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Hur kan vi samarbeta om vi 

inte vet om varandra? 

Vi som är verksamma inom 

näringsliv, kultur och turism 

har stora fördelar av att kunna 

arbeta tillsammans. Men, som 

rubriken säger, hur ska vi 

kunna samarbeta om vi inte 

vet om varandra? 

 

Välkommen till Mötesplatsen 

där du får information om 

vilka resurser som är 

tillgängliga och vilka aktörer 

som är verksamma inom ovan 

nämnda branscher. Syftet är 

att uppmuntra till 

engagemang och nytänkande 

samt motivera till att skapa 

kontakter, nätverk, samarbete 

och utveckling. 

 

Seminariet äger rum 

fredagen den 21 januari,  

kl 08.30 – ca 15.30, Saga 

biografen i Åmål.  
 

Moderator under dagen är 

Katarina Hulting. 

 

Inbjudan och programmet för 

dagen bifogas. Anmälan 

senast den 14 januari till 

ulrika@unievent.se,  

070-284 73 64. 

 

Välkommen till en 

inspirerande dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringslivsfest  
Företagsägare, företagsledare 

och näringslivets vänner med 

respektive, inbjudes till 

Åmåls Näringslivsfest! 

 

Vi tycker det vore trevligt att 

få träffas under lättsamma 

och trevliga former för att 

lära känna varandra bättre. 

 

Denna tillställning äger rum 

fredagen den 21 januari,  

kl 19.00, på 

HamnCompagniet i Åmål  

 

För 315 kr/person får du 

välkomstdrink, vinterbuffé, 

dessertbord och kaffe. En och 

annan överraskning och 

roliga historier bjuder vi på! 

 

Sprid gärna inbjudan vidare 

till andra i din verksamhet 

som du anser bör komma. 

 

Anmälan senast den 14 

januari till Marianne.  

 

Varmt välkomna! 

Gudrun Skoogh 

Företagarna Åmål  

 

Kjell Fagerström  

Åmåls Industriförening 

 

Roar Strömsheim  

Svensk Handel Åmål  

 

Janne Gustafsson 

FÅC 

 

Marianne Carlsson, Håkan 

Jarnryd, Stefan Jacobson 

Åmåls kommun 

 

 

 

Nya företag i Åmål 
Åmåls Städ & Hemservice  

Danne Karlsson Installation 

Breviks Bygg & Mark AB 

Säffle Åmål Interiörlack 

 

 

I årets sista nyhetsbrev ser vi 

redan fram emot 2011 och 

inleder året med både ett 

seminarium och en fest! 

 

Men fram till dess önskar jag 

er alla En God Jul och Ett 

Gott Nytt År! 

 

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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