommunens äldreboende i Kungshamn och Hunnebostrand ligger naturnära
med härlig utsikt över havet. Det finns ett 70-plusboende, ett trygghetsboende som
byggts för att ge de äldre en enklare vardag, med hög tillgänglighet, hiss, mycket plats
och inga trösklar. Kommunens hemtjänst arbetar med korta avstånd och är snabbt på
plats hos brukarna.
Inom kommunens äldreomsorg och hemtjänst utgår insatserna från individen, för att
skapa en personcentrerad vård och omsorg som ger en meningsfull vardag. Värdighet,
kontinuitet och trygghet är utgångspunkter i verksamheten och vår engagerade och
kunniga personal i äldreomsorgen tar hand om dig på ålderns höst. Carina Hamberg är
undersköterska och har arbetat på Hunnebohemmet sedan 1988.
– Att arbeta inom demensvården är intressant, innebär stort ansvar och variation i
arbetet. Miljön är öppen och vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi har
god kontakt med de anhöriga. För att kunna bemöta våra boende individuellt är det
viktigt för oss att ha en levnadsberättelse, säger Carina.
Inom äldreomsorgen finns personalen till för de boende så att de får leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande. Social gemenskap, omsorg, aktiviteter sker utifrån patientens
behov och önskemål.
– Tillsammans skapar vi en meningsfull vardag och det erbjuds olika aktiviteter med
stort fokus på sång och musik, samt promenader eller bingo. Eller bara en go stund i
lugn och ro, berättar Carina.
Carina och hennes kollegor arbetar ibland på andra platsen inom äldreomsorgen, på
Kvarnbergshemmet i Kungshamn och i hemtjänsten. Det ger personalen en inblick i
hur andra arbetar, möjligheter till erfarenhetsutbyte men också en chans till varierande
arbetsmiljöer.
– Undersköterska i äldreomsorgen är ett brett yrke, vilket innefattar allt som hör vardagen
till hos den enskilde, inkluderat delegerade arbetsuppgifter, avslutar Carina.

0523-799 50 • www.tumlaren.com
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E-post: info@sotenas.se
Hemsida: www.sotenas.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 17688 • www.jssverige.se

Adress: Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00

