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Färjan Lina trafikerar Göta kanal i Töreboda.
Hon är Sveriges minsta färja i reguljär trafik.
Färjeförbindelsen har funnits i 100 år.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafer, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagraf

Webbikon

Snap-video
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Töreboda – en knutpunkt vid
Göta kanal och Västra stambanan
Töreboda är en av femton kommuner i Skaraborg mellan Vänern och Vättern. I centralorten korsar Göta
kanal och Västra stambanan varandra. Kommunen består till stor del av jordbruksmark som är oerhört
viktig för försörjningen. Vad som även kom med Västra stambanan var möjligheten för industrin att slå
rot. Det gynnsamma läget har gjort att företagen utvecklats och blivit större och fler genom åren.

En kommun i tiden

Näringsliv + föreningsliv + kommun = sant

Vid byggandet av Västra stambanan, mellan
Göteborg och Stockholm, vid 1800-talets mitt
blev Töreboda, på flera sätt, en kommun i tiden.
Då tiden inte var gemensam för hela Sverige blev
det svårt att hålla en enhetlig tidtabell för tågen.
Svensk normaltid sägs ha bestämts till Törebodas
breddgrad.

Utmärkande för vår kommun är också den så
välkända Törebodaandan, där vi hjälper varandra och tillsammans uträttar stordåd. Det bästa
exemplet på den starka drivkraften är Törebodafestivalen, som arrangeras under tre dagar vart
tredje år. 2018 hade festivalen 52 000 besökare,
det i en kommun med bara drygt 9 000 invånare.
Rätt imponerande, om vi får skryta lite!
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Priset på villor har stigit mycket de senaste
åren i kommunen men det går fortfarande
att hitta drömboendet till ett rimligt pris.
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Ett prisvärt boende i en fantastisk
miljö på landet eller i stan
I Töreboda kommun finns attraktiva och hållbara boendemiljöer, för såväl unga som
gamla och stora som små hushåll. Här finns nybyggda lägenheter med milsvid utsikt
inne i Töreboda. Vill du bo i ett mindre samhälle så finns både Älgarås och Moholm.
Vill du ta steget att försörja dig på det som jorden ger kan man hitta sitt alldeles egna
smultronställe ute på landsbygden men ändå med närheten till service och kommunikationer.

Du behöver inte sakna storstadspulsen. Med våra effektiva och miljövänliga kommunikationer tar du dig smidigt till både Stockholm och Göteborg på några timmar. Skövde
med sitt stora utbud och Mariestad med sitt fantastiska Vänerläge når du på en kvart
med tåg och buss.

Bygga eget

Om det är så att du vill bygga ditt eget hus så finns det attraktiva tomter vid Göta kanal
ett stenkast från både resecentrum och stadskärnan.
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– MER ÄN BARA EN BOSTAD –

Inﬂy ning 2020
www.torebo.nu

TÖREBODABOSTÄDER AB

Norra Torggatan 5 • 545 30 Töreboda

0506 102 01 • info@torebo.nu
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Töreboda – ett turistparadis
Töreboda kommun är en underbar plats året om. Men under sommaren händer det
något speciellt. Det rika utbudet av upplevelser, med Göta kanal i centrum, lockar
massor av besökare från när och fjärran. Hit kommer du antingen med tåg, bil eller
båt. Vill du röra på dig så är det en fantastisk sträcka längs hela kanalen att promenera eller cykla.

Töreboda

Gästhamnen i Töreboda är mycket mer än en hamn, det är en stor mötesplats med
aktiviteter för hela familjen. Här hittar du bland annat en ny lekplats, äventyrsgolf och
en skatepark. Efter en fullspäckad dag är du säkert hungrig, då äter du gott på någon
av restaurangerna som har ett bra varierat utbud. Övernatta kan du göra i din egen
båt, någon av stugorna på campingen eller i din egen husvagn eller husbil.

Från Hajstorp i norr till Tåtorp i söder

Ett av utflyktsmålen är Hajstorps slussar norr om Töreboda. Ett omtyckt besöksmål
vid Göta kanal med flera slussar på en kort sträcka. Ett trivsamt kafé med hembakat
bröd ligger i slussvaktarbostaden med utsikt över båtarna som slussar. I det röda
hamnmagasinet finns försäljning av hantverksprodukter av hög kvalitet. Vissa dagar
under sommarhalvåret kan du få se över hundra veteranbilar samlas vid kanalen.

