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Inbjudan till möte med 

Trafikverket om E45 

E45 är en väsentlig huvudled 

för det dalsländska 

näringslivet och kvaliteten är 

viktig både för person- 

transporter och för leveranser 

av gods. Idag upplevs fram- 

komligheten som begränsad 

och därför har Västsvenska 

Industri- och Handels- 

kammaren bjudit in Trafik-

verket till Åmål för ett samtal 

kring utvecklingen av E45 

genom Dalsland.  

Trafikverket kommer bl a att 

förklara hur prioriteringar av 

infrastruktursatsningar görs 

och hur planerna för en ut- 

byggnad av 2+1 vägar ser ut. 

Detta efterföljs sedan av ett 

samtal mellan deltagarna och 

Trafikverket kring behov och 

resurser för en förstärkning 

av E45.  

Trafikverket representeras av 

Jörgen Einarsson, Enhetschef 

Samhällsutveckling region 

Väst och Lars Thörnblad, 

Sektionschef region Väst. 

 

Tisdagen den 24 augusti 

Kl 10.00 – 11.30 

Päronsalen, stadshuset, 

Kungsgatan 26, Åmål 

Anmälan till Marianne 

senast den 20 augusti. 

 

Varmt välkomna! 

 

Västsvenska Industri- och 

Handelskammaren 

Kent Jellmund 

Regionchef Fyrbodal 

Stefan Gustavsson 

Chef infrastruktur 

 

 

Nytt energikartläggnings- 

stöd för företag 
Har ditt företag koll på sin 

energianvändning och hur 

mycket av den som är slöseri? 

Nu kan företag söka stöd – 

energikartläggningscheckar – 

från Energimyndigheten för 

att undersöka sin energi- 

användning och ta fram 

åtgärder för att lönsamt 

minska den. Hållbar 

utveckling Väst har i uppdrag 

att hjälpa dem som har frågor 

om stödet i Västra Götaland. 

Stödet kan sökas t o m 2014 

och täcker 50% av kostnaden 

för energikartläggningen 

(max 30 000 kr). Stödet gäller 

företag som använder mer än 

500 megawattimmar/år, 

inklusive interna transporter. 

Kontaktuppgifter och info: 

www. 

hallbarutvecklingvast.se 

 

Inbjudan till Kontaktmässa 

i Årjäng  

Här får du möjlighet att 

bygga upp kontakter med nya 

kunder och leverantörer. En 

mötesarena för företagare 

inom främst tillverknings-

industrin, från Värmland 

och Dalsland. Du får ta del 

av både intressanta före- 

läsningar och arrangerade 

affärsmöten.  

 

Kontaktmässan äger rum 

onsdagen den 6 oktober, 

Best Western Hotel Årjäng. 

 

Program och anmälan, se 

bifogade inbjudan. 

Välkomna! 

 

 

Välutbildade studenter 

utvecklar miljöarbetet på 

ditt företag – kostnadsfritt! 

Miljöbron har i mer än tio år 

förmedlat kompetenta 

studenter mellan högskola 

och näringsliv. Miljöbron 

erbjuder ditt företag 

kostnadsfri hjälp att utveckla 

miljö- och hållbarhetsarbetet!  

Kontakta Anna Jonson 

Sahlberg, Fyrbodal, 

0731-80 38 45, 

anna@miljobron.se 

www.miljobron.se 

 

Tips om Tyskland – Vår 

största exportmarknad 

Intresserad av nya kontakter 

och alternativ för ditt företag? 

Håkan Bürgemeister och 

Ulrika Nilsson erbjuder dig 

en mötesplats där du kan få 

svar på frågor och finna nya 

vägar för ditt företag i 

Mecklenburg-Vorpommern, i 

norra Tyskland. Information 

och kontaktuppgifter bifogas. 

 

Nyregistrerade företag i 

Åmål 

Rimes frestelser 

Fyrbodals Resetjänst 

Sharf Design AB 

Hedlunds Mur och Puts 

m.g-son transport 

Wejshults Bygg 

Glamour Beauty Åmål 

Svensk TrådDesign AB 

 

Företagsbesök juni 

Salladsboden 

Sharf Design AB 

kWh Kontroll 

Åmål Components AB 

Linders Allsvets & Montage  

 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 

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