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Strax innan jul såg 
kommunens ledande 
politiker och tjänstemän, 
tillsammans med elever från 
Karlbergsskolans 
miljöprogram, Al Gore:s 
film ” En obekväm 
sanning”. Filmen avslutades 
med en aktiv 
diskussion/debatt om 
kommunens och andra 
aktörers roll i det fortsatta 
klimatarbetet. Denna 
veckan, 9 och 10 april, visas 
filmen på Sagabiografen i 
Åmål, för alla intresserade. 
Ni har säkert redan läst 
artiklarna i pressen och 
observerat annonserna. Men 
för säkerhets skull bifogas 
inbjudan. Välkommen!  

Frukostmöte 
Hur står det till med 
företagsklimatet i Åmål? 
 
Hur har företagsklimatet 
förändrats genom åren i 
Åmål och hur ser det ut 
idag? Urban Svanberg, 
Svenskt Näringsliv 
presenterar och 
kommenterar resultatet av 
årets undersökning av det 
lokala företagsklimatet. 
Enkäten har besvarats av 
både företagare och politiker 
i kommunen.  
 
Till mötet är Du som 
företagare, politiker och 
tjänsteman inbjuden. Vi 
hoppas att Du har möjlighet 
att delta då Din närvaro är 
mycket betydelsefull. 
Förhoppningen är att detta 
möte också ska leda till en 

fortsatt dialog om 
företagsamhetens 
förutsättningar som ger 
möjlighet för ökad tillväxt i 
Din kommun. Du är 
välkommen att bidra med 
dina erfarenheter, förslag 
och idéer. 
 
Datum: Onsdagen den 23 
april, kl 08.15 

Plats: Päronsalen, 
Stadshuset 
 
Eftersom vi bjuder på kaffe 
och smörgås vill vi ha din 
anmälan senast måndagen 
den 21 april till Marianne 
Carlsson, 0532-170 26, 
0708-68 59 60, 
marianne.carlsson@amal.se, 
eller Grace dela Cruz,  
0532-173 61, 
grace.delacruz@amal.se
 

Näringslivspub 
Vi ses på HamnCompagniet 
tisdagen den 29 april, kl 
18.30 för social 
samverkande och 
nätverkande. Alla hjärtligt 
välkomna! 
 
Företagens A-Ö 
Företagens A-Ö hjälper dig 
som är företagare, eller på 
väg att starta företag, att 
hitta rätt 
handläggare/kontaktperson i 
vår kommun. Är du osäker 
på vart du ska vända dig, 
kontakta Marianne Carlsson, 
0532-170 26, 0708-68 59 60, 
marianne.carlsson@amal.se 
eller Eva Nilsson i vår växel, 

0532-170 00, 
eva.nilsson@amal.se. Du 
finner Företagens A-Ö på 
vår hemsida, under Handel 
och Näringsliv samt som 
bilaga till månadens 
nyhetsbrev. 
 

Produktutvecklings-
bidrag 
Nu finns det nya pengar att 
söka för små företagare i 
Västra Götalandsregionen 
för att vidareutveckla en 
vara eller tjänst. Totalt 
handlar det om drygt sex 
miljoner som tilldelas 
regionens företagare. De 
små företagens 
konkurrenskraft ska stärkas. 
Det är syftet bakom 
programmet 
”Produktutveckling i små 
företag – av varor och 
tjänster”.  Närmare 
information om villkor för 
bidraget och hur ansökan 
sker framgår på hemsidan 
www.tillvaxtvgr.nu

Nya företag i Åmål 
Offside liveproduktioner Hb 
DalWind Energy Group Kb 
Salong Mari-Nette i Åmål 
Nicomec 

Genomförda 
företagsbesök i mars 
My Shop 
Widedahls 
Stilmagazinet 
 
 
 
 

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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