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I nyhetsbrevet denna månad 
vill jag gärna slå ett slag för 
seminariet om 
marknadsföring med Rune 
Rennemark som föreläsare!  
Ämnet är alltid lika aktuellt 
och Rune är en mycket duktig 
föreläsare. Seminariet 
omfattar två halvdagar, den 
31 mars och 7 april. Vi har 
fått väldigt positiv respons 
med många anmälda men det 
finns fortfarande platser kvar. 
Välkommen med din 
anmälan! 

Utbildning i Första 
hjälpen och Hjärt- 
lungräddning 
Vuxenutbildningen Åmål 
erbjuder utbildning i Första 
hjälpen och Hjärt-
lungräddning (HLR). 
Dina kunskaper i första 
hjälpen är avgörande för 
insats på olycksplatsen. Det 
kan rädda liv, lindra skador 
och förebygga att skador 
förvärras.  
Inga förkunskaper krävs. 
Omfattning ca 3 timmar. 
Utbildningen skräddarsys 
efter näringslivets behov. 
Kontakta Vuxenutbildningen, 
Gunnel Alerfors-Imberg, 
0532-172 34 för mer 
information. 
 
Skatteverket – 
Internationell 
tjänstehandel den 4 
mars 
Handlar du med tjänster med 
andra länder? Då är detta 
något för dig! 

 
Skatteverket inbjuder till 
föreläsning den 4 mars, 
Skattekontoret, 
Residensgatan 20, 
Vänersborg, kl 13.00 – 16.00. 
I pausen serveras kaffe och 
smörgås. Anmälan till 
infotraff.vast@skatteverket.se
Läs mer på 
www.skatteverket.se

Skatteverket- 
Deklarationsinfor-
mation för enskilda 
näringsidkare den 18 
mars 
Den 1 januari 2007 infördes 
nya regler om redovisning 
och årsbokslut. De nya 
reglerna innebär bl a att alla 
enskilda näringsidkare ska 
upprätta årsredovisningen 
eller årsbokslut under 
förenklade former. Enskilda 
näringsidkare med en 
omsättning under tre miljoner 
kr behöver inte göra 
årsredovisning utan kan i 
stället välja att upprätta en 
öppningsbalansräkning och 
ett årsbokslut i förenklad 
form. Skatteverket inbjuder 
till informationsträff den 18 
mars, Skattekontoret, Södra 
Långgatan, Åmål, kl 13.00-
16.00. Anmälan till 
www.skatteverket.se och välj 
informationsträffar, 
mittregion, 
deklarationsinformation för 
enskilda näringsidkare. 
 
 
 
 

 
Näringslivspub 
Vi ses på HamnCompagniet 
tisdagen den 26 mars, kl  
18.30 för social samvaro och 
nätverkande. Alla hjärtligt 
välkomna! 

Nya företag i Åmål 
Pousi Transport AB 
Strandcafé i Åmål Hb 
Bill´s Grill and Mini Mart 
Wellwax 
Liseforsen Kraft AB 
Byggsystem I Åmål Hb 

Genomförda 
företagsbesök under 
februari 
Mio Möbelcenter 
Wellwax 
Accenten 
NVS Installation AB 
Sko & Läder AB 
Skinn-Metro 
Starlens AB 
Granli Revisionsbyrå AB 
Kläd-Center 
Centralvac 
AH Produkter 
 
 
 
               
               
 

                 
         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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