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Så har vi då kommit in i 
oktober månad, med 
underbart vackra höstdagar 
men lite kyligt och mörkt 
börjar det bli. Sensommarens 
sista evenemang har ägt rum, 
jag tänker då på ljusfesten 
och fiskehälja. Och nu är det 
lugnt och stilla i vår vackra 
stad? Icke då! Nya 
företag/butiker har etablerats 
och några butiker har flyttat 
till fräschare lokaler. Netto 
öppnar snart sin butik på 
Kungsgatan och byggandet 
av Najads skrovfabrik går 
planenligt (invigning sker 
den 14 december).  Ja, det 
händer en hel del i Åmål!  
Att det är positiva tongångar 
i näringslivet får jag också 
höra när jag är ute på 
företagsbesök.  
 
Glädjande är också att 
arbetslösheten minskar i 
Åmål. Från v 31 t o m v 39 
(30/9) minskade den totala 
arbetslösheten (personer 
öppet arbetslösa och i åtgärd) 
med 80 personer. Under 
samma period har den totala 
långtidsarbetslösheten 
minskat med 45 personer.  
  
I detta nyhetsbrev finner du 
information samt inbjudan 
till seminarier. 
 

 
 
Marianne Carlsson 
Näringslivsutvecklare 
 
 

Yrkesråd 
Ett yrkesråd har bildats som 
representeras av lärare och 
ledning på 
Karlbergsgymnasiet, 
näringsliv och kommun. 
Näringslivet representeras av 
Gudrun Skoogh, Åmåls 
Kranar och Rolf Lindström, 
Spicer Nordiska Kardan. 
Syftet är att samarbetet 
mellan skola och näringsliv i 
ännu högre grad förbättras. 
Under hösten och våren skall 
elever på industri- och 
elprogrammen ut på praktik 
(APU) och skolan önskar 
kontakt med företag som kan 
erbjuda praktikplatser. 
Kontaktpersoner är Sven-
Olof Ek, 0532-172 37, sven-
olof.ek@edu.amal.se 
(industriprogrammet) och 
Bertil Nilsson, 0532-172 45, 
bertil.nilsson@edu.amal.se. 
(elprogrammet). Utförlig 
information bifogas.  
 

Europa Direct 
Du vet väl om att vi har ett 
Europa Direct kontor i 
Åmål? Förutom alla 
information om EU, är 
kontorets huvudinriktning 
ungdomar och företagare. 
Kontorets 
verksamhetsområde är 
Dalsland, norra Bohuslän 
och södra Värmland. 
Kontakta 
europadirekt@amal.se om du 
vill prenumerera på deras 
nyhetsbrev. Mer information 
finns på www.amal.se
 
 
 

Aktuellt: 
 
Det kan väl inte ha undgått 
någon att Svenskt 
Näringsliv inbjuder till en 
företagarkväll måndagen 
den 22 oktober kl 18.00 på 
HamnCompagniet! 
Anmälan till kvällen görs till 
marianne.bouvin@svensktna
ringsliv.se.  
 

Baltikum – tre 
marknader i en! 
Estland, Lettland och 
Litauen är tre marknader 
med olika potential och 
förutsättningar för både 
import och export. Många 
svenska företag har etablerat 
sig här – andra gör affärer på 
distans med våra grannar i 
öst. 
 
Är du intresserad av att göra 
affärer på andra sidan 
Östersjön? Martin 
Henningsson från 
Västsvenska Industri- och 
Handelskammarens 
avdelning för Internationell 
Handel berättar om 
kulturskillnader, utveckling 
och affärsområden i 
Baltikum och hur svenska 
företag har lyckats där.  
 
Välkomna tisdagen den 30 
oktober, kl 18.30, 
Tingssalen, Komvux (fd 
Tingshuset), ingång mot 
Åmålsån. Seminariet är 
kostnadsfritt men eftersom vi 
bjuder på fika vill vi ha din 
anmälan senast måndagen 
den 29 oktober till Marianne 
0708-68 59 60, 

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

mailto:sven-olof.ek@edu.amal.se
mailto:sven-olof.ek@edu.amal.se
mailto:bertil.nilsson@edu.amal.se
mailto:europadirekt@amal.se
http://www.amal.se/
mailto:marianne.bouvin@svensktnaringsliv.se
mailto:marianne.bouvin@svensktnaringsliv.se


 Nyhetsbrev          oktober 2007 
marianne.carlsson@amal.se 
eller Inger 070- 30 68 100, 
inger.kallstrand@edu.amal.s
e
 

Näringslivspub 
Syftet med 
näringslivspubarna är att på 
ett mycket informellt sätt 
träffas, lära känna varandra 
och knyta nya kontakter.  
 
Nästa näringslivspub äger 
rum onsdagen den 31 
oktober, kl 18.30 på  
HamnCompagniet. Ingen 
anmälan, det är bara att 
komma. Mat och dryck 
betalas av var och en.  
 

Hur hanterar du 
kontakter med media? 
Förändringar i omvärld och 
invärld påverkar dig och ditt 
företag i stort och smått. 
Under kvällens föredrag 
diskuteras hur man bemöter 
frågor från radio, tv och 
tidningar vid kriser och 
varför massmedia är en bra 
och effektiv 
marknadsföringskanal. 
 
Föredragshållare är Peter 
Gyllander, informationschef 
på Frölunda Hockey Club. 
Peter har tidigare arbetat som 
PR- och mediekonsult på 
PR-byrån Newsroom i 
Göteborg, varit tv-
kommentator, 
programledare, 
radioproducent och 
journalist.  
 

Välkomna tisdagen den 6 
november, kl 18.30, 
Tingssalen, Komvux (fd 
Tingshuset), ingång mot 
Åmålsån. Kostnad 100 
kronor, fika ingår. Din 
anmälan vill vi ha senast 
måndagen den 5 november 
till Marianne 0708-68 59 60, 
marianne.carlsson@amal.se 
eller Inger 070- 30 68 100, 
inger.kallstrand@edu.amal.s
e
 
Aktiviteterna sker i 
samverkan med FR Åmål, 
Åmåls Industriförening och 
Åmåls kommun.  
 
Tips: 
 

Miljöbron  
Ta chansen att ta hjälp av 
universitetsstudenter i ditt 
företag! Föreningen 
Miljöbron hjälper er att hitta 
studenten med rätt 
kompetens. Exempel på 
tidigare utförda arbeten av 
studenter; 
• Produktutveckling 
• Miljöutredningar och 
miljöledningssystem 
• Utredningar av 
organisations- och 
personalfrågor 
 
Kontakta Miljöbrons 
verksamhetsledare Ida 
Sjölund på 0731-80 38 45 
alternativt ida@miljobron.se. 
Du kan också kontakta 
Marianne Carlsson, 
näringslivsutvecklare, Åmåls 
kommun.  
 

InWest -
Arbetsmarknadsdag vid 
Högskolan Väst 
Den 8 november går 
Högskolan Västs 
arbetsmarknadsdag InWest 
av stapeln. Näringslivet 
inbjuds att medverka under 
dagen med en egen 
mässmonter och knyta 
kontakter med studenter som 
söker arbete, ex-jobb, start 
av företag och mycket annat. 
Mer information finns på 
www.inwestdagen.se
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