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Ny avfallsplan för Åmåls 
kommun
Arbetet med att ta fram en ny avfalls-
plan för Säffle och Åmåls kommuner 
har startat. En förutsättning i arbetet 
är att få in synpunkter och idéer från 
er företagare. En enkät kommer därför 
att skickas ut under januari månad. Vad 
tycker ni är viktigt när det gäller avfalls-
hanteringen som berör er? Enkäten 
kommer även att finnas tillgänglig på 
kommunernas hemsidor hälsar Veronica 
Carlsson Ulff, renhållningschef Säffle-
Åmål. 

Åmåls kommun deltar i 
Insikt 2013
Åmåls kommun har anmält sig till Insikt 
2013 – en servicemätning av kommu-
nens myndighetsutövning gentemot 
företag. Undersökningen genom-
förs av SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) och 189 kommuner deltar. 
De myndighetsområden som ingår i 
undersökningen är brandtillsyn, mark-
upplåtelser, serveringstillstånd, bygglov 
samt miljö- och hälsoskyddsärenden. 
Alla företag i Åmål som under 2012 haft 
ett ärende med kommunen i någon av 
dessa områden kommer under våren 
att få en enkät med frågor som rör bl a 
tillgänglighet, bemötande, effektivitet, 
rättssäkerhet m m. Frågorna i enkäten 
handlar om faktorer som vi kan påverka 
och är således ett verktyg i vårt 
förbättringsarbete. Vi ser fram emot en 
hög svarsfrekvens!

Utbildningar
Networking Companies erbjuder flera 
utbildningar till alla producerande före-

tag i Fyrbodal:
- Marknadsföring, 4 halvdagar, start 
14/1 i Åmål
- Roadshow: Svetscertifieringen 
EN1090, 17/1 i Dalsland
- Skötsel av elektriska anläggningar 31/1 
i Trollhättan
- Projektledning, 2+2 halvdagar, start 
4-5/2 i Vänersborg
- Introduktion till AS 9100 7/2 i Väners-
borg
Läs mer på www.networkingcompanies.
se  eller kontakta Olle Söderqvist 0762-
132 152. 

Du har idéerna – vi har 
tiden!
Har du idéer om hur du vill utveckla din 
marknadsföring, funderar du på om du 
använder rätt verktyg för prissättning 
och kalkyler eller har du tankar om vad 
du vill förbättra i företagets logistik? 
Inom Interregprojektet Gränslös nä-
ringslivsutveckling kan du få hjälp av 
studenter med mindre projekt eller 
större arbeten. Fokus är att i första hand 
genomföra uppdrag inom ämnesom-
råden som t ex marknadsföring, pris-
sättning/kalkylering, logistik, kvalitet. I 
första hand vänder sig projektet till små 
och medelstora industriföretag. För stu-
dentarbeten under våren 2013 behöver 
du redan nu kontakta Högskolan Väst, 
anders.eklann@hv.se eller Högskolan 
Östfold, egil.norvald@hiof.no. 

Företagsbesök
• Profab
• Oscars Café, Bar & Pensionat
• Åmåls Stålkonstruktioner
• Moelven Tom Heurlin 
• Elkedjan
• Markleen
• JärnMagazinet
• Audio Video 
• Smallsize Hobbyland
• Cleanergy

Nya företag i Åmål
• Bjerks Import
• Elenco Invest AB
• Åmåls Grafiska AB
• Jika Svets
• Concolor

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun
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