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Stort grattis till alla duktiga 

UF-företag vid Karlbergs-

gymnasiet som kammade 

hem så många priser vid Ung 

Företagsamhets regionala 

mässa den 19 mars i 

Trollhättan. Vi kan bland 

många nämna Underlägget 

UF som vann kategorin Bästa 

vara och Rubber Juggler UF 

som vann kategorin Bästa 

innovation. Dessa UF-företag 

går nu vidare till SM i maj. 

Till årets lärare i Fyrbodal 

utsågs Gunilla Skoglund, 

Karlbergsgymnasiet.  

Än en gång stort grattis till 

alla duktiga, engagerade 

elever och lärare. 

 

 

Vi gratulerar Joachim 

Wollnert, Åmål 

Components AB, som 

utsetts till Årets Företagare 

i Åmål 2010.   

Diplom och blommor delades 

ut på Företagarnas årsmöte 

den 29 mars. Företagarnas 

motivering lyder: Joachim 

Wollnert får pris som Årets 

Företagare i Åmål 2010 för 

att han målmedvetet utvecklat 

Åmål Components AB 

genom nytänkande. Att under 

en lågkonjunktur skaffa nya 

kunder och dessutom anställa 

mer personal visar både 

framtidstro och styrka. Detta 

har lett till ett framgångsrikt 

företag. 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till mötesarena 19 

april i Säffle   

Säffle kommuns näringslivs-

enhet inbjuder till en mötes-

arena den 19 april,  

kl 11.00 – 20.00 på 

Medborgarhuset i Säffle. 

Mötesarenan vänder sig till 

företagare inom besöksnäring 

och företag med behov av att 

hitta aktiviteter för kunder 

och egen del, från Värmland 

och Dalsland. Ta del av 

intressanta föreläsningar, 

arrangerade affärsmöten 

och/eller visa ditt företag i 

mässmonter. 

Allt information finns på 

www.saffle.se under 

näringslivsenheten. Kontakta 

Pia Proper, 0533-68 10 22. 

 

Näringslivsfrukost den 28 

april, kl 07.27 på 

Stadshotellet i Åmål.  

Företagsklimatet i Åmål –  

två av fem tycker klimatet 

är bra?! 

 

Svenskt Näringsliv genomför 

årligen regelbundna enkät- 

undersökningar där närmare 

70 000 företagare sätter betyg 

på hemkommunens företags-

klimat i en rad avseenden 

rörande bl a kommunens 

service, dialog och 

information. Tillsammans 

med statistiska fakta ligger 

företagarnas betyg till grund 

för Svenskt Näringslivs årliga  

ranking av kommunernas 

företagsklimat.  

 

 

 

På frukostmötet presenterar 

Helene Evensson från 

Svenskt Näringsliv 

Åmålsföretagens svar i Lokalt 

företagsklimat 2011. 

Välkommen med din 

anmälan senast den 26 april 

till Marianne. 

 

 

Kartläggning av 

pensionsavgångar               

Vi påminner om vår 

enkätundersökning angående 

kartläggning av kommande 

arbetskraftsbehov inom 

näringslivet. Vi gör nu en 

kartläggning av framtida 

pensionsavgångar och 

arbetskraftsbrist inom vårt 

arbetsmarknadsområde. 

Syftet är att få veta var 

jobben kommer att finnas 

framöver så att vi kan 

utbilda/vägleda arbetssökande 

och arbetslösa till ”rätt” 

yrken.  

Vi ber er som ännu inte 

besvarat enkäten att göra 

detta omgående.  Länken till 

undersökningen är: 

https://www.netigate.se/s.asp

?s=44404X2379 

 

 

Nya företag i Åmål 
JanDesign AB 

Ingemar Media 

Firma Jambo H Jonasson 

 

 

Företagsbesök mars 
Eurocash 

Spicer Nordiska Kardan 

 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 

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