
Nytt pris för unga företa-
gare på landsbygden 
Regionutvecklingsnämnden har instiftat ett 
årligt pris som delas ut första gången våren 
2015. Priset, med namnet ”Unga lands-
bygdspriset i Väst”, delas ut till två unga fö-
retagare (15-30 år) i Västra Götaland, som 
får 25 000 kr var. Kriterier för att få priset 
är att pristagarna på ett framgångsrikt sätt 
ska ha startat eller drivit sitt företag med 
den huvudsakliga omsättningen på lands-
bygden. Det kan vara såväl traditionellt 
lantbruksföretagande eller företagande 
inom helt andra branscher. Sista dag för att 
nominera pristagare är den 6 februari. Mer 
information om priset och formulär för att 
skicka in nomineringar finns på  
www.vgregion.se/landsbygdspriset. 

Näringslivsfrukost  
20 februari
Tre företag/verksamheter får möjlighet att 
presentera sig och sin verksamhet på nästa 
näringslivsfrukost. Var och en får 10 minu-
ter till sitt förfogande. Anmäl ditt intresse 
till Marianne. Först till kvarn!

Studieresa 3 mars till 
Grästorp och Tibro
Vi tycker det är dags att vi nu gör en resa 
tillsammans. En resa som ger oss inspi-
ration till vårt fortsatta arbete med att 
utveckla Åmål. Varför just Grästorp och 
Tibro?
Grästorp, den lilla kommunen mellan Lid-
köping och Trollhättan, har framgångsrikt 

lyckats med sitt projekt ”stanna och handla 
i Grästorp”. Dessutom har Grästorp sin 
Nossan ljusfestival som lockar många be-
sökare. Vad är hemligheten bakom detta?
Tibro, där kommunen i samverkan med an-
dra aktörer, genomför tokiga, galna, roliga, 
annorlunda, uppseendeväckande evene-
mang och aktiviteter. Hur vågar man?
Inbjudan med program och tider för dagen 
bifogas. Välkommen med din anmälan till 
Ulrika

Åmålsmässan 28-29 mars 
- sista chansen
Nu är det sista chansen att anmäla sig 
till Åmålsmässan i Tennishallen. Tennis-
klubben som arrangerar mässan hälsar 
näringsliv och föreningsverksamheter 
välkomna som utställare. En mässtidning 
ges ut som distribueras till alla hushåll i 
Bengtsfors, Ed, Färgelanda, Grums, Mel-
lerud, Säffle och Åmål och når 34 000 
hushåll. Dessutom marknadsförs mässan i 
Östfoldavisen och Folloavisen i Norge och 
når då 162 000 hushåll. Värt att notera är 
att Carl-Jan Granqvist kåserar om målti-
den och vinet den 29 mars. Inbjudan och 
anmälningsblankett bifogas.

Företagens A-Ö
Företagens A-Ö är uppdaterad. På kom-
munens hemsida, under näringsliv, finns 
en lista som hjälper dig som är företagare, 
eller på väg att starta företag, att hitta
rätt handläggare eller kontaktperson i vår 
kommun.

Affärsutveckling  
- Steps to export 
Business Sweden inbjuder till Steps to ex-
port där du under fem halvdagar lotsas på 
ett systematiskt sätt igenom de viktigaste 
exportstegen inför en satsning på nya eller 
befintliga marknader. Teoretiska moment 
varvas med praktiska övningar, hela tiden 
med det egna företaget i fokus. Mellan de 
gemensamma gruppmötena coachas du av 
en personlig exportrådgivare. Steps to ex-
port startar den 26 mars i Uddevalla. Steps 
to export är kostnadsfritt men kostnad för 
material, 2 000 kr exkl moms, tillkommer. 
Vill du veta mer, kontakta torgny.soder-
lund@business-sweden.se. 

Skatteverkets  
informationsträffar 
Du vet väl om att Skatteverket har informa-
tionsträffar inom många olika områden? 
Information om träffarna hittar du på 
www.skatteverket.se under informations-
träffar. Välj Västra Götalands län avseende 
Åmål. 
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