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Aktuellt 
Nu finns Kommunfakta 
2009 på vår hemsida. 
(www.amal.se, om Åmål, 
statistik). SCB tar fram 
statistiska tillgängliga siffror 
för Åmål. Intressant läsning! 
 
Markförsäljning/ansökan 
JEAB, köp av Åmåls-
Nygård 1:60 och 1:61 
(16 261 m2) 
Calderys Nordic AB, köp 
del av Åmål 5:14 (1 360 m2)           
 
Samordning av resurser 
För att samordna resurserna 
från Arbetsförmedlingen, 
Vuxenutbildningen och 
Karlbergsgymnasiet har en 
arbetsgrupp bildats. Arbetet 
kommer att ske i nära 
samarbete med näringsliv 
och fack.  
 
Skatteverket kommer att ha 
en informationsträff den 17 
juni i Åmål för företagare 
som vill veta mer om 
husarbete/ROT-avdraget. 
Information och anmälan 
finns på 
www.skatteverket.se, välj 
informationsträffar och 
sedan ”Mittregionen”. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Produktutvecklingsbidrag 
Nu finns det nya pengar att 
söka för småföretagare i 
Västra Götalandsregionen 
för att utveckla en befintlig 
eller ny vara eller tjänst. 
Bakom satsningen står 
Tillväxtverket (fd Nutek), i 
samarbete med partnerskapet 
Tillväxt VGR – samling för 
företagsutveckling i Västra 
Götaland. Information finns 
på www.tillvaxtvgr.nu. 
 
Ägarskifte 
Nu startar ett program, 
skräddarsytt för kvinnor som 
vill ta över existerande 
företag. Verksamheten 
genomförs inom Fyrbodal av 
Nyföretagarcentrum Väst. 
Datum och inbjudningar till 
informationsmöten finns på 
hemsidan, 
www.agarskifte.nu.  
  
Generationsskifte 
Göteborgs Folkhögskola har 
beviljats medel till 
förprojektet ”generations- 
växling/entreprenörskap” 
Deltagande företag får hjälp 
med att identifiera vilka 
åtgärder som behöver vidtas 
med anledning av 
generationsskiftet. 
Intresserade kontaktar Göran 
Ilbratt, 0530-601 14,  
070-514 01 93. 
 
 

 
 

 
Mission 24 
Har ditt företag en idé eller 
ett problem som ni funderar 
över? Mission 24 erbjuder 
grupper bestående av 4-6 
studenter som under 24 
timmar arbetar fram 
lösningsförslag. Läs mer på 
www.mission24.se.  
 
Nya företag i Åmål  
Spica Futurum 
Frisör Isabell Gullberg 
Balderkliniken 
Green Wood Logistics AB 
HTP Skogsentreprenad AB 
Björn Janssons hälsa & 
friskvård 
Bengt & Matti Handelsbolag 
Tremanna Hus & Bygg AB 
 
Företagsbesök maj 
Not Quite (ek förening med 
46 medlemmar varav 15 
verksamma på Bruket i 
Fengersfors) 
Fönsterverkstan 
ICA Fengersfors Lanthandel  
Pokalhuset 
Foto Urma 
Bill’s Grill and Mini Mart 
Hull Manufacturers 
Scandinavia (Najadvarvet) 
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