
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kan du läsa tidningen Töreboda 

Näringsliv och arbete här 

 

 

Näringslivsprogram  
Den  30 maj antog kommunfullma ktige 

det nya na ringslivsprogrammet som 

ga ller mellan 2016-2018 i To reboda 

kommun. De huvudpunkter som kom-

munen skall utveckla inom na ringslivs-

arbetet a r:   

- Service till fo retagen 

- Kommunikation 

- Kompetensfo rso rjningsfra gor 

 

Du kan la sa hela programmet i dess 

helhet pa  hemsidan ha r 

Redakto r: 
Lena Tilstam 
Na ringslivs- och kommunutvecklare 
0506-182 88 
lena.tilstam@toreboda.se 
www.toreboda.se  

 Frukostmöte 

 26 augusti kl. 7.30 
Plats: 

AMU, gamla Westerstrandshuset 

Se kommunens verksamhet för SFI 

(Svenska för invandrare) och arbetsmark-

nadsåtgärder. 
 

Fo retagarnas frukostmo ten a r pa  alltid 

sista fredagen varje ma nad. Ha ll utkik 

efter inbjudan i mailen. Om du inte fa r 

inbjudan sa  maila sa  att du kommer 

med pa  sa ndlistan.  

foretagarna@toreboda.se  

 

Sök Tillväxtverkets 
affärsutvecklings 
checkar för inter-
nationalisering 

 

 
Checken riktar sig till sma  fo retag med 2-49 
ansta llda och med minst tre miljoner i om-
sa ttning som vill komma ut pa  en ny inter-

nationell marknad eller bredda sin internat-
ionella marknad ytterligare.  La s mer 

Bli framgångsrik på nätet! 

Vi behöver din hjälp! 

att inspirera a rets 9:e klassare i To reboda att 

hitta sin va g in i framtidens arbetsliv. 

Onsdagen den 28 september kl. 18.00– ca 20.00   

Eleverna skall va lja gymnasium i januari och beho ver veta mer om 

vilka yrken i olika branscher som finns och vad som do ljer bakom 

olika yrkestitlar. Det a r en unik chans fo r dig som fo retagare att 

pa verka det framtida rekryteringsunderlaget. 

Vad: Vi behöver av dig/ditt företag är att vara med ca 2 tim-

mar i idrottshallen da r du kan mo ta elever och svara pa  fra gor om 

din bransch, yrke och va gen dit. Ga rna flera yrken fra n din arbets-

plats. I fo rsta hand pa  yrken som det finns behov av framo ver och 

som det finns mo jlighet att hitta jobb inom.  

La s mer och anma l dig ha r eller ring Lena 0506-18288 

 

Fiber till företaget? 
Fiberoptiken ger en sa ker infrastruktur och ett 

stabilt na t vilket ger dig och ditt fo retag en upp-

koppling som du kan lita pa . La s mer pa  Va nerener-

gis hemsida om utbyggnaden i To reboda.  

Nu har du mo jlighet igen att vara med pa  

torget och visa upp ditt handelsfo retag.  

O ppettider 10-14. Det a r a ven o ppet hus pa  

So ta senskolan denna dagen. Vi hja lps a t att 

sa tta To reboda pa  kartan som en ort det a r 

trevligt och lo nsamt att handla i. 

Mer info och anma lan:  

Ulla Adamsson, tel 0703- 99 37 49  

ullabos59@gmail.com   

Birgitta Leijon, tel 0506-18029 

<birgittaleijon25@gmail.com> 

HÖSTHANDLA  

I TÖREBODA 

1 oktober 

Genom Digitalakademin kan du la ra dig hur ditt fo retag blir mer framga ngs-

rikt pa  na tet. Digitalakademin a r ett kostnadsfritt utbildningspaket som 

besta r av fyra tillfa llen i Sko vde som ta cker allt fra n online na rvaro, e-

handel, och digital verk samhetsstyrning till hur man skapar trafik till sin 

webbsida och fa r fler kunder. Mer info och anma lan ha r 
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