Välkommen till Götene
med Kinnekulle

www.goteneglasmasteri.se

Natursköna vidder och hållbar tillväxt
– välkommen till Götene kommun
Oavsett var man bor i Götene ska man kunna vara en
del av världen. Vi är en progressiv landsbygdskommun,
med hög sysselsättning genom små såväl som stora
företag och växande industrier.
Samtidigt tror vi inte på att ensam är stark. Vi är en del
av den vackra regionen Skaraborg, något vi omfamnar.
Vi gränsar till Skövde, Mariestad, Lidköping och Skara
men har även en infrastrukturell närhet till Göteborg,
med goda väg- och tågförbindelser. Kinnekulletåget tar
dig på vad som utsetts till Sveriges vackraste tågsträcka.

Anledningen stavas vår natur. I Götene har du närhet
till en natur utöver det vanliga. Vi stoltserar till exempel
med 24 naturreservat, de flesta samlade runt Kinnekulle
och Vänerskärgården, som med sina höga natur- och
kulturvärden är populära naturresemål. Området är även
ett biosfärområde utsett av Unesco.
Varmt välkommen till Götene kommun!

Vi bygger
Sverige med it.
Atea Skara – atea.se

En fördelaktig utgångspunkt i världen
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Genom Götenes geografiska position, tillsammans med ett välutvecklat
infrastrukturellt nätverk, bjuds du på många fördelar för att leva och
verka i vår kommun.
Vi har gedigna teoretiska och yrkesförberedande utbildningssäten i
Skövde högskola, Campus Västra Skaraborg, Högskolan Väst i Trollhättan och Göteborgs Universitet. Samtliga mellan 30 minuter till 1,5
timme bort.
Vi har ett livskraftigt och växande företagsklimat, i synnerhet vad
gäller den starka industrin, både i Götene och i hela Skaraborg. Med
vår närhet till Göteborg medföljer också ett brett spann av nationella
såväl som internationella sammanflätade affärsnätverk att både ta och
bli en del av.

Köpenhamn

I närmare 80 år har Semper tillverkat välling, gröt och
modersmjölksersättning i Götene i Västergötland.
Semper har sedan företaget grundades 1939 varit ledande i Norden på barnmat, modersmjölksersättning och glutenfria mixer.
En stor del av företagets produkter har sedan 1940-talet tillverkats i Götene.
I Götene finns de bästa förutsättningarna för tillverkning av både välling, gröt och modersmjölksersättning. Vi har allt från god
tillgång på säkra råvaror från närbelägna gårdar i Västergötland, till stor kunskap och erfarenhet hos personalen i anläggningen. Vi
satsar nu stort på att utveckla anläggningen i Götene, så om du är intresserad av att veta mer eller bli en del av ett framgångsrikt
team, följ oss på linkedin.se
Semper har ca: 240 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark och ingår i den internationella livsmedelskoncernen
Hero Group, som har drygt 4 000 medarbetare i 19 länder.
Läs mer här: www.semper.se

En samlingspunkt för natur, kultur
och livskvalitet
Kinnekulle med omnejd benämns ibland som Svea rikes
vagga. Huruvida det är sant lämnar vi osagt, men vi gör
åtminstone vårt yttersta för att bevara den unika miljö
som blivit synonymt med Götene kommun.

Kinnekulle – det blommande berget

Utöver ett rikligt kulturellt utbud med många vackra
kyrkor och en historia av konst och kreativa krafter som
lämnat sina spår överallt i Götene, återfinns även en storslagen natur som lockar till upptäcktsfärd.

Här finns mat i toppklass, aktiviteter och evenemang året
runt. Framförallt finns här storslagna vyer och magisk
natur att betrakta, cykla och vandra i så länge dina ben
orkar.

2010 utsågs dessutom området Vänerskärgården med
Kinnekulle, som utöver Götene även omfattar Lidköping
och Mariestad, till ett biosfärområde av Unesco. Visionen
med området är att skapa ett inspirerande modellområde
för hållbar utveckling.

Så oavsett om du bor i villa eller i lägenhet, inne i någon
av tätorterna eller ute på landsbygden, med Vänern eller
hästen som närmsta granne, har du alltid det lilla samhällets gemenskap och den vackra naturen precis runt hörnet.

Trivsamt familjevänligt bad
Fullutrustat gym öppet 05-23 alla dagar.
Många korta, snabba gruppass på
25 minuter så att man alltid hinner träna!
Aqua-flotte pass

En stor stjärna i biosfärområdet är vårt eget Kinnekulle –
det blommande berget som växer fram längs Vänern och
bjuder in till en mängd upplevelser.

Varmt välkommen till Götene kommun!

0511-77 30 50 • badet@vasterbybadet.se
www.västerbybadet.se

Blommor för

Bekväma och trivsamma
hyreslägenheter med bra
lägen i Götene, Källby
och Lundsbrunn

alla tillfällen!
Västerbyvägen 13 Götene • www.mastersblommor.se • 0511-50351

0511-38 62 08

www.gotenebostader.se

• 16374 • www.jssverige.se

Kontakta oss!
Götene kommun
Torggatan 4,
533 80 Götene

0511-38 60 00
gotene.kommun@gotene.se
www.gotene.se

