Näringslivsråd i Munkedals Kommun

2018 11 27

Plats: Annas Butik, Hedekas
Närvarande:
Glenn Hedlund, Ulrika Larsson, Clas Hedlund, Ausra Karlsson, Lena Kristiansson, Jan Hognert, Carina
Thorstensson, Fredrik Andersson och Rolf Berg.

Minnesanteckningar
1.
• Ausra berättade om den nyöppnade butiken och verksamheten som kommer att
bedrivas där.
2.
•
•

Till ordförande för dagens möte valdes Rolf Berg och till sekreterare för dagens möte
valdes Fredrik Andersson.
Inför kommande möte utsågs Lena Kristoffersson till ordförande och Ausra Karlsson
till sekreterare.

3.
•

LRF rapporterade att de haft årsmöten i lokalavdelningarna.

•

Företagarna berättade att ”Årets företagare” är beslutad och att prisutdelning
kommer att ske på Ulkeröds gård. Företagarna efterfrågar ett gemensamt
arrangemang kring generationsskiften.

•

Dingle/Svarteborg ställde frågan om hur det går med äldreboendet i Dingle?
Lite delade meningar rådde men Rolf menar att det är klart och processen är igång.
Glenn påtalade att det är lite oklart när man ansöker om förnyat avlopp och att det
kan ta tid vid handläggning.

•

Sörbygden meddelar att årets Julmarknaden varit och att det var mycket besökare.
Det kommer även en hel del besökare från närliggande kommuner.
Planering för Sörbygdendagarna pågår.

•

Centrumgruppen/Munkelandsgruppen hade ingen representant på plats men Ulrika
Larsson meddelade att hon haft mycket kontakt med dem angående Supertisdag
istället för julmarknad, Handelskluster Munkedal och Skyltning.

•

Ulkeröds gård lät meddela att dom inte kunde närvara då de har fullt upp med årets
julbord.

4.
•

Näringslivsutveckling- Clas Hedlund rapporterade från:
Position väst som söker tak och marker för att erbjuda företag som vill placera
solpaneler på dessa.
Framtidsplaner för Bohusbanan.
Kvällsmöten och Frukostmöten fortsätter med lite varierat deltagande.
En handlingsplan har tagits fram för att öka företagandet genom affärscoaching
tillsammans med VGR och man har avsatt lokal på Utvecklingscentrum Munkedal för
att stötta Unga på landsbygden, sommarentreprenörer samt utveckling för befintliga
företag mm.
Bohusbienalen har delat ut pris till Janne Bark
Öppet Hus i Forum kommer att vara den 7/3 - 2019
Marken som är tänkt för Håby Köpcenter är nu till salu.
Kyningsrud planerar att börja bygga 2020 på Säleby
Svenskt Näringslivs ranking har för Munkedals kommun stigit med 35 platser och vi
ligger nu på en 218 plats av 290.

•

Ulrika meddelar att hon gjort mycket besök hos företagare och arbetar för ett
nyhetsbrev för besöksnäringen.
Arbetar med kommande material till ”Grejen med Munkedal”
Ulrika har ihop med Trafikverket haft möte angående skyltning och dessa har varit
konstruktiva.
Ulrika informerade om:
Västsverige.com
Skyltning H23 skylt, Info Point vid Hemköp och Utvecklingscentrum Munkedal
Attakonferens
Västkuststiftelsen
Kynnefjälls Natur
Hensbacka Herrgård
Cykelleden

•

Rolf meddelar att det politiska styret återgår till mer traditionell styrning genom att
fler nämnder tillkommit / tillkommer.
Det har rekryterats en ny bygglovshandläggare.

5.
En förenings och näringslivsgala är planerad till den 6 juni i Folkets park.
Näringslivsmöten 2019:
Rådet- Förslag att vara på onsdagar 18.30
Frukost och kvällsmöten fortgår
6.
Näringslivsrådets roll är att samla och utveckla näringslivet i Munkedals Kommun.
Det förs minnesanteckningar på mötet och dessa kan sedan spridas i respektive
grupp.
Clas gör en kort version av minnesanteckningarna som kan läggas upp på Munkedals
Kommuns hemsida.
7.
Nästa möt bestämdes att vara den 27/2 - 2019

