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Oron på arbetsmarknaden 
påverkar och drabbar oss 
alla. Både inom Västra 
Götalandsregionen, 
Kommunalförbundet 
Fyrbodal och i Åmål  
kraftsamlar man resurserna 
och samordnar insatser för 
att mildra effekterna.  
 
I Åmål har representanter för 
näringslivet, kommunens 
politiker och tjänstemän,   
Arbetsförmedlingen,  
IF Metall och Vuxenut-
bildningen träffats. Vad kan 
vi göra i rådande situation? 
Detta har varit fokus i våra 
diskussioner. Det som 
framkommit är att vi måste 
påverka våra beslutsfattare 
på departementen för att 
kunna ”övervintra” en 
förmodad kommande svår 
period under 2009.  
 
Men trots allt, händer 
positiva saker i Åmål.  
Vi gläds med AH Production 
i Åmål som har fått sin 
största order (10 milj. kr) 
genom tiderna. Jonas 
Eriksson meddelar att 
beställningen består av 
leverans och montage av 
väggpartier i glas till Kista 
galleria. 
 
Positiva signaler får vi också 
från Eric Bergqvist på 
Euromaint Rail. Företaget 
satsar på Lean Production 
för att öka sin 
konkurrenskraft och bli  
”spetsleverantör” på 
tågunderhåll i Europa.  

 
 
Produktionsutvecklingen  
startar direkt efter jul- och 
nyårshelgerna i samarbete 
med IUC Arvika. 
 
Jag vill tacka för gott 
samarbete under året som 
varit, för ert engagemang vid 
våra mötesarenor och för 
vänligt bemötande när vi 
kommer på företagsbesök. 
 
God Jul och Gott Nytt År! 
 

 
 
 
 
 
 

Marianne Carlsson  
 
 
APU platser söker! 
Karlbergsgymnasiets 
Elprogram behöver hjälp 
med ytterligare praktik/APU 
platser under 2009, veckorna 
4-7 gäller elever årskurs 2 
och veckorna 8-12 elever 
årskurs 3. Näringslivet har 
här möjlighet att få hjälp av 
duktiga elever inom Elteknik 
utbildningen (elektriker). 
Det är viktigt att eleverna – 
näringslivets blivande 
anställda får en möjlighet att 
komma ut i verkligheten 
under sin utbildning! 
Kontaktperson är Bertil 
Nilsson, 0532-172 45, 
bertil.nilsson@edu.amal.se 
 
 
 
 

 
 
Varumärke – profilera ditt 
företag för framgång? 
Inbjudan till styrelsecafé i 
Trollhättan den 3 februari, kl 
18.00 – 21.00 bifogas. 
Arrangörerna lockar med 
intressanta föredrag, 
paneldiskussion, 
erfarenheter och tips kring 
att bygga, levandehålla sitt 
varumärke.  
 
 
Upptäck möjligheterna 
med EU-finansiering 
Notera redan nu den 18 
februari i almanackan! 
Vi återkommer med 
inbjudan till ett kostnadsfritt 
halvdagsseminarium i Åmål 
som handlar om 
projektfinansiering för 
företag.  
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