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Bara några dagar kvar till jul! 
Almanackan för december 
månad är för oss alla 
fullbokad, både när det gäller 
arbete och privat plus alla 
julförberedelser. Lite trött 
kan man bli… Men efter att 
ha varit på företagsbesök hos 
LBC Värm-Dal, Elastoteknik, 
Åmålstryck, Calderys, hos 
Dalslands Motor i deras nya 
fina lokaler, varit med om 
invigningen av Hull 
Manufacturers Scandinavia 
(Najad), blivit tillfrågad om 
att vara rådgivare till UF-
företag (Ung Företagsamhet), 
arrangerat Decemberljus på 
HC (tack Ulrika och 
Annica!), besökt en 
spännande innovatör i 
Fengersfors, träffat 
intressenter som vill etablera 
sig i Åmål, ja då får man 
väldigt mycket positiv 
energi!! Den rätta 
julstämningen infann sig 
också efter att ha lyssnat på 
Karlbergsskolans fantastiska 
julkonsert i kyrkan, helt 
perfekt. Så nu kan tomten 
komma! 
 
Årets sista nyhetsbrev 
innehåller information och 
tips om kommande 
aktiviteter. 
 
Jag önskar er alla En God Jul 
och Ett Gott Nytt År! 
 

        
 
Marianne Carlsson 
 

Näringslivspub våren 2008 
Vårens pubkvällar äger rum 
på HamnCompagniet med 
start kl 18:30 
Tisdagen den 29 januari 
Tisdagen den 26 februari 
Tisdagen den 25 mars 
Tisdagen den 29 april 
Tisdagen den 27 maj 
Tisdagen den 24 juni 
Notera i almanackan redan 
nu!   
 
Seminarium ”Öka med 100 
procent” 
Att ta steget och anställa din 
första kollega. Hur går du 
tillväga? Vad finns det för 
olika anställningsformer, 
anställningsavtal och vad 
innebär det att vara 
arbetsgivare? 
Tisdagen den 15 januari, kl 
16-18, ALMI, Nohabgatan 
12, Innovatum, Trollhättan. 
Kostnad 250 kr + moms. 
Anmälan till 
monica.nilsson@almi.se,    
tel 0520 894 02. 
Seminariet ingår i ALMI 
Företagspartner Västs 
seminarieprogram för små 
företag.  
www.vast.almi.se
 
Kurs – Mobila 
Arbetsplattformar 
Arbetsmiljöverket kräver 
sedan 1 juli 2007 att alla som 
använder mobila 
arbetsplattformar (sax- och 
bomliftar) skall ha godkänd 
utbildning i detta. 
 
Mellerudsnavet arrangerar en 
utbildning som följer 
liftutbildningsrådets (LUR) 
liftläroplan (LLP). Kursen är 
på totalt 8 tim (4 tim teori 

och 4 tim praktik). Kostnaden 
är 1 800 kr + 
moms/deltagare. 
Kursmaterial och lunch ingår. 
Personligt certifikat efter 
godkänt prov. 
 
Kursen genomförs under 
januari så snart tillräckligt 
antal deltagare anmält sig. 
Anmälan snarast till Esa Yli-
Tokola, Mellerudsnavet, 
0705-134 503, 
esa@mellerudsnavet.se
 
Elmia Subcontractor       
11-14 november 
Norra Europas ledande 
underleverantörsmässa inom 
tillverkningsindustrin äger 
rum 11-14 november 2008. I 
de näringslivsprojekt vi 
tidigare drivit har Elmia 
mässan varit en av de 
viktigaste aktiviteterna vi 
samordnat. Efter förfrågan 
från näringslivet har vi 
kommit överens att återigen 
ta på oss rollen som 
samordnare för en 
samlingsmonter. Ni som är 
intresserade eller vill veta 
mer kontakta Inger 
Källstrand, Sambandet 0532-
174 45, 070-30 68 100,  
inger.kallstrand@edu.amal.se
 
 
 

 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 
Tel. 0532-170 26, 0708-68 59 60, E-post: marianne.carlsson@amal.se
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