
                             Januari 2009 

 
 
Årets första nyhetsbrev 
innehåller inbjudningar till ett 
antal aktiviteter. Jag hoppas 
ni finner dem intressanta och 
relevanta för era 
verksamheter. Välkomna! 
 
Handel i framkant 
Frukostmöte för dig inom 
handel och service 
- Introduktion och nuläge 
En gemensam strategi för 
framtidens handel, samverkan 
mellan fastighetsägare, 
handlare och Åmåls kommun 
- Handeln i siffror 
Hur står sig Åmål i 
förhållande till andra orter? 
- Arbetsgrupper 
Framgångsrik handel, så 
skapar vi förutsättningar 
 
Medverkar gör Svensk 
Handel (Mirjam Johansson 
och Claes Andersson) och 
Åmåls kommun (Tommy 
Jingfors och Marianne 
Carlsson) 
 
Datum: måndagen den 2 
februari, kl 08.00 - 09.30 
Plats: Tingssalen, 
Vuxenutbildningen,  
(fd Tingshuset),  Norra 
Långgatan, Åmål 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Eftersom vi bjuder på 
förtäring vill vi ha din 
anmälan senast fredagen den 
30 januari till Inger 
Källstrand, 0532-174 45, 
inger.kallstrand@edu.amal.se 
 
Skatteverkets 
informationsträff 
För dig som nyligen startat 
företag har Skatteverket 
kostnadsfri informationsträff i 
Åmål den 10 februari, kl 
18.00. Anmälan via 
www.skatteverket.se och välj 
Informationsträffar, 
Mittregionen, Har du startat 
eget företag? 
 
Räddningstjänsten 
Frukostmöte  
Räddningstjänsten informerar 
om lagen om skydd mot 
olyckor, systematiskt 
brandskyddsarbete och lagen 
om brandfarliga och 
explosiva varor. Från 
Räddningstjänsten medverkar 
räddningschef Anders Olsson, 
brandmästare Lars-Ove Öhrn 
och brandingenjör Ida 
Haglund. 
 
Datum: måndagen den 16 
februari, kl 08.00 - 09.30 
Plats: Tingssalen, 
Vuxenutbildningen,  
(fd Tingshuset),  Norra 
Långgatan, Åmål 
 

 
 

 
 
Eftersom vi bjuder på 
förtäring vill vi ha din 
anmälan senast fredagen den 
13 februari till Inger 
Källstrand, 0532-174 45, 
inger.kallstrand@edu.amal.se 
 
Upptäck möjligheterna med 
EU-finansiering 
Är ditt företag intresserad av 
kompetensutveckling eller 
företagande på landsbygden? 
 
Vill du få mer information 
om hur EU kan stötta dessa 
insatser? 
 
Välkommen på seminarium 
onsdagen den 18 februari, 
kl 09.00 – 12.00. 
Läs mer i bifogade 
inbjudan! 
 
Nyregistrerade företag i 
Åmål 
Dalwind Holding AB 
Faust Alltjänst 
Min Idé, Irene Carlsson 
Road & Race manufacturing 
of 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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