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Studieresa till Varberg och 
Alingsås den 7 oktober 
Det finns fortfarande platser 
kvar till studie- och 
inspirationsresan den 7 
oktober till Varberg och 
Alingsås. Resan ingår i det 
gemensamma arbetet kring 
”Handelsstaden Åmål 2015” 
och vänder sig till fastighets- 
ägare, verksamhetsidkare, 
politiker och tjänstemän. Mer 
information finns på 
www.amal.se, handel och 
näringsliv. Omgående 
anmälan till Marianne. 
 
Framgångsrika miljö- 
innovationer 
Energi- och miljöteknik är ett 
viktigt framtidsområde där 
Sverige har stora möjligheter 
att göra goda affärer. 
Innovatum Teknikpark har 
energi- och miljöteknik som 
ett av sina profilområden. 
Under hösten och vintern 
presenteras arbetet i en 
seminarieserie, med start den 
12 oktober, kl 15.00. Se 
www.innovatum.se för 
information, talare och 
anmälan.  
 
Frukostmöte 16 oktober 
Välkommen på frukostmöte 
fredagen den 16 oktober, kl 
08.00 på Stadshuset i Åmål. 
Innovatum Teknikpark 
inomformerar om hur och på 
vilket sätt de kan hjälpa till 
att utveckla produkter och 
tjänster i näringslivet. 
Inbjudan i sin helhet bifogas. 
 

 
 
Högskoleutbildning till 
Åmål  
Högskolan på hemmaplan 
erbjuder, med planerad start 
våren 2010, bl a  kurser i 
Ledarskap, 7,5 hp  
Juridisk översiktskurs, 15 hp 
Logistik II, 7,5 hp 
Kurserna läses på distans, via 
telebild. På www.amal.se, 
vuxenutbildningen, 
högskolan på hemmaplan, 
kan du läsa mer om 
behörighet, ansökan och 
anmälningskod.  
 
Projekt Aurora - 
kompetensutveckling i 
Fyrbodal 
Företag inom tillverknings- 
industrin och närliggande 
branscher har möjlighet att 
söka medel till kompetens- 
utveckling för anställd 
personal. För att ta del av 
kompetensutvecklings- 
insatserna gå in på 
www.aurora.fyrbodal.se och 
läs mer om kriterier, villkor 
m m. Gör en intresseanmälan 
direkt på hemsidan. Ring 
gärna Marianne för mer 
information.  
 
Företagsakuten hjälper 
Ibland blir det inte som man 
tänkt sig… Företagsakuten 
erbjuder dig upp till fem 
timmars kostnadsfri 
rådgivning. Du får 
handledning och goda råd, 
som du sedan på egen hand 
kan använda för att få ordning 
på problemen i ditt företag.  
 

 
 
Självklart har akuten 
tystnadsplikt.  
Du når Företagsakuten på  
020-100 132 eller 
www.foretagskuten.se  
 
Nya företag i Åmål  
J Kjellin Ekonomi AB 
Green Wood Logistics AB 
DiLu Byggtjänst Tösse 
BOFE aktiebolag 
Åmåls alltjänst hb 
 
Företagsbesök september 
Restaurang Nygård/Elbatal 
Reac 
Colorama  
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