
          
 

  Januari 2011 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

Projektet Handelsstaden 

Åmål 2015 inbjuder till en 

seminarieserie, omfattande tre 

tillfällen, på temat Säkerhet. 

Det första tillfället äger rum 

den 9 februari. 

 

”Det skall vara enkelt och 

säkert att betala med kort”  

 

Betalning med kort skall vara 

enkelt och säkert för både 

företag och kund, därför är 

det viktigt med rätt 

utrustning. Ni kan nu få 

experthjälp med detta av en 

inbjuden gäst från Babs 

Paylink som håller en 

presentation om 

betalterminer. Ni får också 

råd och förslag på vilken typ 

av terminal som passar för 

just er verksamhet. Swedbank 

finns på plats och berättar om 

hur de olika inlösenavtalen 

fungerar och vad de kostar. 

Dessutom presenterar banken 

ett gratis prova på erbjudande 

till er som saknar 

betalterminal idag.  

 

Välkomna onsdagen den 9 

februari, kl 08.00, Oscar’s 

Café, Norra Långgatan 20 i 

Åmål.  

 

Kostnadsfritt men 

obligatorisk anmälan senast 

den 7 februari till 

Marianne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringslivsfrukost  

17 februari, kl 07.27! 
Under 2011 kommer vi att 

inbjuda till näringslivsfrukost 

en gång per månad. Syftet är 

att, förutom att äta frukost 

tillsammans, träffas och prata 

med varandra under 

lättsamma former samt lyssna 

till någon intressant eller 

aktuellt ämne.  

 

Välkomna till vår första 

näringslivsfrukost 

torsdagen den 17 februari, 

kl 07.27 på Stadshotellet i 

Åmål! 

 

Michael Karlsson, 

kommunalråd i Åmål, 

berättar om ”Nutid och 

Framtid”. Enheten för Plan, 

Infrastruktur och Näringsliv 

presenterar sig.  

 

Kostnadsfritt men 

obligatorisk anmälan till 

Marianne senast den 15 

februari.  

 

 

Varning för bluffakturor! 
Vi vill göra er uppmärk- 

samma på att ”företaget” Diå 

Programeringsenheten 

skickar fakturor som är 

falska. Varningslistan för 

bluffakturor hittar du på 

www.svenskhandel.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Styrelseutveckling Fyrbodal 

inbjuder också till 

utbildningen Strategiskt 

styrelsearbete, utbildning 

för företagare och styrelser 

som vill framåt.  
Utbildningen omfattar tre 

tillfällen med start den 10 

mars i Trollhättan. All 

information hittar du i bilagan  

 

 

Nya företag i Åmål 
Bäcks Golv & Kakel AB 

Sko & Läder i Åmål AB (ny 

ägare) 

GuAnd AB 

Mimmi och Cahtrines 

Hårstudio AB 

Vaniljimporten Norden AB 

Svanströms Invest i Åmål AB 

Datatema Andreas Olsson 

Puttes Kakel-, Måleri- & 

Renoveringarbeten AB 

Ofelia i Åmål AB (nya ägare) 
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