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Absolut sista chansen att 

anmäla sig till seminariet 

”Hur hanterar du 

kontakter med media?” 

måndagen den 3 maj, kl 

17.00, Tingssalen, 

Vuxenutbildningen Åmål (fd 

Tingshuset). Föredragshållare 

är Peter Gyllander. 

Omgående anmälan till 

Marianne. 

 

 

Inbjudan till Frukostmöte  

Projekt Måkeberg - 

Information om utveckling 

av stadskärnan mot vattnet!  

 

Kjell Wester, Vd, Måkeberg 

AB och Susanne Andersson, 

stadsarkitekt, Åmåls kommun 

informerar om planer och 

visioner för Måkeberg.  

Välkomna fredagen den 21 

maj, kl 08.00 – 09.00, 

Päronsalen, Stadshuset.  
Anmälan senast den 19 maj 

till Marianne 

 

 

Informationsträff om 

momsreglerna inom 

byggsektorn och om 

skattereduktion för ROT-

arbeten 

Skatteverket inbjuder till 

kostnadsfri informationsträff  

för dig som berörs av 

momsreglerna inom 

byggsektorn ”omvänd 

skattskyldighet” och av 

reglerna om skattereduktion 

för ROT-arbeten.  

 

 

 

 

 

Träffen äger rum den 25 

maj, kl 18.00-20.30 på 

Skatteverkets kontor, 

Strandgatan 5 i Åmål.  
Anmälan görs på 

www.skatteverket.se och välj 

Informationsträffar och 

möten, Mittregionen: 

”Momsinformation – Moms-

regler inom byggsektorn” 

eller ring Marie Israelsson 

Forsgren 010-576 24 34. 

 

 

Hur banar vi väg för ung 

arbetskraft? 
Snart är historiens största 

pensionsavgångar här! Hur 

kommer vi då att klara den 

kommande högkonjunkturen? 

Kom och delta i en intressant 

diskussionsdag om strategier 

för ungas vägar in i 

arbetslivet!  

Välkommen till konferens 

den 28 maj, kl 9-16, 

Medborgarhuset, Säffle. 

Arrangör är projektet 

Work factory. Se bifogade 

inbjudan.  

 

 

Erbjudande från Miljöbron 
Miljöbron erbjuder, genom 

att rekrytera högskole- 

studenter, företag kostnadsfri 

hjälp med att starta upp eller 

utveckla sitt miljöarbete.  

Miljöbron fungerar som en 

länk mellan näringslivet och 

den akademiska världen 

genom att förmedla projekt 

mellan företag och studenter.  

 

 

 

 

 

Företag får kostnadsfri hjälp i 

sitt arbete med miljö och 

hållbar utveckling.  

Studenter får 

arbetslivserfarenhet och 

kontakter under sin studietid. 

Kontakta Anna Jonson 

Sahlberg, verksamhetsledare, 

0731-803 845, 

www.miljobron.se 

 

 

Inbjudan till mässa i Åmåls 

Tennishall 1-3 april 2011 
Det kan tyckas att nu är 

arrangören ute i god tid men 

men tiden går fort….. 

 

Åmålsmässan är tillbaka! 

Åmåls Tennisklubb upprepar 

succén från 2009 års mässa! 

Näringsliv och förenings- 

verksamheter är välkomna 

som utställare. Inbjudan och 

anmälan bifogas. Anmälan 

skickas till Åmåls 

Tennisklubb. Först till kvarn! 

 

 

Nyregistrerade företag i 

Åmål 

Dj Kelzo 

Åmåls Medicinska Fotvård 

Åmåls fixarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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