Söder ut längs kanalen hittar du smultronställen som Jonsboda, Vassbacken och Tåtorp.
Vill du ha en picknick för dig själv och ett dopp i kanalen så besöker du kanalens enda
ö Lanthöjden.
vastsverige.com

torebodaturist

torebodavidgotakanal

Hållbar och naturlig
samarbetspartner
Från idé till färdig anläggning.
Uppgraderingen av Töreboda avloppsreningsverk förbättrar vattenkvalitén och
minskar miljöpåverkan på recipienten Friaån.
www.vaing.se
046-18 21 50 | info@vaing.se
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Den del av Göta kanal som ligger i Västergötland har en miljon besökare per år men
det blir ändå aldrig trångt.
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Det går så här många tågavgångar till och från
Töreboda varje dag: 30 tåg mot Skövde, 30 tåg
mot Göteborg, 40 tåg mot Stockholm.

T ÖR E B O DA
L IM T R Ä

Vi bygger en
hållbar framtid
med trä
Moelven Töreboda Box 49, 545 21 Töreboda 010-122 62 00
info.toreboda@moelven.se www.moelven.se
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Gör karriär i Töreboda!
950 företag och 250 olika arbetsgivare, i en kommun med drygt 9 000 invånare.
Siffrorna talar sitt tydliga språk, i Töreboda har du stora möjligheter att göra
jobbkarriär.

I kommunen finns allt från världsledande företag till innovativa och välmående
småföretag. Den närhet som Töreboda erbjuder gör det enkelt att knyta nya kontakter, som du har nytta av i ditt arbetsliv.
Med de goda kommunikationerna är det också bekvämt att jobbpendla till och
från Töreboda. Till exempel är du i Skövde på 18 minuter med tåg.

Att arbeta kommunalt

Kommunen är en stor arbetsgivare, med en mångfald av yrken. Vår hälsoprofil
innebär att vi ger alla medarbetare de bästa förutsättningarna för att känna glädje
i arbetet. Det gör vi genom att arbeta förebyggande och att ge rätt verktyg till en
god hälsa, så att du som medarbetare har ork till en meningsfull fritid.

ETT AVLOPPSSYSTEM DU KAN LITA PÅ
Ett avloppsystem med reningsverk bara måste fungera enligt alla regler och krav som
ställs av myndigheterna. Topas Vattens system för rening av avlopp har en mycket
hög tillförlitlighet och bolaget har lång erfarenhet och bland kunderna återfinns allt
från enskilda fastighetsägare till kommuner.
Vi är en komplett leverantör av reningsverk för privatpersoner och mindre samhällen,
fritidsanläggningar och samfälligheter. Det är en viktig och stor investering man gör i
sin fastighet och den skall fungera i många år, därför har vi en utbyggd rikstäckande
väl fungerande serviceorganisation.
Topas Vatten är väl insatta i den totala processen med ett reningsverk för avlopp och
har höga kvalitetsreferenser så väl från kommuner som från privatpersoner. Topas
reningsverk var också det verk som presterade allra bäst i Länsstyrelsens stora test
av minireningsverk.

Kontakta oss:
08-767 00 30
031- 774 00 30
kontakt@topasvatten.se
www.topasvatten.se

10

En skola där varje barn får utvecklas
Töreboda kommun ger barn och unga förutsättningar till en god start i livet då vi värnar om
deras rättigheter och trygghet. Den kommunala
grundskolan är fördelad på fem mindre skolor i
kommunen.

I skolan möts barn och unga av en optimal lärmiljö
för varje elev, präglad av trygghet och studiero. I
alla sammanhang kommer barnets bästa i främsta
rummet. När vi har frågat eleverna om de känner
sig trygga i Töreboda har de berättat att de gör
det. Vi är glada att se att kommunens arbete har
gett ett bra resultat.
Det finns inget vanligt gymnasium i kommunen
men det finns ett stort utbud av olika gymnasium
och inriktningar på nära håll i både Skövde och
Mariestad.

VISSTE
DU ATT?

Friskola och Naturbruksgymnasium
Förutom de kommunala grundskolorna i kommunen så finns även Fredsbergs friskola. En lantligt
belägen skola från förskoleklass till årskurs 6.
I kommunen finns ett av Region Västra Götalands
naturbruksgymnasier. Sötåsenskolan är en internatskola med elever från hela regionen. Inriktningarna är djur, lantbruk och trädgård.
Kommunens skola
Naturbruksgymnasiet Sötåsen
Fredsbergs friskola

På Naturbruksgymnasiet Sötåsen finns
en test- och demonstrationsanläggning
för biogas på gårdsnivå.

