
 
 
 
 

 Nyhetsbrev          Augusti 2007 

 
 
Välkomna till ett alldeles nytt 
nyhetsbrev och välkommen 
tillbaka efter, som jag hoppas, 
en härlig semester! 
 
Marianne Carlsson heter jag 
och är sedan 1 april 
näringslivsutvecklare i Åmåls 
kommun. Under många år har 
jag arbetat som projektledare i 
olika näringslivsprojekt i 
Dalsland och de två senaste 
åren i samarbetsprojektet 
Arena Säffle-Åmål. Jag ser 
med glädje fram emot att 
jobba med och för 
näringslivet i Åmåls kommun.  
 
Jag vill också presentera Inger 
Källstrand, Sambandet. . 
Inger arbetar sedan 2004 som 
samordnare för Åmåls 
Industriförening och FR 
Åmål. Inger har även varit 
verksam i näringslivsprojektet 
Arena Säffle-Åmål. Inger nås 
på tel 0531-174 45, 070-30 68 
100, 
inger.kallstrand@edu.amal.se
 
En av de viktigaste uppgifter 
för mig är att lära känna er 
företagare! Bästa sättet är 
förstås att få komma och hälsa 
på er. I våras besökte Inger 
och jag ett 15-tal företag och 
under hösten har vi som 
målsättning att besöka många 
fler.  
 
 
Syftet med detta nyhetsbrev 
är att informera om vad som 
händer, vad som är på gång i 
kommunen, bjuda in till 
aktiviteter, presentera nya 

företagare m m.  Ja, listan kan 
göras lång på vad ett 
återkommande nyhetsbrev 
kan innehålla. Era synpunkter 
mottages mer än gärna.  
 
Aktuellt: 
 

Näringslivspub 
I samarbete med FR Åmål, 
Åmåls Industriförening och 
Svensk Handel arrangerar vi 
näringslivspub en 
gång/månad. Syftet är att på 
ett mycket informellt sätt 
träffas, lära känna varandra 
och knyta nya kontakter.  
 
Nästa näringslivspub äger 
rum tisdagen den 28 augusti, 
kl 18.30  på Café XO. Ingen 
anmälan, det är bara att 
komma. Mat och dryck 
betalas av var och en.  
 
Vi gratulerar: 
Annika Dahlberg och Eva 
Karlsson som utsetts till Årets 
Företagare 2006. Annika och 
Eva driver företaget Annika 
och Evas Café & Restaurang 
AB och har sin verksamhet 
ute vid travbanan. 
Motiveringen lyder: Annika 
Dahlberg och Eva Karlsson 
får pris som Årets Företagare 
2006 för att med stort 
engagemang och flexibilitet 
alltid ha en utmärkt service 
till sina gäster. 
Kvalitetstänkande är ett 
nyckelord i verksamheten 
med kunden i fokus. Priset 
utdelas i samband med 
Åmålshälja den 24 augusti. 

Tips: 
 

Kontakt 2007 – Svensk-
norsk kontaktmässa för 
näringslivet 
25-26 oktober, Trollhättan  
Kontaktmässan som ger dig 
gränslösa möjligheter till nya 
affärer. Under två dagar i 
Trollhättan skapar du snabbt 
nya kontakter under korta, 
effektiva möten.  
För information och anmälan: 
www.kontaktmesse.com  
 

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.  
 
 
 

 

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