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Vi gratulerar! 

Markus Fredriksson, klass 

IP3A på Karlbergsgymnasiet, 

som den 21 maj 2010 tog 

SM-guld i yrkesskicklighet 

som arrangerades på Svenska 

Mässan i Göteborg!  

 

Informationskväll om 

Lagen om offentlig 

upphandling (LOU) 
Onsdagen den 16 juni, kl 

17.30 kommer vi att bjuda in 

till en informationskväll om 

Lagen om offentlig 

upphandling. Katarina Gip, 

inköpare på Dalslands- 

kommunernas Kommunal- 

förbund informerar om LOU 

och politiker och tjänstemän 

från Åmåls kommun svarar 

på frågor. Notera datum 

redan nu, separat inbjudan 

kommer inom kort.  

 

Ny samverkansgrupp 

bildad 

Inom Åmåls Industriförening 

har man startat en grupp med 

entreprenörer och service- 

företag. Syftet är i första hand 

att lära känna varandra och 

varandras verksamheter för 

att kunna hitta former för 

samarbete och utveckling 

som gynnar såväl företaget 

som orten. Två möten har ägt 

rum med 8-10 deltagande 

företagare. Diskussionerna 

under dessa möten har 

handlat om utbildningar. 

Gruppen har kommit överens 

om att träffas en gång/månad. 

För mer information kontakta 

Peter Persson, Rörservice 

Åmål AB, 0532-618 90. 

 

Besök från Gadebusch, 

Åmåls tyska vänort 

27-30 maj besöktes Åmål av 

sin tyska vänort Gadebusch. I 

år är det 10 år sedan vänorts-

avtalet undertecknades. Fyra 

politiker från Gadebusch 

träffade politiker och 

tjänstemän i Åmål för att 

diskutera fortsatt samarbete.  

Företag i Gadebusch är 

intresserade av att utveckla 

företagskontakter med 

näringslivet i Åmål. Kontakta 

Marianne för mer 

information.  

 

Fyrbodal  -

Fordonskommunernas 

omställningsprojekt 

De sju fordonskommunerna i 

Fyrbodal; Tanum, Uddevalla, 

Vänersborg, Trollhättan, 

Färgelanda, Dals-Ed och 

Åmål har gått samman i ett 

näringslivsfrämjande 

omställnings- och 

utvecklingsarbete i 

fordonskommunernas 

näringsliv. Lars Hjalmarson 

arbetar som nätverks-

koordinator. Ett nätverk har 

bildats bestående av närings-

livsansvariga i de sju 

kommunerna. Uppdraget är 

att skapa varaktiga och nya 

jobb samt attrahera nya  

etableringar genom att 

stimulera nyföretagande och 

utveckla och stärka befintliga 

företag. Information om 

aktiviteter och insatser som 

planeras, se 

www.omstallning.fyrbodal.se  

 

 

 

Aurora – 

kompetensutveckling i 

Fyrbodal 
Målgruppen för Aurora är 

företag inom tillverkande 

industri med teknikintensiv 

inriktning som har kartlagda 

kompetensutvecklingsbehov 

för sin personal. I Åmål har 

sedan projektet startades sex 

företag godkänts att delta. Nu 

meddelar projektledningen 

för Aurora att man har fått 

möjlighet att lyfta in fler 

företag i projektet. 

Intresserade företag kan 

kontakta Marianne eller 

projektgruppen i Aurora, 

www.aurora.fyrbodal.se. 

 

Nyregistrerade företag i 

Åmål 

Amneruds måleri & 

golvtjänst 

VGT i Åmål AB 

Olssons förarutbildning 

Salladsboden Åmål Hb 

O A’s Café, Bar & Pensionat  

Måkeberg AB 

Torggillen i Åmål AB 

Kognia 

ACW Sweden Invest AB 

 

Företagsbesök april-maj 
TE Skogstjänst 

Spicer Nordiska Kardan 

SEM 

Palms Servicestation 

Brandt Lastvagnar AB 

Bröd. Brandt Personbilar AB 

Två Tryckare 

Texsolv 

 

 

 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 

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

 

http://www.omstallning.fyrbodal.se/
http://www.aurora.fyrbodal.se/

