
                                juni 2008 

 
Ska vi producera etanol i 
Åmål? 
Ett seminarium om Åmåls 
kommuns planer och vad 
som är sant och falskt i 
etanoldebatten äger rum 
tisdagen den 24 juni, kl 
18.00, Stadshuset, 
Kungsgatan 26 i Åmål. Du 
har väl inte missat detta? 
Seminariet är öppet för alla 
som är intresserade av 
förnybara bränslen och nya 
möjligheter för Åmål. 
Välkomna! 
 
Årets Företagare 2007 
Torbjörn Wennersten, 
Wennerstens Mekaniska AB 
har utsetts till  Årets 
Företagare i Åmål 2007. 
Priset delades ut i samband 
med Kulturfestivalen 30 
maj. Motiveringen löd: 
”Torbjörn Wennersten får 
pris som Årets Företagare 
2007 i Åmål för att ur en 
katastrofsituation ha styrka 
att fortsätta driva verksam-
heten. Samtidigt har 
Torbjörn och hans familj i 
sann entreprenörskapsanda 
återuppbyggt sina lokaler.” 
Vi gratulerar! 
 
Karlbergsgymnasiet 
informerar 
Karlbergsgymnasiet i Åmål 
vill informera skolans 
samarbetspartners inom 
industri- och elföretag om 
höstens APU platser 
(arbetsplatsförlagd  
 
 
 

 
utbildning). Antalet elever 
till höstens industri- och el-
program är glädjande 
många. Lärarna är angelägna 
om att informationen når ut 
till näringslivet på ett så 
tidigt stadium som möjligt. 
Se bifogade 
planeringskalendarium. 
Kontakta Staffan Sindsjö, 
elprogrammet, 0532-172 50, 
staffan.sindsjo@edu.amal.se 
eller Sven-Olof Ek, industri-
programmet, 0532-172 37, 
sven-olof.ek@edu@amal.se 
för ytterligare information.  
 
Nytt program för 
kommersialisering på 
miljödrivna marknader 
Miljöfrågan är idag 
högaktuell över hela världen 
och de miljödrivna 
marknaderna växer. 
Förändringarna i klimatet 
och andra miljöfrågor 
innebär en potential för 
miljödriven affärsutveckling 
och kommersialisering av ett 
brett spektrum av varor och 
tjänster. Nutek, verket för 
näringslivsutveckling, 
lanserar nu ett program där 
företagsnätverk och 
näringslivsnära aktörer kan 
söka stöd. Mer information 
finns på 
http://nutek.se/sb/d/1381 
 
 
 
 
 

 
Kontakt 2008 – Här gör  
man affärer 
Bredda ditt nätverk 
ytterligare. Skapa nya 
affärskontakter genom 
effektiva förbokade möten.  
Kontakt 2008 en unik 
svensk-norsk mötesplats. 
Boka den 23-24 oktober i 
Fredrikstad.  Läs mer på 
www.kontaktmesse.com.  
 
Genomförda företagsbesök 
maj/juni 
ÅF-Konsult 
Nilfisk Advance 
HW Dam 
Sportdoc 66 
Flink Trading 
Elkedjan/Eltjänst 
Mårten Bagare 
Electec 
Stena RecyclingAB 
Owes Ur 
Intersport 
Karlströms Skor 
Evas Guld & Silver 
Dressman 
 
 
Nu gör vi ett uppehåll med 
nyhetsbrevet och 
återkommer i augusti.  
 
Jag önskar er alla en trevlig 
sommar! 

 

 
 
 

 
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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