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Företagarna Åmål bjuder 

in till valdebatt 

Hösten är inte riktig här men 

valet 2010 närmar sig med 

stormsteg, så varför inte ta 

chansen och möta våra lokala 

politiker när FR Åmål bjuder 

in till debatt om 

företagarfrågor? Ställ dina 

frågor till dem och lyssna på 

hur de vill att Åmål skall 

utvecklas under de närmaste 

åren. Lokala företrädare för 

Centerpartiet, Folkpartiet, 

Socialdemokraterna, Miljö- 

partiet, Moderaterna, Krist-

demokraterna och Vänster- 

partiet deltar i debatten. 

Moderator under kvällen är 

Christina Svensson, förbunds-

chef för Dalslands- 

kommunernas Kommunal- 

förbund.  

Välkomna torsdagen den 2 

september, kl 17.30, 

Päronsalen, Åmåls stadshus 
Ingen anmälan krävs. Vid 

frågor, kontakta Inger 

Källstrand, 070-3068100. 

 

 

Steps to Export - En 

metodik som öppnar dörren 

för lyckade exportaffärer 

Exportrådet inbjuder till 

utbildningen Steps to Export. 

Utbildningen vänder sig till 

företag med under 50 

anställda, oavsett bransch och 

oavsett om man redan idag 

exporterar eller vill veta hur 

man gör för att nå ut på en 

större marknad.  

 

 

 

 

Upplägget för utbildningen är 

fem gemensamma träffar 

varvat med individuell 

coachning av varje 

deltagande företag. 

Kostnaden är 1 500 

kr/företag. Start september 

månad. Kontakta Peter 

Liljekvist, Exportrådet, 

Karlstad, 054-149371, för 

mer information och 

anmälan.  

 

Våga bygga vidare 
För er som driver mindre 

företag erbjuder Coompanion 

(Kooperativ utveckling 

Fyrbodal) en utbildning som 

handlar om att bygga vidare 

och utveckla sitt företag. 

Utbildningen omfattar fyra 

tillfällen under hösten. 

Information lämnas av Ann 

Uggla Flodin, 0705-929095. 

 

 

Utbildning i BAS-P, BAS-U 

och Entreprenadjuridik 

Uppdragsutbildningen i 

Säffle erbjuder utbildningarna 

BAS-P, BAS-U och 

Entreprenadjuridik enligt 

önskemål från flera 

småföretag i Åmål. Kurserna 

äger rum den 22 september 

(BAS-P och BAS-U) och 

entreprenadjuridiken äger 

rum den 20 oktober, plats 

Säffle. Kontakta Birgitta 

Bruce för mer information, 

kursinnehåll och anmälan  

0533-68 13 28, 

birgitta.bruce@saffle.se  

 

 

 

 

 

Insatser för 

företagsutveckling 

Fordonskommunernas 

omställningsrojekt satsar på 

att minska sårbarheten och 

öka förutsättningarna för 

nyanställning genom insatser 

som stärker, förnyar och 

breddar näringslivet, både 

inom fordons- och annan 

industri och inom handel och 

tjänsteföretag. 

Väl beprövade och 

fungerande utvecklings-

projekt startar eller utökas 

under 2010: 

- Industriell Dynamik 

- Kompetenscentrum,  

- Finansiering och Innovation 

- Ägarskifte 

- Företagsutveckling genom 

coachinsatser 

För information om fler 

insatser för 

företagsutveckling, gå in på 

www.omstallning.fyrbodal.se 

eller kontakta Marianne. 

 

 

Succé i repris!  
Åmålsmässan kommer 

tillbaka igen. Mässan där 

företag och organisationer 

kan visa upp sina varor och 

tjänster. Försäljning i 

montrarna välkomnas.  

Åmåls Tennisklubb står 

återigen som arrangör som 

äger rum 1-3 april 2011. Kan 

tyckas vara långt dit…men 

anmäla er redan idag för att 

vara säker på att få plats. 

All information, priser, 

anmälan m m hittar du i 

bilagan.  

 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 

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