
Näringslivsfest 27 mars
Välkommen till årets höjdpunkt! En festlig 
kväll där god mat och dryck, humor, musik, 
utdelning av flera fina utmärkelser och en 
hemlig gäst förgyller kvällen. Givetvis är 
din partner välkommen liksom din perso-
nal. Allt du behöver veta om kvällen finns i 
bifogade inbjudan. 

Åmålsmässan 28-29 mars
Arrangören Åmåls Tennisklubb meddelar 
att drygt 70 utställare kommer att finnas 
på plats i tennishallen. Från Åmåls kom-
muns vänort i Estland, Türi, kommer också 
några utställare. På programmet står bl a 
författarföredrag, frisyrvisning, workshops 
och dagarna avslutas med att Carl-Jan 
Granqvist kåserar om måltiden och vinet 
på Karlbergsteatern. Allt om mässan kan 
du läsa i den kommande mässtidning som 
distribueras till alla hushåll. Håll utkik i din 
brevlåda!

Arbetsgivarkontakter på 
Arbetsförmedlingen
På Arbetsförmedlingen Dalsland, Åmål, 
Bengtsfors och Dals-Ed är det två arbets-
förmedlare, Amina Hage Huber och Inge-
mar Olsson, som arbetar aktivt mot ar-
betsgivaren. Amina är placerad i Åmål och 
Ingemar i Bengtsfors. Amina och Ingemar 
vill gärna göra företagsbesök för att lära 
känna era verksamheter och få veta mer 
om era framtida arbetskraftsbehov. Detta 
gör det lättare för Arbetsförmedlingen att 
kunna matcha rätt person till rätt arbete. 
Kontaktuppgifter; amina.hage-huber@
arbetsformedlingen.se, 010-4874526, 
ingemar.olsson@arbetsformedlingen.se, 
010-4880132.

Vad tycker företagen om 
kommunens service?
En enkät skickas ut under vecka 9 till alla 
företag som under 2014 haft ett myndig-
hetsärende med Åmåls kommun inom 
brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsos-
kydd och serveringstillstånd. Enkäten 
ingår i Sveriges kommuner och Landstings 
servicemätning av kommunernas myndig-
hetsutövning gentemot företag. Eftersom 
enkäten är en del i vårt förbättringsarbete 
hoppas vi att så många som möjligt svarar 
på enkäten. 

Fyrbodal växer på träd
Den 11 mars arrangeras seminariet Fyrbo-
dal växer på träd i Uddevalla. Seminariet 
handlar bl a om möjligheter i skogs- och 
träbranschen, prefabricering av trähus, 
innovation i upphandling och nya bioba-
serade material. Seminariet vänder sig 
till företag inom skogs-, trä- och pap-
persbranschen, politiker och tjänstemän 
i kommun och region, kommunala och 
privata bostadsbolag, arkitekter, designers 
och konstruktörer. Mer information och 
program hittar du på www.fyrbodal.se. 

FoU-kort – forskning och 
utveckling i mindre  
företag
Under 2015 har små och medelstora före-
tag i Västra Götaland möjlighet att få extra 
stöd för forskning och utveckling genom 
så kallade FoU-kort. Stödet ges till projekt 
och utvecklingsinsatser som bl a ska stärka 
företagets internationella konkurrens-
kraft och bidra till en mer energieffektiv 
produktion och konsumtion. FoU-kort Bas 
går att söka kontinuerligt under året och 

ansökningstiden för årets första FoU-kort 
Avancerad pågår till den 24 mars. Läs mer 
på www.vgregion.se, under regionutveck-
ling. 

Omställningskontoret+
Omställningskontoret + (OK+) är en 
omfattande satsning på ökad tillväxt och 
sysselsättning i företag i 18 kommuner i 
Västsverige (där Åmål ingår). OK+ vänder 
sig till dig som driver företag inom tjänster 
och handel eller inom tillverkningsindu-
strin, dvs alla branscher. OK+ erbjuder:
-Neutral finansieringsrådgivning. I första 
hand till små och medelstora företag som 
behöver finansiering för tillväxt. Även nya 
affärsidéer som har relativt kort tid kvar till 
kommersialisering.
-Ägarskifte Micro. Denna satsning riktar sig 
till både småföretagare som vill få 
stöttning med att överlåta företaget till nå-
gon annan och till personer med intresse 
av att överta små företag.
-Etableringsservice. Tillsammans med 
näringslivsenheterna i de 18 samverkande 
kommunerna inom Position Väst – tillväxt-
zonen mellan Göteborg och Oslo – un-
derlättar OK+ för de företag som söker en 
lämplig etableringsplats för sin verksam-
het. Mer information och kontaktuppgifter 
finns på www.omstallningskontoret.se. 
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