
Cykelns dag den 9 maj
Europadagen, som även den äger rum den 
9 maj, firas i Åmål tillsammans med Cy-
kelns dag. Det blir en dag fylld med cyklar i 
alla dess former, och som kronan på verket 
kan man vinna ett presentkort på en cykel. 
Det blir även en tipspromenad i Örnäs-
skogen och vid Gamla Bryggeriet, Strand-
gatan 5, finns utställare som visar olika 
cykelmodeller, nya cykelprodukter samt 
det senaste inom säkerhet. Här finns också 
inspiratörer som berättar om vad cyklingen 
betytt och betyder för dem. Program för 
dagen bifogas.

På gång i Åmål
Det händer mycket i Åmål, inte bara Cy-
kelns dag. Alla evenemang finns samlade i 
broschyren Se, höra, göra i Åmål, som du 
hittar på turistbyrån, på stadshuset och 
kulturhuset m fl platser i stan. Du hit-
tar också evenemangen på kommunens 
hemsida.

Åmåls Turistbyrå
Den 1 mars övertog Dalslands Turist AB 
driften av Åmåls Turistbyrå. Personalen 
Lena Lindberg Wong och Emma Augusts-
son har redan kommit igång i de nyre-
noverade lokalerna på Hamngatan 5 och 
hälsar alla besökare välkomna. Turistbyrån 
har helårsöppet med utökade öppettider 
under sommaren. Du når Lena och Emma 
på telefon 0532-170 98, turism@amal.se. 

Är du 20-30 år och vill vara 
med på en workshop om 
framtidsvisioner?
Ett roligt jobb, nya teknikprylar, odla to-
mater på taket? Hur vill du leva om 15 år? 
Och hur kan det göras klimatsmart?
Den övergripande visionen för Västra Gö-
taland är ”det goda livet” och politikerna i 
regionen har antagit målet om ett fossilo-
beroende samhälle år 2030.
Hur kombinerar vi dessa två? Vad är det 
goda livet för dig? Hur kan det levas på ett 
klimatsmart sätt? Gör din röst hörd!
Välkommen till en inspirerande workshop 
den 13 maj, kl 10-15 på Maker Space 
(gamla badhuset). Arrangör är Västra 
Götalandsregionen och du anmäler dig 
omgående till amanda.martling@vgregion.
se, 0700-823192. 

Walk and Talk i Åmål  den 
22 maj
Ta chansen till ett inspirerande lunchmöte 
under annorlunda former
Svenskt Näringsliv kommer under våren att 
arrangera ”Walk & Talk” i ett antal kommu-
ner i Västra Götaland. Du kommer att gå 
en lättare promenad och utbyta erfaren-
heter och tankar med människor som du 
kanske inte alltid stöter på i din vardag. 
Syftet är att kunna prata om förutsättning-
ar för företagande, konkurrenskraft och 
jobbskapande i en annorlunda miljö. Några 
äventyrliga sträckor kommer promenaden 

inte att bjuda på utan äventyret ligger i 
själva samtalet. Efteråt bjuder Svenskt 
Näringsliv på lunch och sammanfattar de 
frågor som kommit upp. 
Vi samlas vid Åmåls Stadshotell den 22 maj 
kl 12.00 och aktiviteten beräknas vara slut 
kl 13.30 (inklusive lunch).
Anmälan till Marianne eller charlotte.
schele@svensktnaringsliv.se. 

Ta hjälp av en student i 
höst
Genom Miljöbron kan du som företagare 
få kostnadsfri hjälp av välutbildade studen-
ter att utveckla ert hållbarhetsarbete. Som 
en del av studierna hjälper studenterna er 
med miljöledning, produktutveckling, be-
teendeundersökning eller varför inte ta in 
en praktikant? På www.vastragotaland.mil-
jobron.se/foretag finns mer information 
om respektive kurs och hur ditt företag kan 
få hjälp av Miljöbron. 
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