Välkommen till oss!
Här handlar du reservdelar till bilen. I vår butik finns kunnig personal
som hjälper dig att ta hand om din bil på bästa sätt.

BDS THORELL MOTOR AB

Kvarnbolet 5. Tel 0506-105 33.
Mån-fre 7-18, lör 9-12.
thorellmotor.se
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Eleonor Andersson
initiativtagare
Guldgruvan

”Det är roligt att se den glädje som barnen känner när de arbetar med
materialet. Här får eleverna vara i ett annat sammanhang än vad som är
möjligt i klassrummet, vilket ger dem chans att visa nya förmågor.”

Guldgruvan
– kREativt återanvändningscenter!
Guldgruvan är ett stort kreativt resurscenter i Töreboda där näringsliv och skola binds
samman på ett lustfyllt sätt. Rest- och spillmaterial samlas in från ett 30-tal av ortens
företag. Materialet används i olika lärmiljöer på centret där barn och elever från förskola
och skola ges möjlighet att utveckla ett problembaserat arbetssätt och uppmuntras till att
på ett lekfullt sätt nå målen i läroplanen.

Med hjälp av digital teknik och olika material uppmuntrar Guldgruvan till kreativa möjligheter och utmaningar i det livslånga lärandet. Här stimuleras kommunens barn och unga
att våga tänka utanför ramarna och prova egna strategier för att lösa olika problem.
Guldgruvan

guldgruvantoreboda

Tillsammans växer vi för att
skapa en hållbar miljö
NORVATEK Industrigatan 12, 545 31 Töreboda • info@norvatek.se • www.norvatek.se
ASB I MARIESTAD AB Förrådsgatan 32, 542 35 Mariestad • info@sb-ma.se • www.asb-ma.se
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Törebodaandan – grunden till
ett bra näringslivsklimat
Att arbeta för samma mål är en viktig del av Törebodaandan.
Det är något särskilt med näringslivet i Töreboda, sammanhållningen är stark och stoltheten är stor. Istället för att se varandra som konkurrenter ser man sig som samarbetspartners. Ett nära samarbete mellan kommunen och näringslivet är också en självklarhet.

Då ett positivt näringslivsklimat är en av kommunens hjärtefrågor är vi stolta över vår
placering på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Vi ligger
stadigt på runt plats 60 av 290, en plats vi är nöjda med men som vi alltid siktar på att förbättra!

Starka tillsammans
Tack vare samverkan med grannkommunerna Mariestad och Gullspång kan den lilla kommunen erbjuda snabb professionell service och korta beslutsvägar.

Töreboda kommun är även, tillsammans med Skaraborgs övriga 14 kommuner, en del av
Business Region Skaraborg, vars uppdrag är att stärka det investeringsfrämjande arbetet i
Skaraborg. Målet är bland annat att visa Skaraborgs kvaliteter mot omvärlden, underlätta
för befintliga företag att växa samt attrahera nya företag och kompetenser. I Töreboda har vi
ledig industrimark i attraktivt läge.
Näringsliv i kommunen

VISSTE
DU ATT?

Toreboda.com

Det finns fyra företagarföreningar i Töreboda kommun; Töreboda Handel, Företagarna i Töreboda,
Kraftgruppen och LRF Kommungrupp.

Businessregion Skaraborg
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DALOC – DÖRREN TILL ETT HELT ARBETSLIV
Marknadsledande, stadigt växande och med en strävan att bli ännu bättre. Dörrtillverkaren Daloc fortsätter
att växa både på hemmaplan och utomlands. Just nu läggs mycket fokus på den senaste expansionen i
Tyskland. Varje morgon åker över 400 medarbetare till någon av Dalocs enheter runt om i Sverige och Europa. På huvudkontoret i Töreboda och i de två fabrikerna jobbar bland annat ingenjörer, maskinoperatörer,
ledare, produktutvecklare, ekonomer, personalvetare och många andra yrkesgrupper.
För dig med teknisk utbildning är karriärmöjligheterna

Söker ständigt nya förmågor

många på Daloc. De flesta börjar på anbudsavdel-

Hög kompetensnivå, stort engagemang och starkt

ningen eller som operatör i produktionen och lär sig

fokus på arbetsmiljö präglar Daloc som arbetsgivare,

företaget från grunden. Därefter är möjligheterna stora

och företaget söker ständigt nya förmågor. Emma

att axla nya roller på sikt.

