Näringslivsrådet 24 april Minnesanteckningar
Ordförande: Fredrik Andersson LRF
Sekreterare: Ausra Karlsson Sörbygdens Samhällsförening
Deltagare: Ausra Karlsson, Mats Karlsson, Christer Johansson, Fredrik Andersson, Fredrik Johansson,
Clas Hedlund och Ulrika Larsson
Rapportering:
Fredrik Johansson - Munkelandsgruppen
 Munkeland har problem med avstängda vägar och skyltning.
 Strävar efter att Strömstadsvägen inte ska stängas. Många olika intressen krockar angående
vägen.
 Positivt att de flesta företagare på Munkeland samarbetar och det råder en positiv anda.
 Ett möte innan sommaren planeras gällande Strömstadsvägen som Clas Hedlund bjuder in
till.
 Munkelandsgruppen har ansökt om en komplettering av befintliga skyltar med en symbol för
handelsområde.
 Nytt företag på Munkeland – Bagoholic.
 Ny gemensam hemsida och facebooksida för Munkelandsgruppen.
Ausra Karlsson - Sörbygdens samhällsförening
 Bakom bygdegården byggs en arena som planeras vara färdig i juni.
 Sörbygdsdagarna planeras och förbereds.
 Ottossons i Hedekas har köpt den gamla snickerifabriken. Positivt att gamla områden får ett
nytt liv.
Fredrik Andersson - LRF
 Deltog på regionstämma den 8 mars i Vara.
 Möte om God myndighetsutövning. Här deltog även Clas Hedlund och Sven Arne
Torstensson. Fokus var Rättviksmodellen.
 Möte med Räddningstjänsten – Lysekil, Uddevalla och Munkedal – om möjligheter att
förbereda resurser som kan vara behjälpliga vid bränder.
 Möte med Arbetsförmedlingen om gröna näringar.
 LRF ungdom planerar att delta vid öppet hus i Dingle.
 LRF är inbjudna till Miljöpartiet för en diskussion. Det är positivt att partierna bjuder in.
Ulrika Larsson - Besöksnäringen
 Ulkeröds Gård har en del inplanerade evenemang – fokus på mat.
 Kynnefjälls Natur har en aktiv period med skolklasser och företag.
 Munkedals Herrgård – deltar just nu på matmässa, bokar på.
 Hensbacka Herrgård – har bra med bokningar.
 Rasta – säsongen är igång, förra sommaren en genomsnittlig beläggning på 94%.
 Torreby Golfklubb – har öppnat för säsongen och likaså restaurangen.
 Arbetar med InfoPoints för 2019. Ny är Hemköp Munkeland.











Kontrakt påskrivna med Trogens Place och Gulf i Hällevadsholm angående offentliga
toaletter.
Ulrika åker runt till olika aktörer och stödjer med material.
Bohusleden – inventerad i Munkedals kommun. Positivt med närhet till leden från
kollektivtrafik.
Ny platsguide tas fram – 14 sidor tjockare med fokus på hälsa, cykling, vandring i alla
kommundelar.
Det saknas ställplatser till husvagnar därför undersöks möjligheter.
På möte med Sara (PH Balans), Ausra Karlsson (Karlssons i Hedekas), Anders Ottosson
(Ottossons i Hedekas) , Rolf Berg (S) , Ulrika Larsson och Clas Hedlund (båda Munkedals
kommun) diskuterades om hur vi kan sprida information om ett område, i detta fall
Sörbygden, till potentiella husköpare via mäklare. Det arbetas vidare med ett digitalt förslag.
Clas betonade att näringsliv och besöknäring jobbar sömnlöst, det vill säga det finns inga
geografiska gränser.
En eventgrupp har startats som jobbar mot kommuninvånare och besökare. Just nu pågår
arbete med sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar.

Clas Hedlund - Näringslivet
 Fokus på företagsbesök.
 6 juni delar Företagarna ut priser till Årets Företagare och kommunen till årets unga
entreprenör och Årets ambassadör. Tanken är att göra tillställningen festligare och bjuda på
smörgåstårta. Gala är ett alternativ kommande år.
 Frukostmöten och kvällsmöten finns inplanerade. Positivt att det kommer fler och fler
deltagare på varje möte.
 Sommarföretagarna på gång för ungdomar.
 Fokus på mobiltäckning – bland annat Ulkeröds Gård har problem.
 Erland – kommunikatör förbereder nummer två av kommuntidningen där näringslivssidan
kommer att fokusera på att informera om de som ingår i näringslivsrådet så fler kan
engagera sig via de organisationerna som ingår.
 Frågan ställs om erbjudande på Munkedals Jernväg. Ulrika kontaktar Dag Legnesjö.
Övriga punkter
 Näringslivsrådets roll – fokusera på en sak i taget. Just nu är skyltningen i fokus.
 Ulrika presenterade om olika sorters skyltning.
 Fredrik (LRF) föreslog att kommunen ska ta fram policy hur skyltarna ska ser ut och belyste
problemet att nya skyltägare måste leta tillstånd medan dem gamla har sina skyltar kvar.
Ulrika och Clas informerar om en skyltmanual som arbetas fram där det ska vara lätt att få
information gällande skyltning i kommunen.
 Mats ställde frågan om det är en kvadratmeter som är gräns för bygglov även vid uppsättning
av skylt (ej fasad) på egen tomt. Ulrika har mellan möte och minnesanteckningar ställt frågan
till Marianne Meijer på Samhällsbyggnad och hon svarar att det är samma som gäller.

Nästa möte 25 september kl. 18.30 – 21.00
Plats: Återkommer
Ordförande: Fredrik Andersson - LRF
Sekreterare: Karin Lyrdal – Ulkeröds Gård

