
          
 

  Maj-juni 2011 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

Ny amal.se 

Den 17 juni lanserades Åmåls 

kommuns nya hemsida. Den 

är efterlängtad och har ett helt 

nytt utseende och flera nya 

funktioner. Adressen är dock 

densamma, www.amal.se  

 

 

Åmålsmagasinet 

Den 17 juni fick 

samtliga hushåll i Åmål det 

första numret av 

Åmålsmagasinet. Syftet med 

tidningen är att skapa 

förståelse, insikt och 

engagemang för det arbete 

som utförs av kommunens 

tjänstemän och politiker för 

invånarnas bästa. Vår avsikt 

är att informera, ge tips och 

råd samt presentera 

medarbetare och 

verksamhetsområden inom 

kommunen.  

 

 

Entreprenörer i skolan 
Projektet STEPS – Strategiskt 

Entreprenörskap i Skolan har 

nyligen startat och pågår fram 

till januari 2013. Lärare och 

rektorer från skolor i bl a 

Fyrbodal kommer att få 

kompetensutveckling och 

stöd för att skapa en 

företagsam och jämställd  

skola som bättre speglar 

arbetslivets behov och 

förutsättningar. Från Åmål 

deltar Karlbergsgymnasiet. 

 

 

 

 

 

 

Ny plan- och bygglag 

Den 2 maj trädde nya plan- 

och bygglagen i kraft. Ett av  

syftena med den nya lagen är 

att det ska bli enklare och 

tydligare för den som söker 

bygglov. Alla bygglov ska nu 

kungöras i Post- och 

inrikestidningar på nätet. Alla 

beslut om bygglov, 

rivningslov, marklov eller 

förhandsbesked om bygglov 

ska finnas där. 

Kontakta bygglovsingenjör 

Boris Petrusic för mer 

information, 0532-17063 

boris.petrusic@amal.se. 

 

 

Grundutbildning med rätt 

fokus i styrelsearbete 

Nu erbjuder Styrelse- 

utveckling /Styrelse-

Akademien Fyrbodal en 

utbildning för dig som vill 

fördjupa dina kunskaper inom 

bolagsstyrning och styrelse-

arbete. Undervisningen 

bedrivs i seminarieform och  

ger möjlighet till erfarenhets-

utbyte både med kurs-

kamraterna och med erfarna 

lärare och styrelseproffs. 

Utbildningen är förlagd till 

Munkedal under två heldagar 

i september. Läs mer om 

specifikt innehåll och detaljer 

i bifogad pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringslivsfrukost 
Företagare, företagsledare, 

politiker och tjänstemän har 

deltagit på de fyra  

näringslivsfrukostar vi 

arrangerat under våren. 

Målsättningen har varit att 

under en timme hinna med att 

äta frukost, nätverka och 

lyssna på ett föredrag. Vi har  

fått positiva reaktioner för 

denna form av informella 

möten och återkommer med 

nästa näringslivsfrukost den 

25 augusti. 

 

 

Återvinning av 

kontorspapper 

Stena Recycling har fått 

många förfrågningar om att 

återvinna kontorspapper hos 

företag och myndigheter och 

därför erbjuder man nu en 

miljöriktig hantering av 

kontorspapper. Kontakta Sten 

Nilsson, 010-445 51 15 för 

mer information. 

 

 

Nya företag 
MDS Golv 

Kulan i Åmål AB 

Olifu Sverige AB 

La Porté Handelsbolag 

 

 

Företagsbesök 
KM Lack 

HMS  

 

Trevlig sommar! 

Marianne 

 

 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 

0532-170 26, 0708-68 59 60, marianne.carlsson@amal.se 
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