
Näringslivsfrukost den  
7 oktober
Välkommen till höstens första näringslivs-
frukost onsdagen den 7 oktober, kl 07.27, 
på Hanebols friskvårdscenter.
Ulrika Thoresson, som driver Hanebols 
friskvårdscenter, bjuder oss på en kick-
start för en sundare livsstil i höst. Kortare 
inspirationsföreläsning, energigivande 
övningar och smoothie utlovas! Anmälan 
till Marianne senast den 5 oktober. 

Inbjudan till en inspire-
rande föreläsning den  
29 oktober
Utveckla ett ledarskap för hållbar presta-
tion. Hur man skapar engagerade medar-
betare. Pär Pettersson, fil. Dr och sedan 
några år tillbaka Tre Kronors mentala 
coach vet hur man bygger en stark och 
hållbar prestationskultur. Han vet också 
hur man leder och coachar för framgång, 
både i arbetsliv och inom elitidrotten. 
Föreläsningen, som är ett samarrang-
emang med Åmåls Stadshotell,  äger rum 
den 29 oktober, kl 14.30-16.00 på Åmåls 
Stadshotell. Efteråt blir det mingel och 
eftersnack med snittar och dryck.
Läs mer i bifogade inbjudan. Anmälan till 
Marianne senast den 26 oktober.

Du & Din Idé – 5 november
Har du en affärsidé som borde vara 
mer än just en idé?
NyföretagarCentrum, Innovatum Inkubator 
och Drivhuset anordnar tillsammans en 
rådgivningskväll där du får  kostnadsfri råd-

givning av en affärsrådgivare. Du får även 
möjligheten att mingla och träffa viktiga 
nyckelaktörer. Möt rådgivare m fl den 5 
november på Utvecklingscenter i Dals Ed. 
Öppet hus och mingel kl 16-18, därefter  
individuella samtal fram till kl 19. Mer info 
finns på www.nyforetagarcentrum.se/vast. 

Företagsakuten
Företagsakuten Fyrbodal har i uppdrag att 
hjälpa företag som befinner sig i ekono-
misk knipa. Det kan vara allt ifrån obetalda 
skulder, problem med lönsamheten eller 
att det är omöjligt att betala ut lönerna 
till de anställda i bolaget. Företagsakuten 
erbjuder inte lån eller bidrag. Däremot får 
du upp till fem timmars kostnadsfri rådgiv-
ning, handledning och goda råd, som du 
sedan på egen hand kan använda för att 
få ordning på problemen i ditt företag. 
Ring 0733-358534 så slussas du vidare till 
någon av Företagsakutens fyra rådgivare. 
Självklart har rådgivarna tystnadsplikt och 
sekretess. 

Nu kommer nya sedlar  
och mynt
Under 2015 och 2016 får Sverige nya sed-
lar och mynt. Sedlarna får nya säkerhets-
detaljer med bättre skydd mot förfalsk-
ningar och mynten blir mindre, lättare och 
nickelfria. Under en period kommer både 
de nuvarande och de nya sedlarna och 
mynten att finnas i samhället samtidigt. 
De nuvarande sedlarna och mynten blir så 
småningom ogiltiga (utom 10-kronan som 
inte byts ut). All information finns på www.
riksbank.se/informationsmaterial. 

Kalendarium
7 oktober – Näringslivsfrukost hos Hane-
bols Friskvårdscenter 

29 oktober – Näringslivsfrukost, Arbets-
förmedlingen informerar

29 oktober – Utveckla ett ledarskap för 
hållbar prestation, föreläsning med Pär 
Pettersson

29 oktober – höstmys och kvällsöppet i 
butikerna

20 november – Näringslivsfrukost,  
Romantik och Juridik för företagare
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