Kalendarium
Företagarnas frukostmöten

Nyhetsbrev

Dessa möten är på alltid sista fredagen

nr 1 2016

varje månad kl. 7.30 Vanligtvis på
Prästgården men håll utkik efter

Nyheter för näringslivet i Töreboda kommun
Detta är första numret av Töreboda kommuns nyhetsbrev för
näringslivet. Här kan du läsa om vad som händer i kommunen och

inbjudan för det kan vara på andra
ställen. Om du inte får inbjudan så
maila så att du kommer med på
sändlistan. foretagarna@toreboda.se

andra saker som berör näringslivet. Har du nyheter eller tips och
idéer om vad vi skall ta upp så är du välkommen att höra av dig till
Lena Tilstam. lena.tilstam@toreboda.se eller Tel. 0506-182 88

______________________________

Mer information hittar du på hemsidan. www.toreboda.se

Den 8 januari skickades Svenskt Näringslivs enkät om det lokala
företagsklimatet ut till 71 000 företag i alla Sveriges kommuner. I
enkäten ber de företagen bedöma en rad faktorer som påverkar det
lokala företagsklimatet, till exempel den kommunala servicen,
attityder till företagande och kompetensförsörjning. Om du har fått en
sådan enkät är det viktigt att du svarar på den för att vi som kommun
skall veta vad vi kan göra bättre för att underlätta att vara företagare
i Töreboda kommun. Läs mer på www.foretagsklimat.se/toreboda

Boka annons senast 1 mars
För dig som jobbar inom
besöksnäringen är det dags att boka
annons i det officiella turistmagasinet
Mellan Vänern & Vättern. För mer
information: Informationsblad

Hitta hyresgäster till dina tomma lokaler

______________________________

Töreboda kommun samarbetar med Objektvision. Samarbetet innebär att
du som fastighetsägare/förvaltare kan marknadsföra dina lediga lokaler i
Töreboda kommun kostnadsfritt.
Denna tjänst hjälper både dig som fastighetsägare och de företag som vill
etablera sig i Töreboda kommun. För mer information se kommunens
hemsida: lediga lokaler eller lägg in annons

Nytt bostadsområde

Behöver din organisation hjälp med att

Detaljplanen för Kanalparken finns nu utställd

utveckla nya idéer? Ta hjälp av

för granskning. Planeringen är att den antas av

Skaraborgsstudenter. Läs mer på

kommunfullmäktige i vår och att gatu-

Drivhuset 24

byggnationen kan påbörjas under hösten 2016.
Bostadsbyggnationen kan då ha möjlighet att

____________________

påbörjas våren 2017. För mer info se

Redaktör:

Bygga&Bo/Stadsplanering/ Detaljplaner

Lena Tilstam

http://toreboda.se/Toreboda/StartsidaToreboda/Toppmeny/Bygga-Bo/Stadsplanering/Detaljplaner.html
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