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Studiebesök på Innovatum  
Näringslivet i Dalsland 
inbjuds till studiebesök på 
Innovatum Teknikpark i 
Trollhättan torsdagen den 7 
maj, kl 16.00 – 19.00.  
Kjell-Åke Johansson 
informerar om vilka resurser 
och möjligheter som 
Innovatum erbjuder 
näringslivet. Vi får en 
presentation av pågående 
verksamheter inom 
Projektarenan och 
Produktionstekniskt 
Centrum. Anmälan görs till 
Marianne, snarast. 
 
 
Villiga att satsa på nya 
affärer i en växande 
bransch? 
Innovatum Teknikpark har 
fått i uppdrag av Fyrbodals 
kommunalförbund att i en 
förstudie kartlägga 
kunnandet i Fyrbodals 
företag. Nästa steg blir att 
matcha detta mot ett 
växande behov inom energi- 
och miljöteknikbranschen. 
Innovatum söker företag 
som är intresserade av att bli 
morgondagens leverantörer 
av komponenter eller 
tjänster till energi- och 
miljöteknikbranschen. Ett 
mål är att matcha befintliga 
företag med nya 
affärsmöjligheter inom olika 
energi- och miljötekniska 
områden så som exempelvis  
 
 

 
 
 
biobränsle, vindkraft, solel,  
bränsleceller, biogas, vatten-
nrening, energieffektiva  
lösningar m m. Ett annat mål 
är att hitta möjliga leveran-
törer till nya branscher och 
försöka identifiera nya 
affärsmöjligheter.  
Ni som är intresserade och 
ser er som en potentiell 
leverantörer, kontakta 
Marianne för mer 
information. 
 
 
Kontakt 2009 
16 effektiva möten under 
två dagar 
22-23 oktober arrangeras 
Kontakt 2009, svensk-norsk 
mötesplats för näringslivet, i 
Uddevalla. Kontakt 2009 
använder sig av en metod 
som kallas ”mötesbörs”. 
Varje möte varar i 25 
minuter och man kan boka 
upp till 16 möten. 
Målgruppen för 
kontaktmässan är främst 
producerande företag och 
tjänsteföretag inom 
branscherna mekanik, plast, 
kemi, trä, elektronik och 
el/automation. I år sätter 
arrangörerna extra fokus på 
energi- och miljöteknik och 
välkomnar också företag 
som verkar inom hållbar 
utveckling och gröna 
innovativa lösningar.  
All information finns på 
www.kontaktmesse.com 
 
 

 
 
 
Ny företagarförening 
bildad! 
En ny företagarförening för 
kvinnor har bildats och 
invigdes av kommunalråden 
i Bengtsfors, Säffle och 
Åmål den 28 april. För mer 
information kontakta 
Susanne Cedhamre, 
ordförande för föreningen, 
070-722 86 67,  
susanne.cedhamre@tele2.se  
 
 
Företagsbesök april 
Åmåls Vandrarhem 
Villa Örnäs 
Dalslands Gästgiveri 
Mix Idé Inredningsateljé 
Tössestugan 
 
 
Önskar er alla en trevlig 
Valborg och njut av allt 
underbart som händer i vår 
natur! 
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