Eriksson är en av många som utvecklats inom företa-

Dörrtillverkaren är ett skaraborgskt
familjeföretag som blivit bara
starkare med åren. Daloc
har hållit fast vid övertygelsen att leverera
högsta kvalitet, be-

get. 2003 började hon som svetsare i ståldörrsfabriken
och tog sedan en sväng via monteringen – numera
återfinns hon på anbudsavdelningen som offertingenjör, där hon trivs mycket bra.
– Daloc är en trygg arbetsplats och företaget jobbar
ständigt med utveckling, vilket jag trivs med. Sen är

hålla all tillverkning

det ett stort plus för min del att det är nära till jobbet

i Sverige och aldrig

här i Töreboda, säger Emma.

lämna något åt
slumpen. Företaget
strävar alltid mot att
uppfylla uttrycket;
”ska man göra något,
ska man göra det rejält”.
Det har gjort Daloc lika
starkt som de säkerhetsdörrar
man saluför.
– Vår framgång beror mycket på vår pålitlighet –
att vi levererar det som vi kommit överens om i alla
avseenden, säger Fredrik Silverstrand som sedan 2015
tagit över som koncernchef i tredje generationen efter
sin mor Inga-Lisa Johansson.

När Emma började på företaget som svetsare för 15
år sedan såg både världen och privatlivet annorlunda
ut. Nu med nya uppdrag inom koncernen ser hon fördelen i att arbeta i en organisation där det finns goda
möjligheter att utvecklas tillsammans.
Oavsett roll på Daloc så har man en
viktig uppgift. Man får vara med
och skapa trygghet för många
människor genom att företagets produkter förhindrar
inbrott, förebygger bränder
och stänger ute buller och
oväsen. För att Daloc ska
kunna behålla sitt försprång
är man beroende av engagerade och duktiga medarbetare.

KONCERNCHEF: Fredrik Silverstrand
Daloc-koncernen består av åtta bolag. Huvudkontor och två fabriker
finns i Töreboda, man har dessutom fabriker i Mellerud och Orresta
och kontor/bolag i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i länderna
Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland.
STARTÅR: Grundades 1943 (kom till Töreboda 1956)
BRANSCH: Tillverkningsindustrin
ANSTÄLLDA: Över 400 anställda i koncernen
OMSÄTTNING: ca 1,1 miljard

www.daloc.se
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Skolorna i Töreboda arbetar efter de här tre grundläggande reglerna:
- Alla får alltid vara med i leken/aktiviteten - det finns plats för alla
- Varje elev bestämmer över sig själv - inte över någon annan elev
- Om någon säger stopp eller sluta måste du omedelbart sluta
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En trygg plats
för barn och unga
I Töreboda vet vi att det är viktigt att få prova olika sporter och kulturaktiviteter och mötas i olika sociala sammanhang redan i ung ålder för att bli trygg och
kunna utvecklas på ett positivt sätt. Det är nära till politiker i Töreboda och unga
har stora möjligheter att bli lyssnade på. Vill du starta en förening och bygga upp
något nytt så hör av dig till kommunen för stöd.
Kommunen ser till att förutsättningarna finns i form av anläggningar för olika
aktiviteter och stöd till föreningslivet, men det viktigaste är alla de frivilliga
ledare som ställer upp för att barn och unga ska få utvecklas i sitt utövande.

I kulturskolan kan du lära dig spela instrument, sjunga, dansa och spela teater.
För dig som gillar friluftsliv finns det scouter både i Töreboda och i Moholm.
Svenska kyrkans unga är också mycket ute i skog och mark och Naturskyddsföreningen verkar för att rädda djur och natur. Fritidsgård och bibliotek finns i
Töreboda tätort med filialer i kransorterna Moholm och Älgarås.
Kultur och fritid i Töreboda

NOVAB AB ÄR ETT BYGGENTREPRENADFÖRETAG
MED LÅNG ERFARENHET AV TOTALENTREPRENADER.
NOVAB har fokus på byggnader och entreprenader inom flera områden,
som rid- och sportanläggningar, industribyggnader, lantbruksbyggnader,
anläggningar för offentligt bruk som skolor och kommunala serviceanläggningar samt flerbostadshus i trä.

