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Näringslivsfrukost den 17 

mars, kl 07.27 på 

Stadshotellet i Åmål  

Välkommen till vårt andra 

frukostmöte för året. Vi äter 

frukost tillsammans och 

pratar med varandra under 

lättsamma former. Vi lyssnar 

också till Kjell Wester som 

informerar om planerna för 

Måkeberg. 

 

Kostnadsfritt men 

obligatorisk anmälan senast 

den 15 mars till Marianne. 

 

 

Styrelseutveckling Fyrbodal 

inbjuder till utbildningen Ta 

kontroll över ekonomin! I 

denna utbildning får du den 

ekonomiska kompetens som 

krävs för att på ett 

professionellt sätt kunna 

deltaga i de strategiska 

diskussioner som förs i 

styrelsearbetet. Utbildningen 

omfattar tre tillfällen, med 

start den 9 mars i Åmål. All 

information hittar du i 

bilagan, anmälan till 

info@styrelsefyrbodal.se.  

 

 

Hur kan ditt företag dra 

nytta av de stora för-

ändringarna inom 

fordonsindustrin? 
Innovatum Teknikpark med 

flera aktörer inbjuder till ett 

kontaktskapande seminarium 

den 30 mars, kl 13.00 – 

16.00 på Saabs Bilmuseum i 

Trollhättan.  

Två stora förändringar inom 

fordonsindustrin kommer att 

påverka de mindre företagen. 

 

1) Ägarbilden för Saab och 

Volvo Personvagnar påverkar 

inköpssystemen. 

2) Elektrifiering av fordon 

påverkar leverantörer, 

eftermarknad etc.  

Program för dagen bifogas, 

anmälan till Innovatum.  

 

 

Skatteverkets kostnadsfria 

informationsträffar till 

företagare 
Skatteverket inbjuder under 

mars-april till träffar där man 

bl a informerar om 

deklaration, moms för nya 

företagare, momsregler inom 

byggsektorn och ROT. Gå in 

på www.skatteverket.se, välj 

infoträffar och Mittregionen. 

Där hittar du datum och tid 

för alla informationsträffarna.  

 

 

Tillväxtverkets bidrag för 

utveckling av varor och 

tjänster 
Nu finns det nya pengar att 

söka för företag med mellan 

2-50 anställda för att utveckla 

en befintlig eller ny vara eller 

tjänst. Maxbelopp varje 

företag kan söka är 500 000 

kronor. Kravet på de företag 

som söker stöd är att de själva 

bidrag med lika mycket 

pengar som de får, i kontanta 

medel.  

Mer information och 

kontaktuppgifter finns på  

www.tillvaxtvgr.nu eller 

kontakta Christer Löfqvist, 

ALMI Företagspartner AB, 

0705-36 46 00. 

 

 

 

Forskningsstöd till små och 

stora företag  

Under 2011 har små och 

medelstora företag i Västra 

Götaland möjlighet att få 

extra stöd för forskning och 

utveckling genom så kallade 

FOU-kort. Stödet ges till 

projekt och utvecklings-

insatser som bl a skall stärka 

företagets internationella 

konkurrenskraft och bidra till 

en mer energieffektiv 

produktion och konsumtion. 

Information finns på 

www.vgregion.se/fou-kortet 

eller kontakta Bengt 

Adamsson, Industriell 

Dynamik, 0520-28 93 33. 

 

 

Nya företag i Åmål 
Fastighetsutveckling i Åmål 

Amaltec AB 

Råmål bygg 

Svenska Filmpoliserna AB 

Orrfågeln AB 

Trallen 

 

 

Företagsbesök januari-

februari 
Moelven Tom Heurlin AB 

Ofelia i Åmål AB 

Sko & Läder 

Tygstället 

Euromaint 

Hofpartner  

Strand Café 

Projektengagemang 

 

 

 

 

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun 

Tel. 0532-170 26, 0708-68 59 60, E-post: marianne.carlsson@amal.se 
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