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Innovatum Teknikpark 
På frukostmötet den 16 
oktober informerade Bengt 
Adamsson om Innovatum 
Teknikparks möjligheter att 
hjälpa näringslivet att 
utveckla sina produkter och 
tjänster. Kontakta Bengt 
Adamsson, 0520-289 333, 
bengt.adamsson@innovatum.
se för mer information.  
 
 
Inom ramen för projektet 
Handelsstaden Åmål 2015 
avslutas seminarieserien 
”Kunden i fokus” den 12 
november, kl 18.30, 
Tingshuset. Temat för kvällen 
är Kundservice. Även om 
man inte deltagit på de två 
tidigare tillfällena så är man 
välkommen den avslutande 
kvällen. Anmälan till 
Marianne.  
 
 
Vägen till nya marknader 
Låt dig inspireras av 
företagare som vågar satsa! 
Styrelseutveckling Fyrbodal 
inbjuder till styrelsecafé den 
12 november, kl 18.30, på 
företaget KåPI,  Bengtsfors.  
Mer information och 
anmälan, se bilaga. 
 
 
 
 
 

 
 
Skatteverket inbjuder till 
träff den 3 november, kl 
18.00 i Åmål. Information till  
dig som nyligen startat eget 
företag. Skatteverket 
informerar bl a om bokföring, 
moms, F-skatt, skattekontot. 
 
 
Skatteverket inbjuder till 
momsinformation – om 
utrikeshandel med varor 
den 11 november, kl 09.00 i 
Åmål. Grundläggande 
information om moms vid 
utrikeshandel för dig som 
varit momsredovisnings- 
skyldig en tid och för dig som 
vill veta mer. 
 
Anmälan till båda träffarna 
görs på www.skatteverket.se, 
informationsträffar, välj 
mittregion.   
 
 
Karlbergsgymnasiet 
informerar 
Karlbergsgymnasiet i Åmål 
vill informera skolans 
samarbetspartners inom 
industri- och elföretag om 
läsårets APU platser 
(arbetsplatsförlagd 
utbildning). Se bifogade 
planeringskalendarium. 
 
 
 
 
 

 
 
Ladda med ny kunskap och 
en halvmiljon kronor till 
forskning och utveckling 
FoU-kortet är en lika smidig 
som snabb lösning för att 
finansiera ett utvecklings- 
arbete i ett företag. Västra 
Götalandsregionen lanserar 
två nya erbjudanden för små 
och medelstora företag, FoU-
kortet Bas och FoU-kortet 
Avancerat. Mer information 
och ansökningshandlingar 
finns på 
www.vgregion.se/fou-kortet. 
 
  
Nya företag i Åmål  
L Tholin Musikproduktion 
Motionscenter CD AB 
MAK:s cykelservice 
EBK Resource AB 
PEAs Rör 
 
 
Företagsbesök oktober 
Nordsjö Idé & Design 
Skogiganten 
Handelshuset/Klädkompaniet 
Centralvac Sweden AB  
 

 
 
 
 
 
 

 
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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