Företaget startade 1992 i Töreboda och har sedan starten varit, och är, en av Sveriges ledande entreprenör inom lantbruksbyggnader. Det är fortfarande en stor del
av kärnverksamheten och NOVAB:s mål är att fortsatt vara den ledande aktören
för utvecklingen inom lantbruksbyggnader i framtiden.
På senare tid har intresset ökat i Sverige för miljövänligt byggande.
Flervåningshus konstruerade och byggda i träkonstruktioner med framförallt
limträ som stomme är en stor del av vår framtid. Det handlar ofta om kontorsbyggnader, flerbostadshus, byggnader för vård/omsorg och skolor.
Inom detta område är NOVAB en stor och viktig aktör vid både utveckling, projektering och uppförandet/montaget.

Vi på NOVAB har höga krav, och ställer höga krav, vad gäller
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet. Vi är certifierade och
jobbar med processorienterad verksamhetsledning enligt
modellen från Sveriges byggindustrier, kallad POVEL.
Säker arbetsplats är av högsta prioritet på våra projekt.
Viktiga parametrar och tankar som är grundläggande
för vårt framtida arbete:
•
Vi är mycket lyhörda och samverkar om hur
projekten ska se ut och utföras.
•
Vi är flexibla och lyssnar alltid till beställarens behov,
krav och önskemål.
•
Vi fokuserar på trähusbyggande och miljövänligt byggande.
•
Vi vill att kunderna ska vara nöjda och anlita oss fler gånger.
NOVAB har ca 90 anställda med huvudkontor i Töreboda och ett produktionskontor i Örebro. Våra projekt genomför vi till största delen runtom i mellersta och
södra Sverige.
Vi gör alltid vårt bästa för att genomföra ett jobb med hög kvalitet, vara
lätta att ha att göra med, hålla vad vi lovar och stå för det vi gör.
Välkomna att höra av er eller läs mer på

www.novab.se
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Hål 10 på Töreboda Golfklubb har blivit utsett
till ett av världens 500 vackraste. Med nästan
100 meter vatten mellan utslag och hål är det
en riktig utmaning.

Ditt lokala energibolag
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Ett brett fritids- och föreningsliv
Idrotts- och fritidsutbudet i Töreboda kommun präglas av en stor bredd. Här erbjuds
aktiviteter för alla smaker för alla åldrar. Fotboll, innebandy, bowling, skytte, simning,
ridning, hockey, brottning, bordtennis och konståkning är bara några sporter som du
kan utöva. Flera av sporterna har sin bas på Töreshov, som är navet för idrottslivet i
kommunen. Till skillnad i från många storstäder finns det nästan inga köer till aktiviteterna. Du, och dina barn, kan syssla med det ni tycker är roligt och du kan träna på
humana tider.

Motionsspår i fina skogsmiljöer

För den som vill motionera i naturen finns bra möjligheter. Strax utanför Töreboda
ligger Moskogen. Här finns elljusspår och motionsspår i fin skogsmiljö. Vintertid finns
skidspår när det är tillräckligt med snö. Vill du cykla så kan du göra det både på fina
skogsvägar och längs Göta kanal.
För den golfintresserade finns Töreboda golfklubb med sin fina parkbana i ett varierat och vackert landskap, insvept mellan skog och sjö. Det är väldigt många nya och
återkommande medlemmar och gäster som spelar här varje år men det blir ändå
aldrig trångt.

Det här är Arben,
en av våra 700 nyckelpersoner
Vi är en auktoriserad och svanenmärkt städoch servicepartner med lokalkontor och närhet
till våra kunder i Västra Götaland, Småland
och Värmland. Som familjeföretag i tredje
generationen växer vi med engagerade och
välutbildade nyckelpersoner med fokus på
din arbetsmiljö. Vad kan vi hjälpa dig med?
Läs mer på skaraborgs.se
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Här kan du handla
nästan allt du behöver!
En gång i tiden kallades Töreboda för köping, vilket märks än idag.
Utbudet av butiker är stort, trots den lilla orten, och här kan du
handla nästan allt du behöver i din vardag.
Mellan shoppingvarven kan du slå dig ner på något av de mysiga
kaféerna eller på någon av de populära restaurangerna, som erbjuder en mångfald av smakupplevelser.

E-handel inom specialområden

Förutom det du kan behöva i din vardag finns det ett stort antal
fackhandelsföretag i kommunen som har sin kundgrupp både i och
utanför Sveriges gränser. Vad sägs om allt du behöver för biodling,
noter för musikskolelever eller byggnadsvård?

