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NYHETSBREV
Tommy Tveter är årets företagare i Bengtsfors

Plats för säsongsbild

Trevlig sommar!
Foto: Fotoakuten.se

PÅ GÅNG...

I samband med att Bengtsfors uppfräschade centrum invigdes den 3 juni passade Föreningen Företagarna på att dela
ut sitt pris till årets företagare. I år är det
Tommy Tveter med företaget Totech AB
som uppmärksammas.
Totech startade 1994 och har sin verksamhet i Billingsfors. Företaget utvecklar
och tillverkar framförallt produkter till offshoreindustrin. Man har också kunder
inom fordons-, elektronik- och pappersbranschen.

Michael Ericsson gratulerar Tommy Tveter till utmärkelsen Årets
Foto: Thomas Wallin
företagare i Bengtsfors kommun 2011.

Motivering:
Företaget med VD Tommy Tveter i spetsen har under åren byggt ett stort nätverk
av leverantörer och samarbetspartners.
Följande går att läsa på företagets hemsida: ”Genom samarbete kan vi behålla
den lilla organisationens smidighet och

fokusera på vår kärnverksamhet, att leverera kraftfulla lösningar!” Utmärkande för
årets företag är att leverera lösningar
med hög innovativitet, samt använda
samarbeten och nätverk på bästa sätt.
Men främst kännetecknas företaget av att
ha den där glimten i ögat, kryddat med
en hel del kaxighet!

29-30 juli
Bokdagar i Dalsland

Upphandling av diverse hantverkstjänster i hela Dalsland

Ledig lokal eller nya behov –
Använd tjänsten på vår webb

13 augusti
Dalslands kanotmaraton+

Under hösten kommer alla Dalslandskommuner och Säffle tillsammans upphandla olika typer av hantverkstjänster.
Under september kommer informationsmöten för intresserade företag att hållas
i de olika kommunerna. Självklart åker
man till det ställe som passar bäst oavsett i vilken kommun man hör hemma.
Upphandlingen kommer att vara uppdelad så att även små företag ska kunna
vara med och lämna anbud. Håll utkik
efter tid och plats!

Letar du efter lokal till din verksamhet?
Har du en ledig lokal att hyra ut? På vår
webbplats kan alla fastighetsägare annonsera sina
lediga lokaler. Självklart
är det gratis. Här hittar du
alla aktuella annonser.

24 juni
Midsommarafton
30 juni - 2 juli
Kanalyran i Mellerud
7-10 juli
Åmåls bluesfest

Evenemang i hela Dalsland, hela
långa kalendariet
sommaren hittar
hittardudu
Hela
på på
www.dalsland.com
www.bengtsforsutveckling.nu
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Bengtsfors Utvecklings AB, ett
kommunalt bolag med uppgift
att driva näringslivsarbete.
Utvecklingscentrum+
Brogatan 10
666 31 Bengtsfors
info@bengtsforsutveckling.nu
Telefon: 0531-52 81 00
Innehåll och form: Cecilia Berg

Tips från Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har öppnat ett särskilt telefonnummer för arbetsgivare.
Telefonen 010-487 41 04 är öppen vardagar kl. 8-16.30. För den som enkelt vill
anmäla lediga platser finns nu också
möjlighet att fylla i ett pdf-formulär. På så
sätt blir det lätt att få med alla uppgifter.
Formuläret hittar du här.

STATISTIKRUTAN

+/Aktuell statistik om företag i Bengtsfors
kommun. Källa: UC Webselect.
Antal företag: 1099

Varav aktiebolag: 248
Minst 5 anställda: 96

Nettoomsättning minst 1 miljon: 165

Startade under 2011: 17 (hela 2010: 56)

Vill du inte ha information från oss? Skriv till info@bengtsforsutveckling.nu, så tar vi bort dig från listan.

