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Frukostmöte  
- Information om Kontakt 
Åmål, det nya service-
kontoret som omfattar 
Arbetsförmedlingen, Skatte- 
verket, Försäkringskassan 
och delar av kommunens 
verksamheter. 
- Arbetsförmedlingens 
service till näringslivet 
 
Datum: fredagen den 17 
oktober, kl 08.00 
Plats: Kontakt Åmål, 
Västerlånggatan 3 
 
Eftersom vi bjuder på kaffe 
och smörgås vill vi ha din 
anmälan senast onsdagen 
den 15 oktober till Marianne 
Carlsson, 0532-170 26, 
0708-68 59 60, 
marianne.carlsson@amal.se 
 
 
Studiebesök på 
Innovatum Teknik-
park i Trollhättan  
Hur kan företag i Åmål dra 
nytta av Innovatum 
Teknikpark?  
 
Innovatum Teknikpark är ett 
utvecklingscentrum där 
kunskap möter kunskap i 
forskningsprojekt och 
inspirerande aktiviteter. 
www.innovatum.se 
 
Vi får information om vilka 
resurser och möjligheter som 
Innovatum Teknikpark 
erbjuder näringslivet.   
 

 
 
Kjell-Åke Johansson 
presenterar Projektarenan 
och  
Produktionstekniskt 
Centrum och vi får en 
rundvandring.  
 
Vi besöker Innovatum 
måndagen den 27 oktober 
och reser i gemensam buss 
kl 15.00 från Motell 
Dalhall.  
 
Resan är kostnadsfri men för 
vår planering av både buss 
och fika vill vi ha din 
anmälan senast tisdagen den 
21 oktober. Anmälan till 
Marianne Carlsson, 0532-
170 26, 0708-68 59 60, 
marianne.carlsson@amal.se 
Varmt välkomna till ett 
mycket intressant 
studiebesök! 
 
 
Värmlands Kredit-
garantiförening KGF 
finns på plats i Åmål 
den 29 oktober 
Kreditgarantiföreningen 
erbjuder små och medel- 
stora företag en borgen vid 
expansion och nystart, då 
formell säkerhet saknas för 
hela engagemanget. På så 
sätt kan du som företagare, 
efter sedvanlig kreditpröv- 
ning, lösa din finansiering. 
 
KGF Värmland drivs som ett 
partnerskap av regionens 
företagare, organisationer, 
banker och kommuner för att  

 
 
genom regionala kapital- 
placeringar, kreditgarantier, 
kompetens och kontakter 
skapa ett starkt entreprenör- 
skap och ökad sysselsättning 
i Värmland och Dalsland. 
 
Onsdagen den 29 oktober 
på förmiddagen finns 
föreningen på plats på 
Kontakt Åmål, 
Västerlånggatan 3.   
 
Boka tid för rådgivning hos 
Lars-Erik Lång på KGF, 
0703-517 191 eller e-post 
lars-erik.lang@kgf.se 
 
 
Vad händer i 
etanolprojektet? 
I dagsläget finns en 
projektledare på plats i 
Stadshuset som söker 
finansiering till ett 
förprojekt. Under det 
kommande året ska olika 
frågeställningar klaras ut 
och leda till att få fram ett 
eller två förslag till 
Bioenergikombinat. 
Förslagen ska sedan 
presenteras för finansiärer, 
investerare och 
samarbetspartners. 
 
Etanolprojektet har alltså 
blivit Projekt 
Bioenergikombinat. Det 
unika med ett 
Bioenergikombinat är att 
man vill producera både 
etanol och biogas, något som 
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aldrig tidigare gjorts i full 
skala. Etanolen vill man 
använda som 
fordonsbränsle, producerad 
på cellulosa från halm, salix 
och skogsråvara. Biogasen 
kan användas både för 
fordonsbränsle och för 
uppvärmning. 
 
 
Hållbar  
produktutveckling 
Har ni en produkt eller 
produktidé som ni vill 
vidareutveckla? Miljöbron 
söker just nu företagsfall till 
blivande maskiningenjörer 
på Högskolan Väst. 
Läs mer i bilagan. 
 
 
Energirådgivning 
Företag erbjuds kostnadsfri 
och opartisk 
energirådgivning. Kontakta 
energirådgivarna Roger 
Fredriksson, 0708-45 04 96 
eller Jonny Leandersson, 
0705-19 04 02 så får du veta 
mer.  
 
 
Work factory 
Att vara ung och utan arbete 
är ingen bra kombination. I 
Åmål befinner sig runt 100 
ungdomar i den situationen. 
Ju längre ungdomarna står 
utanför arbetsmarknaden ju 
svårare blir det för dem att ta 
sig in. 
 
 
 
 
 
 

Work factory är ett 
samverkansprojekt mellan 
arbetsförmedlingen och de 
fem kommuner som sedan 
årsskiftet ingår i 
Arbetsområde Säffle - Åmål, 
Bengtsfors, Dals Ed, Säffle 
och Årjäng. Projektet 
finansieras delvis med medel 
från Europeiska 
socialfonden och kommer att 
pågå till våren 2010. Vi 
vänder oss till arbetssökande 
ungdomar i åldern 16 – 24 
år. Ungdomarna får genom 
projektet ökad kunskap om 
olika branscher och rustas 
för att möta de krav som 
arbetslivet ställer.   
 
Ska vi och ungdomarna nå 
vårt uppsatta mål - ARBETE 
- behöver vi er hjälp. Under 
hösten kommer jag att ta 
kontakt med näringslivet och 
hoppas på ett bra samarbete. 
Sylvia Tilleby 
Projektledare 
070-579 71 30 
 
 
Nyregistrerade företag 
i Åmål 
OJAB AB 
Åmåls Stormarknad AB 
Dockspot AB 
Fyrbodal Resetjänst Air-Bus 
Livets Krydda i Åmål  
Pokalhuset Norden Hb 
Åmåls SBR-Teknik & 
Service AB 
ZSK Café och restaurang 
Mathoni AB 
VJ’s Allservice Hb 
Fogelberg Consulting 
Tösse Entreprenad AB 
Photoprime 
 

Genomförda 
företagsbesök juli-
september 
Isakssons Foto 
Edsleskogs Wärdshus 
Datatema 
Åmåls Fastighetsbyrå 
Åmåls Industrilackering 
Micro-Mega 
Cleanergy 
 
 
 

 

 
 
 
 

Marianne Carlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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