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Studieresa till Lidköping 

den 26 oktober 
Näringsidkare, fastighets- 

ägare, politiker och 

tjänstemän i Åmåls kommun 

inbjudes till att delta i en 

studieresa till Lidköping den 

26 oktober. Resan är ett led i 

vårt gemensamma arbete 

kring projektet ”Handels- 

staden Åmål 2015”. Resan 

ger en möjlighet att få 

inspiration och att utveckla 

samarbetet mellan alla oss 

som är övertygade om att 

Åmål skall vara en vinnare i 

framtidens handelsutbud. 

Avresa med gemensam buss 

kl 08.00, beräknad hemkomst 

kl 18.00. Kostnad för resa, 

fika och lunch 150 kr ex 

moms/person. Anmälan till 

Marianne. 

 

Strategiskt styrelsearbete 

när det som bäst behövs 

Att behålla det långsiktiga 

perspektivet och de tydliga 

visionerna samtidigt som 

varje dag är fylld av 

överlevnadsfrågor. Många 

företagare och företags- 

styrelser känner igen sig i den 

problematiken. Den 20 

oktober i Trollhättan har du 

chansen att inspireras och 

diskutera detta och andra 

frågeställningar tillsammans 

med Jan Åke Jonsson från 

Saab Automobile. Anmäl dig 

på info@styrelsefyrbodal.se. 

Läs mera i bifogad pdf. 

 

Samarbete kring 

omställning 
Du kanske blir uppringd av 

Omställningsprojektet!  

 

Många företagare här i 

kommunen vill utvecklas, 

knoppa av verksamhet, hitta 

finansiering m m. Under tre 

år finns extra insatser för just 

er: Fyrbodals fordons- 

kommuners Omställnings- 

projekt, som vänder sig till 

företagare i alla branscher. 

Var beredd på ett 

telefonsamtal. Om ingen 

ringer – ta kontakt själv. Du 

hittar alla uppgifter på 

www.omstallning.fyrbodal.se 

 

Nytt stipendium till 

gymnasieelever i Säffle och  

Åmål  

Åmåls Industriförening och 

Säffleindustrins samarbets- 

grupp har tillsammans 

instiftat ett stipendium som 

ska delas ut till kunniga, 

sociala och kreativa elever 

vid Herrgårdsgymnasiet i 

Säffle och Karlbergs- 

gymnasiet i Åmål. Syftet är 

att uppmuntra duktiga 

gymnasieelever på natur- 

vetenskap-, teknik-, industri- 

och elprogrammet.  

Idén till stipendiet är ett 

resultat av att Åmåls 

Industriförening och 

Säffleindustrins samarbets- 

grupp ser ett rekryterings- 

behov i framtiden och det är 

avgörande för företagen att 

kompetent arbetskraft finns 

tillgänglig i närområdet. 

Beslutet om att samarbeta om 

ett gemensamt stipendium var 

enkelt. Stipendiet kommer för 

första gången att delas ut i 

samband med skolavslut- 

ningen 2011. 

 

 

Teknikcollege 
Under hösten kommer Säffle 

kommun tillsammans med 

Åmåls kommun att ansöka om 

att få bli ett s.k. Teknikcollege. 

Det är en kvalitetsstämpel som 

Industrikommittén utfärdar för 

tekniska utbildningar som på 

ett bra sätt samverkar med 

näringslivet.  

Ansökan kommer att omfatta 

teknikprogrammet och 

uppdragsutbildningens 

verkstadsutbildning vid 

Herrgårdsgymnasiet samt 

industriprogrammet vid 

Karlbergsgymnasiet. 

Industrigruppen i Säffle och 

Åmåls Industriförening är 

aktivt engagerade i arbetet. 

Målsättningen är att Säffle och 

Åmål fr.o.m. hösten 2011 ska 

vara certifierade inom 

Teknikcollege. För att få 

inspirationen i arbetet med 

ansökan till Teknikcollege 

reste lärare och rektorer från de 

båda skolorna tillsammans 

med näringslivsrepresentanter 

till Kristinehamn den 24 

september.  

 

Nya företag i Åmål  

SA Elservice Åmål  

Kotteboa 

CRN Entreprenad hb 

Nageldiamanten 

MP Trading Sweden AB 

Driving Performance Sverige  

Angel Strandenbring AB 

 

Företagsbesök september 

Daltrail 

NB Sten & Trädgård 

Taxi Åmål AB 

 

 

 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 

Tel. 0532-170 26, 0708-68 59 60, E-post: marianne.carlsson@amal.se 

 

mailto:info@styrelsefyrbodal.se
http://www.omstallning.fyrbodal.se/

