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Handelsstaden Åmål 2015  
På frukostmötet den 17 

februari summerade vi arbetet 

för 2009 och informerade om 

verksamhetsplan för 2010. 

Seminarierna fortsätter under 

ledning av omtyckta Kicki 

Eldh. En första inledande 

träff med Kicki är den 10 

mars, kl 18.30, Tingssalen 

(Vuxenutbildningen), Åmål, 

då vi tillsammans beslutar 

teman för tre kommande 

seminarier. Alla är välkomna. 

Kvällen är kostnadsfri men 

för planering av 

kaffe/smörgås vill vi ha din 

anmälan senast den 9 mars till 

Marianne. Nämnas bör att vi 

även i vår kommer att 

arrangera en studieresa, 

troligtvis till Lidköping i 

början av maj.  

 

Nya affärsmöjligheter över 

gränsen till Norge 
Förstudien Industrisamarbete 

Dalsland –Østfold, Norge  

(IDØ) med syfte att kartlägga  

vilka industriföretag i 

Dalsland som har en önskan 

om att samverka med företag 

i Østfold pågår. 

 

Målgrupper är industriföretag 

och målet är att matcha 

Dalsländska företag med 

företag i Østfold.  

 

Hittills har åtta företag i Åmål 

anmält intresse genom att 

besvara ett frågeformulär. Ni 

som är intresserade men ännu 

inte besvarat frågeformuläret 

bör göra detta snarast! 

 

 

 

Fyrbodals 

fordonskommuner 

De sju fordonskommunerna i 

Fyrbodal; Tanum, Uddevalla, 

Vänersborg, Trollhättan, 

Färgelanda, Dals-Ed och 

Åmål går samman i ett 

näringslivsfrämjande 

omställnings- och 

utvecklingsarbete i 

fordonskommunernas 

näringsliv. Lars Hjalmarson 

har anställts som nätverks-

koordinator. Ett nätverk har 

bildats bestående av närings-

livsansvariga i de sju 

kommunerna. Uppdraget är 

att skapa varaktiga jobb, nya 

jobb samt attrahera nya 

etableringar genom att 

stimulera nyföretagande och 

utveckla och stärka befintliga 

företag. Arbetet pågår under 

tre år och finansieras av 

Trollhättans Stad, Västra 

Götalandsregionen och 

Fyrbodals kommunalförbund. 

Nätverket har haft ett första 

möte för att diskutera 

aktiviteter och insatser. 

 

 

Vem blir svensk mästare i 

innovation? 

Stiftelsen Skapa utlyser det 

nationella utvecklings- 

stipendiet för 2010. Syftet 

med stipendiet är att 

stimulera kreativt nyskapande 

av produkter och tjänster som 

leder till kommersiella 

möjligheter.   

Ansökningsformulär finns på 

www.stiftelsenskapa.se. 

Ansökan skall vara inlämnad 

senast den 17 maj 2010.  

 

 

Dags att nominera Årets 

Styrelseprofil i Fyrbodal 

2010  
Styrelseutveckling Fyrbodal 

verkar för ett aktivt 

styrelsearbete och som ett led 

i detta arbete vill man utse 

Årets Styrelseprofil i 

Fyrbodal. Syftet är att 

uppmärksamma den 

betydelse som ett 

professionellt styrelsearbete 

har för ett företags framgång. 

Vem som helst kan föreslå en 

kandidat till Årets 

Styrelseprofil. Nominerings- 

processen pågår och avslutas 

den 1 mars. Blanketter för 

nominering finns på 

www.styrelseutveckling.se 

 

 

Nyregistrerade företag i 

Åmål 

Städex 

Krypin 

Åmåls Städ & Hemservice 

Smådjursveterinären Åmål-

Säffle AB 
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