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Tre priser till Skotork UF, 

Karlbergsgymnasiet, Åmål 

102 gymnasieföretag deltog 

på Ung Företagsamhets stora 

mässa i Vänersborg den 27 

mars. Det var då dags att visa 

upp resultatet av det år som 

de genomgått. Under dagen 

pågick 10 olika tävlingar och 

på plats för att bedöma dessa 

fanns ca 50 jurymedlemmar. 

De fyra killarna i Skotork UF; 

Johan Edén, Magnus Nilsson, 

Marcus Granqvist och Jacob 

Frid tog hem första pris i 

både bästa vara och 

innovation och dessutom fick 

deras rådgivare Kjell 

Fagerström pris som årets 

rådgivare. Skotork UF’s 

affärsidé är en universell 

skotork som fästes på 

elementet och som utnyttjar 

värmeutvecklingen. Stort 

grattis till både företag och 

rådgivare och lycka till på 

SM i maj i Stockholm! 

 

 

Handelsstaden Åmål 2015  
Absolut sista chansen att 

anmäla sig till seminarie-

serien med Kicki Eldh som 

föreläsare. Vi startar den 6 

april, kl 18.30. Serien 

omfattar tre tillfällen, med 

teman Sälj, Marknadsföring 

och Bemötande. All info 

finns på vår hemsida, under 

Handel och Näringsliv. 

Anmälan omgående till 

Marianne.  

 

 

 

 

 

 

Kursen ”Exponering i butik” 

pågår med Susanne Jansson 

som ledare. Några av dem 

som deltar är Stilmagazinet 

och Accenten. Ta en sväng 

förbi och kolla! 

 

Notera redan nu att onsdagen 

den 5 maj arrangerar vi en 

studieresa till Lidköping. Vi 

åker gemensam buss från 

Åmål. Vi återkommer med 

program. Räkna med heldag. 

 

 

Seminarium – 

Mediahantering 

Måndagen den 3 maj, kl 

17.00, Tingssalen 

(Vuxenutbildningen) kommer 

Peter Gyllander att prata om 

hur man hanterar kontakter 

med media. Notera redan nu 

datum och klockslag. Vi 

återkommer med inbjudan.  

 

 

FÅC – För Åmål i Centrum 
Nätverket FÅC verkar för att 

kommunens invånare ska få 

tillgång till en aktiv miljö 

med aktiviteter och 

evenemang som gör att man 

trivs, gynnar sin stad och 

”säljer” den till vänner och 

bekanta. Medlemmar i FÅC 

är näringslivet, föreningar 

och Åmåls kommun. Ju fler 

medlemmar, desto mer stöd 

kan vi lämna till uppskattade 

publika evenemang runt om i 

hela kommunen. Kontakta 

gärna Marianne för 

information om medlemskap.  

 

 

 

 

Support till tillväxtföretag 

CONNECT Väst är en ideell 

organisation vars uppdrag är 

att stötta tillväxtföretag i 

Västra Götaland så att de har 

rätt förutsättningar för att 

växa. CONNET finansieras 

av bl a näringsliv, Fyrbodals 

kommunalförbund och Västra 

Götalandsregionen. 

CONNECT kan bl a bistå 

med hjälp vid framtagande av 

affärsplan, utvärdering av 

affärsplan via extern närings-

livspanel och tillgång till 

mentorer/bollplank. Kontakta 

Dag Stulen 0739-41 47 67 

eller Antonio Morveto 0739-

41 47 66 för mer information.  

 

 

Nyregistrerade företag i 

Åmål 

Anderssons Träbåtar 

Smart Val MJS 

Malms Alltjänst 

 

 

Företagsbesök mars 
Däckcenter i Åmål  

Krypin 

Spicer Nordiska Kardan 

Unievent 

Granngården 

 

GLAD PÅSK! 

Marianne Carlsson 

 

 
 

 

 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 

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

 


