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Hur kan det samlade 
näringslivet stärka 
Dalsland? 
Måndagen den 31 augusti har 
du möjlighet att träffa 
handelskammarens styrelse- 
ordförande Finn Johnsson och 
VD Johan Trouvé på Åmåls 
Stadshotell för ett 
förutsättningslöst samtal om 
vad näringslivet kan göra för 
att bidra till utvecklingen i 
regionen. Mer information, 
tid och anmälan bifogas. 
 
 
FöretagsAcceleratorn tar 
ditt företag mot en 
framgångsrik utveckling 
Att växa är en viktig del i ett 
företags utveckling. Men hur 
får man sitt företag att växa 
och utvecklas av egen kraft? 
Vad måste man göra för att 
lyckas? FöretagsAcceleratorn 
vänder sig till företags- 
ledare som vill ta tag i sitt 
tillväxtarbete på ett konkret 
sätt. Med hjälp av rätt metod, 
kunskap och inspiration 
hjälper man små- och 
medelstora företag att lyckas 
med sitt tillväxtarbete.  
För mer information kontakta 
Antonio Morveto, Connect 
Väst AB/Fyrbodal,  
0739-41 47 66, 
www.connectvast.se 
 
 
 
 

 
 
 
Handelsstaden Åmål 2015 
- ett samarbetsprojekt mellan 
Fastighetsägarna, Svensk 
Handel Åmål samt Åmåls 
kommun inbjuder till: 
 
Vad vet du om Åmåls 
handel? 
Välkommen till frukostmöte 
den 31 augusti, kl 8-09.30 på 
café och restaurang Kontoret. 
Ove Krafft, inspiratör och 
handelsexpert, ger en läges- 
rapport om hur handeln i 
Åmål hittills klarat låg-
konjunkturen och lämnar tips 
på hur man bäst tar tillvara 
butikernas och fastigheternas 
förutsättningar.  
Ingen föranmälan krävs.  
 
Fönstret i fokus 
Exponeringskurs för dig som 
vill veta mer om skyltningens 
grundprinciper, få tips och 
idéer för ett säljande fönster. 
Kursen omfattar fyra 
tillfällen, med start den 2 
september. Kontakta 
Marianne för mer information 
och anmälan.  
 
Seminarieserie – Kunden i 
fokus 
Butiksägare med personal 
inbjudes till en seminarie- 
serie omfattande tre tillfällen. 
 
 
 
 
 

 
  
 
Teman för de tre tillfällena är 
- Kundbemötande, 24 sept. 
- Kunden i fokus, 21 okt. 
- Kundservice, 12 nov.  
All information, innehåll, 
plats, anmälan m m hittar du i 
bilagan.  
 
 
Nya lagen om kassaregister 
Skatteverket har 
informationsträffar om den 
nya lagen om kassaregister. I 
Åmål äger träffarna rum den 
2 september, vid tre tillfällen; 
kl 08.00, 10.00 och 19.00. 
Information och anmälan 
finns på www.skatteverket.se, 
välj informationsträffar, 
mittregion och kassaregister.  
 
 
Nya företag i Åmål  
Lars-Erik Forsbergs Åkeri  
Signs FrilansReklam 
Englunds Transporttjänst i 
Tösse 
Bocklarud Consulting hb 
 
 
Företagsbesök augusti 
Memoria Music AB 
Carlssons Blomsterhandel 

 
 
 
 
 
 

 
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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