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En av de mest stimulerande 
arbetsuppgifter som 
näringslivsutvecklare är att 
få komma ut på 
företagsbesök! Under 2007 
hade Inger Källstrand, 
Sambandet, och jag 
förmånen att få besöka drygt 
40 företag och t o m april i 
år har 26 företag tagit emot 
oss. Vill du ha besök? 
Kontakta Marianne så bokar 
vi en tid som passar dig.    

Företagsregister på 
kommunens 
hemsida 
Som företagare har du 
möjlighet att kostnadsfritt 
marknadsföra ditt företag på 
vår hemsida genom två 
företagsregister. Gå in på 
www.amal.se, Handel och 
näringsliv, klicka dig sedan 
vidare till Företag. Här finns 
två möjligheter att synas. 
Dels kan du vara med i 
ForReg och dels direkt under 
fliken Företag. Du missar 
väl inte detta? 
 

Aktuella tomtaffärer 
Kommunfullmäktige har 
beslutat sälja 12 000 kvm till 
Stena Metall i anslutning till 
deras nuvarande fastighet 
längs Industrigatan. En 
ansökan har inkommit från 
SMEAB om att få förvärva 
Åmål Nygård 1:62, 6 000 
kvm för uppförande av 
kontor och verkstad för 
entreprenadmaskiner. 
Kommunens kontaktperson 
avseende industrimark är 
Olle Andersson, tel 0532-

170 80, 0706-89 19 92, 
olle.andersson@amal.se

Aktuell byggnation 
Detaljplan för Varvet 5 
(Elastoteknik) vinner laga 
kraft den 20 maj. Bygglov 
kan därefter beviljas. Detta 
meddelar Laila Nilsson på 
kommunens bygg & 
miljöavdelning.  
 

Engelsk och tysk 
information på 
kommunens 
hemsida 
Två externa konsulter, 
Susanne Düring och Lynn 
Nordin, har anlitats för att 
uppdatera och komplettera 
information på tyska och 
engelska på www.amal.se. 
Arbetet är inne i sitt 
slutskede och vi ser med 
spänning fram emot det 
färdiga resultatet.  
 

Internationell 
mötesplats bildas i 
Åmål 
Det finns ett stort antal 
människor i Åmål med brett 
internationellt kontaktnät, 
och andra som aktivt arbete 
med internationella 
relationer och vill bredda 
sina kontaktytor. För att hitta 
ett forum för samtal och 
nätverksbyggande har under 
våren ett antal intresserade 
(företagare, föreningar och 
skolor) träffats och utbytt 
erfarenheter. Syftet med 
träffarna är att vara just en 
mötesplats och försöka hitta 

medel att sprida kunskapen 
kring alla de internationella 
kontakter som finns utifrån 
Åmål och hur vi genom 
arbete kan utveckla våra 
olika verksamheter. Gruppen 
är mycket löst sammansatt 
och alla som är intresserade 
är välkomna att anmäla sig 
till den kontaktlista som 
Susanne Düring samordnar, 
info@duering.se. Nästa träff 
planeras äga rum i början av 
september.  

Näringslivspub 
Vi ses på HamnCompagniet 
tisdagen den 27 maj , kl 
18.30 för nätverksbyggande 
och social samverkan. Alla 
hjärtligt välkomna! 
 

Nya företag i Åmål 
Offside liveproduktioner Hb 
Stams Hantverk & Tjänster 
B.O:s Fastigheter Hb 

Genomförda 
företagsbesök i april 
Samhall 
Hotellgruppen/Åmål 
Stadshotell/Dalhall 
Life Hälsobutiken 
Iryats Pizzeria  
Gunillas Interiör 
 

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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