
Nu kan du ladda din  
elbil i Åmål 
En laddstolpe för elbilar finns nu på Torget 
i Åmål. Laddaren, som är av märket Garo, 
är en laddare med uttag Typ 2, 3-fas, 32A. 
Här kan du kostnadsfritt ladda din bil upp 
till fyra timmar, p-skiva krävs. Laddstolpen 
är utrustad med två uttag, vilket gör att två 
bilar kan laddas samtidigt. 

Nya medarbetare på  
Tillväxtenheten
Tillväxtenheten har fått förstärkning på 
plan- och byggsidan. Nya medarbetare är 
Sofia Buhrgard, vikarierande planingenjör, 
och Thomas Carlson, plan- och bygglovs-
handläggare. Tillsammans med Roberth 
Melby, bygglovsingenjör, bistår de dig i alla 
plan- och byggärenden.

Vad gäller för svenska 
företag i Norge?
När du skickar personal till Norge, eller 
kanske till och med gör en etablering, så 
finns det många saker att tänka på. Inte 

minst när det kommer till beskattning av 
företag och personal. Ta chansen att träffa 
experter som kan fördjupa dig i gränsdrag-
ningarna och vad du som företagare måste 
känna till – oavsett om du utför tjänster i 
egen regi eller är inhyrd. Den 4 november 
bjuder Svinesundskommittén i samarbete 
med Grensetjänsten Norge-Sverige, Skatte-
verket, Fyrbodals kommunalförbund in till 
ett kostnadsfritt seminarium i Uddevalla. 
Hela inbjudan och anmälan hittar du på 
www.svinesundskommitten.se 

Affärsutvecklingscheckar- 
stärk ditt företag interna-
tionellt
Västra Götalandsregionen erbjuder möjlig-
het att ansöka om ekonomiskt stöd genom 
Affärsutvecklingscheckar. Checkarna gör 
det möjligt att genom extern kompetens 
närma sig nya marknader internationellt. 
Ansökningsperioden pågår fram till 2016-
01-31. På www.vgregion.se finns mer 
information, eller så kontaktar du  Gabriel 
Skarbäck, 010-4410583, gabriel.skarback@
vgregion.se. 

Framtidens Industri – vart 
vi är på väg och varför
Vad behövs för att göra svensk industri 
konkurrenskraftig i ett framtidsperspektiv? 
Och hur kan svensk innovation och konkur-
renskraft främjas genom samarbete mellan 
industrin och industriforskningsinstituten. 
Swerea har under våren 2015 genomfört 
en studie om framtidens industri med 
fokus på drivkrafter, trender och scenarier 
som påverkar svenskbaserad industris 
konkurrenskraft. Resultatet presenteras på 

ett frukostmöte på Innovatum i Trollhättan 
den 25 november, kl 07.30. Information 
och anmälan hittar du på www.swerea.se. 

Kalendarium
29 oktober – Näringslivsfrukost, Arbetsför-
medlingen informerar
29 oktober – Utveckla ett ledarskap för 
hållbar prestation, föreläsning med Pär 
Pettersson
29 oktober – höstmys och kvällsöppet i 
butikerna
20 november – Näringslivsfrukost, Roman-
tik och Juridik för företagare
4 december – Näringslivsfrukost – Peter 
Gyllander
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