
 

 

Näringslivsfrukost 

måndagen den 15 juni – Vi 

bryggseglar på m/s 

Vänervåg 
Välkommen till vårens sista 

näringslivsfrukost måndagen 

15 juni, kl 07.27 ombord på 

m/s Vänervåg. Sten Nilsson 

berättar om sin verksamhet, 

fartyget och Vänern. Du hittar  

m/s Vänervåg bakom 

Marinan/Turistbyrån. Vi 

bjuds på kaffe och smörgås. 

Anmälan till Marianne senast 

den 11 juni.  

 

 

Öppet hus i Swedbanks nya 

lokaler onsdagen den 17 

juni 
Swedbank byter lokaler i 

Åmål. Den 17 juni mellan kl 

18-20 är det invigning av de 

nya lokalerna på Torggatan 

Nina Bäckström, kontorschef 

för Swedbank Säffle/Åmål 

hälsar alla hjärtligt välkomna! 

 

 

Program under 

Ostindiefararen Götheborgs 

vistelse i Åmål 19-21 juli 

Anna Hjelmberg, 

turismutvecklare och ansvarig 

för vad som händer dessa 

dagar meddelar att 

programmet börjar ta form. 

På skeppsområdet 

(djuphamnen) blir det 

musikunderhållning av olika 

slag, barnaktiviteter, 

mässområde med 

utställningar, mat och dryck 

till försäljning m m. Fartyget 

är öppet för besökare alla 

dagar, biljetter köper man 

direkt från fartyget. Området i 

och vid kulturmagasinet  

 

 

kommer att präglas av 1700-

tals tema. Där blir det  

utställningar, föreläsningar,  

modevisning,  

musikarrangemang m m. 

Hantverkare och 

marknadsstånd hittar du 

också här. Vi återkommer 

med fullständigt program! 

 

 

Marknadsföringserbjudand

e under Ostindiefararen 

Götheborgs besök i Åmål 

19-21 juli 

Tusentals besökare väntas till 

Åmål när Ostindiefararen 

Götheborg kommer på unikt 

besök 19-21 juli. En 

fantastisk möjlighet att synas, 

informera om nyheter och 

knyta nya kontakter för 

framtiden. Åmåls kommun 

erbjuder dig som företagare 

eller förening möjligheten att 

marknadsföra er verksamhet 

på mässområdet nära skeppet. 

Ta chansen att synas i minglet 

vid Ostindiefararen 

Götheborg. Det blir det 

största segelfartyg som 

någonsin har lagt till i Åmål. 

Vi erbjuder tre olika 

marknadsföringsalternativ, se 

bilagan. För bokning kontakta 

Anna Hjelmberg, 0532-173 

01, anna.hjelmberg@amal.se.  

 

 

Vinn sjöslaget – tävla med 

ditt företag under 

Ostindiefararen Götheborgs 

vistelse i Åmål 

Anta utmaningen att vinna 

företagstävlingen på 

avslutningsdagen den 21 juli. 

Anmäl dina medarbetare till 

Sjöslaget och tävla i olika  

 

 

grenar på scenen. I samband 

med detta har ni möjligheten  

att marknadsföra er 

verksamhet och era  

erbjudanden från scenen till 

besökare under 

arrangemanget. Varmt 

välkommen med er anmälan 

till anna.hjelmberg@amal.se, 

0532-173 01, senast den 18 

juni.  

 

 

Rätt fokus i styrelsearbetet  
Intresset för styrelsearbete 

och bolagsstyrning har ökat. 

Ägare och andra intressenter 

har upptäckt att bra 

bolagsstyrning bidrar aktivt 

till företagets framgång. Det 

gäller alla typer av företag, 

oavsett bransch och storlek. 

Dessutom börjar 

organisationer – ex de ideella 

– att tillämpa liknande 

styrning som företagen. 

Något håller på att hända. 

Styrelseakademien Fyrbodal 

erbjuder styrelseutbildning 

för dig som vill bli certifierad 

styrelseledamot. Utbildningen 

äger rum den 23 och 30 

september i Trollhättan. All 

information finns på 

www.styrelseakademien.se/sa

fyrbodal.  
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