
Vi gratulerar!
Den 27 mars ägde årets företagarkväll/
näringslivsfest rum i Åmål. Drygt 100 
personer hade anmält sig och fick uppleva 
en trevlig kväll tillsammans. Under kvällen 
delades flera fina utmärkelser ut.

Årets företagare i Åmål
Sören Elofsson och Leif-Erik Johansson, SLL 
Energi & Infrastruktur

Årets Entreprenör
Hans Jansson, Dalslands Motor

Årets Industrialist
Jimmie Karlsson, tävlar i  yrkes-VM  
i svetsning

Årets uppmuntringspris
Janne Gustafsson, Eltjänst

Gesällbrev
David Högfält, målare

Var med och fira Åmåls 
födelsedag 1 april
Den 1 april firar Åmål 372 år. Detta vill 
kommunen fira tillsammans med Åmåls-
bor, butiker, företag, föreningar och skolor. 
Blås upp ballonger och placera på ett 
synligt ställe. Tänk er ett Åmål fullt med 
ballonger, fint va?

Ny medarbetare på  
Tillväxtenheten
Anna Hjelmberg tillträder den 1 april 
tjänsten som turismutvecklare med 
placering på Tillväxtenheten. Tjänsten är 
en ettårig tjänst med förhoppning om att 
den ska permanentas. Anna kommer att 
ha ett nära samarbete med Marianne och 
Ulrika för att driva utvecklingsfrågor inom 
näringsliv, centrum och turism. Anna är 32 
år, bosatt i Karlstad och kommer närmast 
från en tjänst som turismutvecklare i Hag-

fors. Under våren kommer Annas främsta 
uppgift att vara   projektledare för Ostin-
diefararen Götheborgs ankomst till Åmål 
19-21 juli. Vill du vara delaktig och hjälpa 
till kring arrangemanget är du välkommen 
att kontakta Anna. Du når Anna på  0532-
173 01, 070-7209584, anna.hjelmberg@
amal.se. 

Ostindiefararen  
Götheborg  
Svenska Ostindiska Companiets expe-
ditionsledare Emanuel Persson, kapten 
Carsten Hedlund och överstyrman August 
Jansson har besökt Åmål för att planera 
hamnstoppet i staden under sommarens 
turné på Vänern. Under juli månad kom-
mer Ostindiefararen Götheborg att besöka 
Vänersborg, Lidköping, Kristinehamn, 
Karlstad och Åmål, under turnén Vänern 
Tour. Skeppet kommer att vara det största 
segelfartyg som någonsin har seglat på 
Vänern och turnén ska uppmärksamma 
innanhavet Vänern som besöksmål. Vä-
nern Tour är en del av den fyra månader 
långa Europaturné, European Tour 2015, 
som skeppet Ostindiefararen Götheborg 
ska ut på i sommar, då skeppet ska besöka 
totalt 17 städer runt om i Europa. 

Verksamt.se
På www.verksamt.se samlar myndig-
heterna Bolagsverket, Skatteverket och 
Tillväxtverket information och e-tjänster 
för dig som funderar på eller ska starta 
företag eller redan driver företag och vill 
utveckla det. 

Västra Götalandsregionen 
lanserar ny EU-webbportal 
Nu lanseras Västra Götalandsregionens nya 
EU-webbportal, en plattform för dig som 
vill veta mer om utvecklingsarbete med 
stöd av EU. Webbportalen har tagits fram i 
samverkan med Västra Götalands kommu-
ner och kommunalförbund och är tänkt att 
användas som en virtuell arena för utbyte 
av EU-relaterad information, erfarenhet 
och kunskap. På www.vgregion.se/eu kan 
du bl a läsa mer om vilka EU-program och 
fonder  som finns, aktuella utlysningar och 
projektpartners, hur regionen stödjer ett 
utvecklingsarbete med hjälp av EU. 

Kommande aktiviteter
Notera i almanackan redan nu, mer infor-
mation kommer inom kort.
17 april – Frukostmöte med IUC Väst (mål-
grupp tillverkande företag) 
28 april - Näringslivsfrukost 
5 maj – Näringslivsfrukost - Lagen  om of-
fentlig upphandling
5 maj – Innovatum talks
9 maj -  Cykelns dag och Europadagen

Marianne Carlsson         Ulrika Abrahamsson 
Näringslivsutvecklare      Centrumutvecklare
0532-170 26, 0708-68 59 60     0532-174 45, 0703-068 100 
marianne.carlsson@amal.se      ulrika.abrahamsson@amal.se
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