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Frukostmöte 15 januari 
Tid: 07.30 – 09.00 
Plats: Euromaint Rail  
Euromaint presenterar sitt 
företag och produktions-
system. IUC Wermland 
presenterar programmet 
Smart Production.  
Kort rundvandring och 
visning av Euromaints 
produktion med koppling till 
Lean/5S. 
 
Frukostmötet arrangeras av 
Euromaint Rail, IUC 
Wermland och Åmåls 
kommun.  
Välkomna till årets första 
frukostmöte! 
 
Mer information och 
anmälan, se bilaga.  
 
 
Styrelsecafé 25 januari 
Våga tänka större! 
Tid: 17.00 – 19.00. 
Plats: AH Production 
Jonas Eriksson, Vd och 
huvudägare berättar om 
företaget och nyttan av en 
professionell styrelse som en 
del i ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete.  
Vi får också lyssna till Danne 
Palm, som ger oss en inblick i 
hur idéer växer till företag 
inom Inkubatorverksamheten 
på Innovatum.  
 
 
 
 

 
 
Styrelsecafét arrangeras av 
Styrelseutveckling Fyrbodal, 
Bengtsfors Utvecklings-
centrum och Åmåls kommun. 
 
Välkomna till ett styrelsecafé 
med förtäring, mingel och 
framtidstro.  
 
Mer information och 
anmälan, se bilaga.  
 
 
Inbjudan – Ta kontroll över 
ekonomin 
Styrelseutveckling Fyrbodal 
inbjuder till kursen ”Ekonomi 
för Styrelse- och Lednings-
personer”. Här får du den 
ekonomiska kompetens som 
krävs för att på ett 
professionellt sätt kunna 
deltaga i de strategiska 
diskussioner som förs i 
styrelsearbetet.  
Kursen omfattar fyra tillfällen 
med start den 28 januari 
2010, kl 14-18, plats 
Bengtsfors.  
 
Mer information och 
anmälan, se bilaga.  
 
 
Nya företag i Åmål  
Norra Dals Plattsättning 
Alfredssons El  
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontaktmässa i Säffle den 
10 februari 
Näringslivsansvariga i 
Bengtsfors, Dals Ed, Säffle, 
Åmål och Årjängs kommuner 
arrangerar i samarbete med 
Stål & Verkstad en kontakt- 
mässa den 10 februari.  
 
Målgruppen är företagare 
inom främst tillverknings-
industrin.  
 
Dagen inleds med två 
intressanta föreläsningar och 
eftermiddagen ägnas åt 
inbokade möten med 
möjligheter till nya affärer. 
Kontakta Marianne för mer 
information.  
 
 
Som ni märker så rivstartar vi 
2010  med flera spännande 
aktiviteter! 
 
Men fram till dess önskar jag 
er alla En God Jul och Ett 
Gott Nytt År! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Marianne Carlsson  
 

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


