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Företagens A-Ö 
Säffle och Åmål har numera 

en gemensam teknik- och 

fritidsförvaltning. Detta 

innebär att handläggare och 

kontaktpersoner inom olika 

områden kan ha förändrats. 

En uppdaterad Företagens  

A-Ö bifogas. Den hjälper dig 

som är företagare, eller på 

väg att starta företag, att hitta 

rätt handläggare/kontakt- 

person i vår kommun. Du 

hittar också Företagens A-Ö 

på vår hemsida.  

 

 

Skatteverkets 

informationsträffar 

Moms vid utrikeshandel: 

Åmål torsdagen den 26 maj 

Handel med varor kl 9-11.30 

Handel med tjänster kl  

13-15.30 

Omvänd byggmoms och 

skattereduktion vid ROT-

arbeten: 

Åmål onsdagen den 18 maj, 

kl 18.00 

För mer information läs på  

www.skatteverket.se under 

informationsträffar, välj 

Mittregionen. 

 

 

Handelsstaden Åmål 2015 

inbjuder till andra 

seminariet på temat 

Säkerhet den 17 maj, kl 

08.00. Vi återkommer med 

inbjudan och program inom 

kort.  

 

 

 

 

 

Näringslivsfrukost den 26 

maj, kl 07.27 på 

Stadshotellet i Åmål  

Varför, När och Hur kan 

företagaren ta in ”externa 

ögon” som tittar på 

verksamheten? 

Richard Holmström, 

Hofpartner AB, berättar om 

sina erfarenheter av när 

företaget valde att ta in 

utomstående människor med 

andra perspektiv på företaget 

och dess omvärld än sitt eget. 

Helena Stor Hansson 

informerar om 

Styrelseutveckling Fyrbodal – 

Styrelseakademien Fyrbodal.  

Välkommen med din 

anmälan senast den 24 maj 

till Marianne. 

 

 

Skydd mot kapning av 

företag  

Är du orolig för att ditt 

företag ska kapas? Det finns 

flera sätt att snabbt bevaka 

om det skett ändringar i ditt 

företag för att förhindra att 

någon obehörig tar kontroll 

över det. På 

www.bolagsverket.se kan du 

snabbt och kostnadsfritt få 

information om ändringar i 

ditt företag. Under tjänsten 

minameddelanden.se kan du 

skaffa konto för att få besked 

via e-post och sms när 

Bolagsverket tagit emot 

ändringar som gäller ditt 

företag.  

 

 

 

 

 

Ibland blir det inte som 

man tänkt sig 
Hos Företagsakuten får du 

råd och hjälp om ditt företag 

är i kris. Företagsakuten 

erbjuder handledning och 

goda råd, som du sedan på 

egen hand kan använda för att 

få ordning på problemen i ditt 

företag. Självklart har 

Företagsakuten tystnadsplikt 

och sekretess. Mer 

information finns på 

www.foretagsakuten.se  

 

 

Köpa eller sälja företag? 
Projektet Ägarskiften i Västra 

Götaland riktar sig till 

personer med intresse av att 

sälja eller köpa företag samt 

personer som står inför ett 

generationsskifte i ett 

familjeföretag. På 

www.agarskifte.nu hittar du 

information och råd till dig 

som funderar på att sälja eller 

köpa företag. Där kan du 

anmäla dig till projektets 

olika aktiviteter och 

erbjudanden.  

 

 

Nya företag i Åmål 
LB klippet 

Låbyns Bygg & Inredning  

 

 

Företagsbesök april 
Coop Konsum 

Stena Recycling AB 

Eijes Bil AB 

Starlens AB 

Ragnar Gustavssons Bil AB 

Heinz Bil AB 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 

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

 

http://www.skatteverket.se/
http://www.bolagsverket.se/
http://www.foretagsakuten.se/
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