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Här kommer november 
månads nyhetsbrev med en 
kort summering av 
genomförda aktiviteter och 
inbjudningar till kommande 
seminarier. Håll till godo! 
 
Den 30 oktober arrangerade 
vi ett seminarium på temat 
Baltikum – tre marknader i 
en! Martin Henningsson 
från Västsvenska Industri- 
och Handelskammaren, 
Internationella affärer, 
informerade om 
kulturskillnader, utveckling 
och affärsområden i 
Baltikum och om hur 
svenska företag lyckats där. 
Vill ni veta mer? Kontakta 
Martin Henningsson, 031-
83 59 19, 
martin.henningsson@handel
skammaren.net. På 
www.handelskammaren.net 
finner du många intressanta 
kurser med fokus på 
exportmarknader och deras 
speciella villkor.  
 
Seminariet som gällde 
Mediahantering fick vi 
tyvärr ställa in. Vi 
återkommer med ny 
inbjudan våren 2008. 
 
Den 6 november 
informerade representanter 
från Västra Götalands-
regionen, ALMI 
Företagspartner Väst, 
Värmlands Kreditgaranti-
förening och Vestra 
Partnerinvest om vilka 
finansieringsmöjligheter 
som finns för företag i vår 
region. Marianne har 
kontaktuppgifter och 

broschyrmaterial för den 
som är intresserad. 
 
Kommande aktiviteter: 
 
4 december, kl 15-17, 
Styrelsecafé i Bengtsfors 
”Prestera och känn 
arbetsglädje genom att 
koppla av mer” 
Visste du att våra hjärnceller 
fortsätter att utvecklas hela 
livet? Och att både 
avkoppling och fysisk 
träning gör att hjärncellerna 
utvecklas snabbare? 
Ta tillfället i julrushen att 
komma och lyssna på Sten 
Rydh. Han bjuder på sina 
kunskaper om hur vi kan 
utveckla vår egen potential 
och samtidigt leva till 100 
procent. 
Arrangör Styrelseutveckling 
Fyrbodal. 
Läs mer i bifogade 
inbjudan. 
 
6 december, kl 17.00, 
Seminarium i Vänersborg 
”Friska medarbetare – en 
gyllene affär” 
En del i Miljöbrons 
seminarieserie om 
”Hållbarhet i praktiken” 
Arrangör Miljöbron 
Läs mer i bifogade inbjudan 
 
11 december, kl 18.30, 
Näringslivspub, MayRun, 
Åmål 
Vi träffas, umgås och knyter 
kontakter. Mat och dryck 
betalas av var och en. 
Pubkvällarna arrangeras i 
samverkan mellan FR Åmål, 
Åmåls Industriförening, 
Svensk Handel och  

Åmåls kommun. 
 
 
Seminarieserie: 
ALMI Företagspartner har 
startat ett seminarieprogram 
bestående av nio tillfällen 
med olika teman. Om det 
finns tillräckligt stort 
intresse kanske vi har 
möjlighet att få något/några 
seminarier förlagda till 
Dalsland. Läs mer i 
bifogade program. 
 
På kommunens hemsida, 
under Handel och 
Näringsliv, finns en flik som 
heter Kalendarium. Där 
hittar du aktuell information 
om aktiviteter, arrangerade 
både av oss och våra 
samarbetspartners.  
 
 
 

 
Marianne Carlsson 
Näringslivsutvecklare  

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