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Se kraften – inte hindret!
På senaste näringslivsfrukosten infor-
merade Lise-Lotte Rådén om de stöd-
insatser som finns för arbetsgivare som 
anställer en person med funktionsned-
sättning. Ni som inte hade möjlighet att 
delta men är intresserade av att få veta 
mer så nås Lise-Lotte på 010-4874310, 
lise-lotte.raden@arbetsformedlingen.se 
  

Vilka utvecklingsmöjlig-
heter finns för dig som är 
aktör/företagare inom nä-
ringsliv, kultur och turism i 
Dalsland?
Dalslands Turist AB inbjuder till ming-
elfrukost i alla Dalslandskommunerna. 
I Åmål är det mingelfrukost den 14 
november, kl 07.30 på Stadshotellet. 
Program, anmälan m m bifogas. 

Näringslivsfrukost 15 no-
vember - Utställning inför 
antagandet av planen för 
Måkeberg
Vi inleder med frukost kl 07.27 på 
Stadshotellet i Åmål för att därefter 
gå till Kulturhuset och se den aktuella 
utställningen om slutliga utformandet 
av planen för Måkeberg. Utställningen 
presenteras av planförfattaren samt 
representanter för Måkeberg AB och 
Åmåls kommun. 

Välkommen med din anmälan till  
Marianne, senast måndagen den  
14 november. 

Åmål 2020 – En attraktiv 
stad att handla, bo och 
verka i!
Strategidagen den  5 oktober samlade 
ett 40-tal deltagare som med stort 
engagemang diskuterade och  bedömde 
Åmål. Dagen resulterade i en samman-
ställning på vad vi gör bra och vad vi kan 
bli bättre på i Åmål. Vi inbjuder nu, som 
utlovat, till en uppföljning torsdagen 
den 24 november, kl 18.30, på  
Stadshotellet i Åmål.   
De tre arbetsgrupperna som bildades 
under strategidagen presenterar sitt 
påbörjade arbete. Eftersom vi bjuder på 
varm mat vill vi ha din anmälan senast 
tisdagen den 22 november till Mari-
anne.

Kommande hantverks- 
upphandling
På frukostmöte den 14 september 
informerade Katarina Gip, Dalslands-
kommunernas Kommunalförbund om 
kommande upphandling av hantverk-
stjänster i Dalslandskommunerna. På 
mötet informerade Katarina även om 
tidsplan för upphandlingen där målsätt-
ningen var att förfrågningsunderlaget 
skulle vara ute i månadsskiftet 

oktober/november. Nu blir det inte 
riktigt så utan i mitten av november 
kommer underlaget att ligga ute. Det 
kommer att annonseras i lokalpressen 
samt finnas på kommunernas och kom-
munalförbundets hemsidor. De företag 
som lämnat in sin adress på frukostmö-
tena, kommer även att få en inbjudan 

via sin e-post. Om ni har frågor,  
kontakta Katarina Gip  
katarina.gip@dalsland.se,  
0530-189 82. 

Skatteverket bjuder in till 
informationsträffar om
- Moms vid utrikeshandel med varor 
och med tjänster
- Momsdagar med momsnyheter
- Omvänd byggmoms och skattereduk-
tion vid ROT-arbeten
Mer information, datum och anmälan 
hittar du på www.skatteverket.se, under 
rubriken Informationsträffar och möten, 
Mittenregionen. 
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