
 

 

Uppföljning  
Näringslivsprogrammet 

Fö rra a ret antög kömmunen ett  

na ringslivsprögram fö r 2016-2018. 

Varje a r gö r man en uppfö ljning av 

vad söm genömfö rts. 

I uppfö ljningen anges vilka aktivi-

teter söm genömfö rts under 2016.  

24 aktiviteter har genömfö rts, 10 

aktiviteter a r pa  ga ng öch 5 aktivi-

teter kömmer att genömfö ras un-

der 2017-2018  

Här kan du läsa om vad kommunen 

genomfört hittills. 

Nyhetsbrev    nr 2 2017 

  4,1  av 6  

       fick företagsklimatet i Töreboda när Svenskt  

Näringsliv frågade företag och politiker i kommunen i sin enkätundersökning vad man 

tycker om klimatet. Se hur vi ligger till jämfört med Sverige och Skaraborg 

Hela det lokala företagsklimatet inklusive statistik presenteras av Svenskt näringsliv 

här i Töreboda på frukostmötet den 29 september 

Den 17 maj bjöd kommunen in arbetsgivare till en träff på Kanalskolan om integ-

ration i arbetslivet. Ca 20 arbetsgivare från Töreboda var på plats. Lotten Svensson 

berättade om sin avhandling om Törebodas styrka i att samverka mellan kommun, 

företag och föreningslivet. Kommunens mottagningsenhet  tillsammans med ar-

betsmarknads– och utbildnings enhet (AMU) berättade om sin verksamhet för att 

få nyanlända i arbete. Några arbetsgivare fanns också 

med på plats för att berätta om sina lyckade rekrytering-

ar. Om du inte hade möjlighet att delta så finns det ändå 

möjlighet att få reda på mer om vilken hjälp man kan få 

och få mer kunskap om hur kommunen arbetar med 

integration. Vi kommer gärna ut till ert företag eller er företagsförening och berättar mer.  

För mer information läs på hemsidan eller kontakta:  

 AMU , Jonas Haq, 0506-183 44     Mottagningsenheten, Mirnes Voloder, 0506-182 51 

Från samhällsnytta till lönsam rekrytering 

Nu har det ga tt la ng tid sedan service-

böxen fö r köntanter fö rsvann fra n 

Swedbankslökalen i Tö reböda. Köntant-

hanterande handlare öch fö reningar 

har fa tt a ka till Mariestad fö r att sa tta in 

sina köntanter sedan dess. Nu har La ns-

styrelsen mö jlighet att finansiera en 

lö sning da  det inte kömmer att bli en 

lö sning pa  marknadsma ssiga villkör.  

 

Man letar mö jlig lökalisering fö r detta 

söm a r trygg öch sa ker öch har göd 

tillga nglighet. Ett antal fö retag har fa tt 

fö rfra gan öm lökalisering öch man har 

fa tt klartecken att ga  vidare med en av 

dessa. Fö rhöppningen a r att det skall 

finnas en ny lö sning pa  plats i Tö reböda 

under bö rjan av hö sten.  

TÖREBODA KOMMUN 

 

     Turismen i Töreboda 
 

Sömmaren ha r öch vi a r glada fö r alla besö kare till va r kömmun!  

Fö r Tö rebödas ra kning inneba r det bland annat:  

 1 miljön besö kare i Gö ta kanalömra det i kömmunen 

 9000 husvagns- eller husbilsekipage pa  campingen 

 6.000 greenfeega ster pa  gölfklubben 

 10.000 badande i bassa ngerna pa  campingen 
 

Ha r kan du la sa öm allt du kan uppleva i sömmar  

runt öm i va r kömmun öch Gö ta kanalömra det 

Häng med på 

affärsutbytesresa 

till Rockford USA 

Skaraborg har sedan 2014 ett närings-
politiskt samarbete med Rockford 
regionen utanför Chicago i delstaten 
Illinois. Samarbetsavtalet  heter In-
dustrial Partnership Agreement I höst 
planerar man en studieresa till Rock-
ford regionen för att besöka företag 
och organisationer som kan stärka 
vårt samarbete och öppna upp för 
nya affärsmöjligheter för Skaraborg.  
Läs mer på hemsidan  
eller se inbjudan 

Redaktö r: 
Lena Tilstam 
Na ringslivsstrateg - öch  
kömmunutvecklare 
0506-182 88 
lena.tilstam@töreböda.se 

Lösning för  
kontanthantering 

Frukostmöte 
Sista fredagen varje månad (sommaruppehåll) 

25 augusti 
Plats: Ä lgara s  
Fö retag i Ä lgara s presenterar sig.  
Mer infö kömmer 

29 september 
Plats: Pra stga rden 
Svenskt Na ringsliv presenterar det lökala 

fö retagsklimatet.  

Mer infö kömmer 
 

Fö retagarnas fruköstmö ten a r pa  alltid sista 

fredagen varje ma nad. Ha ll utkik efter inbju-

dan i mailen. Om du inte fa r inbjudan sa  

maila sa  att du kömmer med pa  sa ndlistan.  

företagarna@töreböda.se  

Succé för REKO-ring Töreboda  
Nytt sätt att handla närproducerad livsmedel 
Facebookgruppen  REKO –ring Töreboda sammanför lokala livsmedels-

producenter och konsumenter. Varorna läggs ut i gruppen till försäljning 

och konsumenterna kan beställa och hämta varorna vid ett sk utläm-

ningstillfälle. Töreboda reko-ring har haft tre utlämningstillfällen hittills. 

Det är nästan 800 medlemmar i gruppen och det finns 26 lokalproducen-

ter som anslutit sig till gruppen. För försäljning av sina varor 

Cykelställstävling 

Välkommen att medverka i en tävling för tillverkande företag i Töreboda  

kommun. Vi avser att göra 2018 till ”Cykelns år” i Töreboda kommun. År 2014 hade vi 

”bänktävling” i Töreboda gästhamn. Då fick tillverkande företag i kommunen tävla om 

att utforma häftigast parkbänken. Nu vill vi göra om det med cykelställ.  

Vinnaren får möjlighet att leverera minst fem cykelställ till kommunen. Läs mer om 

kriterier och förutsättningar i inbjudan.  

 

Save the date! 

Boka den 28 september kl. 16-20 i din kalender 

Då behöver vi dig och ditt företags hjälp att inspi-

rera åk 9 eleverna på Centralskolan och andra ar-

betssökande till framtidens yrken.  

Mer info kommer efter sommaren. 

 
Gymnasie- och yrkeskväll 

      Det är bara att konstatera att det händer mycket positivt i Töreboda när det gäller  

                          näringslivet.  Av de företagen jag och politikerna träffat under våren så förstår vi att det går 

väldigt bra för de flesta. Några förändringar har skett bland de större företagen som t.ex att TM-

automation numera är en del av Elicom som även har nya ägare. Hermanders har också växlat ägare nu i 

dagarna. Vi har det senaste tappat en del handelsföretag som är väldigt tråkigt för utvecklingen men ser i 

stort sett likadant ut i hela Sverige. Positivt är att Mimmi firar sitt andra år som klädbutik vid torget och 

visar att det går att driva butik i Töreboda.  Det byggs och utvecklas som aldrig förr inom kommunen. Cent-

rum håller på att byta skepnad och det finns ett tryck i bostadsbyggandet. Både när det gäller  flerfamiljs-

hus och villor. Det är flera projekt på gång. Jag vill passa på att önska en riktigt skön sommar och så hoppas 

jag att vi ses under hösten i de aktiviteter du kan läsa om här.              Trevlig sommar! //Lena 
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