Välkommen till
ÖPPET ALLA DAGAR

8‑22
Töreboda • 0506-192 00
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Varje torsdag förmiddag är det torghandel
i Töreboda. Här kan du hitta allt från kläder
och blommor till mat.

VISSTE
DU ATT?

20

Kulturevenemang
för hela familjen
I Töreboda kommun har vi en kulturtradition som gjort ringar på vattnet och
engagerar både gammal och ung. Några exempel är en årlig bokmässa, veteranbilsträffar och skördefest.

Törebodafestivalen – en familjefest

Vart tredje år, under tre heta sommardagar, lever Töreboda upp lite extra. Då
arrangeras Törebodafestivalen, som 2018 lockade 52 000 besökare från när och
fjärran. En stor anledning till att det blivit en sådan succé är det goda samarbetet
mellan företagen, föreningslivet och kommunen. 2018 fick föreningarna som varit
med och jobbat dela på 1,6 miljoner kronor, ett viktigt tillskott i klubbkassorna.

Festivalen har en scen för lokala förmågor, en ungdomsscen förutom den stora
scenen med svenska och internationellt kända artister. Det breda artistutbudet gör
Törebodafestivalen till ett event för hela familjen, där alla kan lyssna på sin favoritmusik. Fler än 150 olika artister och band har uppträtt på Törebodafestivalen
sedan starten år 2000. Några exempel är Pet Shop Boys, Status Q, Carola, Magnus
Uggla, Thomas Ledin och Icona pop.
torebodafestivalen.se
Törebodafestivalen
torebodafestivalenofficial

Vi utför all sorts ventilation,
OVK-besiktningar och service.
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www.cleanoproduction.se
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VISSTE
DU ATT?

2021 är det dags för nästa Törebodafestival
men 3-4 juli 2020 är det förfest.

Skövdevägen
545 31 TÖREBODA
Telefon och Fax 0506-711 52

Egen tillverkning. Svensk och nordisk granit.
Renoveringar - Textkompletteringar
Köksbänkar
torebodastenhuggeri.se • toreboda.stenhuggeri@telia.com
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På Naturbruksskolan Sötåsen kan du även
som vuxenelev gå utbildningar i hur man
bedriver ekologisk odling.

VISSTE
DU ATT?
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Från jord till bord
Jordbruket har alltid varit en viktig del av Törebodas identitet. Runt
om i kommunen finns väldigt många både stora och små lantbrukare
som producerar olika typer av livsmedel.

Bland dessa finns producenter inom spannmål, kött, ägg och mjölk
med mera. Vi är mycket stolta över våra framgångsrika lantbruksföretag, som med stor kunskap levererar produkter av högsta kvalitet och
dessutom håller landskapet öppet.

Närproducerat REKO-ring Töreboda – handla hållbart

REKO-ringen i Töreboda var en av de första som startades i Sverige.
Här kan du helt enkelt köpa närproducerade livsmedel direkt från de
lokala producenterna.
REKO-ring Töreboda hittar du på Facebook. När du blivit medlem i
gruppen kan du se vad och när du kan beställa. De beställda produkterna levereras vid en angiven tid och mötesplats.

Källbergs – ett unikt företag
I över 70 år har Källbergs arbetat med att utveckla och förfina produkter
med ägget som bas. Vi ligger i framkant när det gäller produktutveckling
och innovation. Vi har som mål att fortsätta expandera både i Sverige och
utomlands och vi vill vara ett av de ledande företagen i världen när det
gäller förädlade äggpulverprodukter.

www.kallbergs.se

Möten i inspirerande miljö
Kommunen äger den vackra fastigheten Gjutaren som ligger ett stenkast från
resecentrum intill Göta kanal. Den inrymmer ett mötescentrum i härliga lokaler.
Där kan du som offentlig aktör, företag eller förening boka rum för olika typer av
aktiviteter, så som möten, mässor, event. Det finns lokaler för 16, 40 och 150 personer.
Besöksadress
Drottninggatan 4
545 30 Töreboda (vid torget)
Telefon (växel)
0506-180 00

Hemsida
www.toreboda.se

Postadress
Töreboda kommun , Box 83
545 22 Töreboda

Fotografier i broschyren: Tuana, Jesper Anhede, Peter Hellström, Niclas Albinsson.

Lina

• 17205 • www.jssverige.se

E-post
kommunen@toreboda.se

