Gullspång/Hova

MT Torsdag 27 november 2014

NORRKVARN. Företagare och näringslivsfolk från fyra kommuner träffades

KRISTINEHAMN. Rolls-Royce bantar

R-R varslar
Delar av verkstaden i Kristinehamn avvecklas. Varslet
berör 127 av 342 anställda. I
antal personer räknat är det
flest tjänstemän som berörs
men även LO-kollektivet
drabbas.
Vad som blir kvar i
Kristinehamn är i huvudsak försäljning, utveckling

och marinlagg samt viss
montering.
– Vi ser över hela produktionen, vår struktur är anpassad för större volymer än
vad vi har i dag, säger Hans
Johansson till Nya Kristinehamns-Posten.
Syftet är att förbättra
konkurrenskraften och lönsamheten för att därmed
stärka verksamheten i Kristinehamn.
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FULLMÄKTIGE. Ledamöter ska utses

Budget 2015 i dag
Camilla McQuire och Fredrik Tidholm passade på att diskutera sinsemellan.
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En räcka punkter väntar
när kommunfullmäktige
sammanträder i dag.
Under torsdagskvällen ska
kommunfullmäktige besluta
i en rad frågor. Ska utskotten
ersättas med nämnder? Vilka
ska sitta i dem? Även ledamöterna i kommunstyrelsen
ska utses. Och ska kommunstyrelsen bestå av 11 eller 13
ledamöter? Först ska budget
2015 spikas. Investerings-
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Rolls-Royce planerar att
samordna produktionen
med sin anläggning i
finska Kokkola.
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SYFÖRENINGSAUKTION.
Per Rang och Ingemar Joby fick kanske något att fundera på?

Torgny Söderlund om Business Sweden.

En träff om att
lyckas internationellt

Amnehärads kyrkliga
syförening arrangerar på
fredag, 28 november, sin
årliga syföreningsauktion.
Platsen för denna klassiker – om uttrycket tillåts
– är Amnehärads församlingshem. Som vanligt blir
det servering av kaffe och
försäljning av ”åror”.

budget bestämmas liksom
skattesatsen. Men allra först
på ärendelistan står information från Räddningstjänsten
östra Skaraborg. Förbundsdirektör Rickard Johansson
och räddningschef Hans
Ingberg är inbjudna för att
uppdatera om räddningstjänstens utveckling samt
informera om begreppet
krishanteringsberedskap.
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Polisronden
Bedrägerianmälan. En
äldre Gullspångskvinna i
80-årsåldern har polisanmält att hon fått en faktura
på 399 kronor för ett spärrpaket vad gäller telefonen.
Kvinnan har aldrig beställt
någon tjänst av företaget
som skickat fakturan.

Föreningsnytt
Temat var: ”Att lyckas
med internationella affärer – Väldens möjligheter
för svenska företag.”
Och så fanns ju Camilla
McQuire på plats. Åtminstone en stund.
– Jag och Camilla ska passa
på att tala om pågående projekt i Gullspångs kommun,
sa Fredrik Tidholm, nytillträdd näringslivschef i
Karlsborgs kommun, när
han under onsdagen först
inledde näringslivslunchen
men som efter någon timme
avvek tillsammans med Camilla McQuire.
MT hann dock få några ord
med Camilla McQuire som
berättade, kort, att tjänsten
förändras. Att turistbiten –
som Fredrik Tidholm hade
en tid på sin lott – tas bort.
– Jag börjar den 1 januari
som näringslivsansvarig och
tjänsten blir mer renodlad
på så sätt att jag kommer att
endast syssla med näringslivsfrågor.
– Turismfrågor går över

något som tillför svenska företag kompetens, kapital och
marknadskanaler.

Norge?

Bengt Ekström berättade om Plast-Petter AB:s erfarenheter.
till Elin Asp, sa Fredrik Tidholm som i övrigt var nöjd
med träffen som hölls på
hotellet i ”Norrqvarn”.

Business Sweden
Kommunerna Mariestad,
Töreboda och Gullspång
(MTG) kompletterades för
dagen med Karlsborg; 33
personer var på plats för att
få råd av representanter från
Business Sweden.

Torgny Söderlund berättade att Business Sweden
har fler än 2 000 småföretag
per år som kunder.
– Vår uppgift är att hjälpa
svenska företag nå ut med
sina produkter, tjänster och
idéer samt att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. I vårt uppdrag ingår
också att få fler utländska aktörer att investera i Sverige,
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Maila eller skicka in er annons, så sänder vi en faktura.
Välj mellan 25 ord 170 kr eller 45 ord 300 kr.
Ange förening, fakturaadress och placeringsort.
Manusstopp: tisdagar kl. 13.00
Maila till: annons@mariestadstidningen.se

Klas Arvidsson berättade
om affärsmöjligheterna på
de nordiska marknaderna
genom att berättade om
möjligheter i respektive
bransch, kryddat med vilka
utmaningar som väntar.
Vidare deltog två företag,
UW Elast och Plast-Petter,
som berättade om sina erfarenheter.

Folkets Hus Föreningen
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Amnehärads hembygsförening

Fakta
Business Sweden bildades
den 1 januari 2013 genom
en sammanslagning av
Exportrådet och Invest
Sweden. Syftet är att
hjälpa svenska företag
att växa internationellt,
utländska företag att
investera i Sverige.
Källa: business-sweden.se

Föreningsnytt är öppen för ideella organisationer och föreningar.
Har ni frågor ring 0501-687 10

Loppis & Hantverk kl. 9-13. Folkets Hus i Otterbäcken
Lördag 29/11 100:- bordet Pia 070-771 62 53.
Välkomna! Fika, försäljning!

Sjöfartsmuséet i Otterbäcken håller öppet söndagen
30/11 kl 13-15. Modellbyggarbröderna Sven och Nils
visar “Galärbygget”. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Välkomna

Gullspångs Missionskyrka
Söndag 30/11 kl 18. Sångkväll på 1:a advent med våra
fina adventssånger, Anette Brandberg, Helena Rådbo
m.fl. servering,

