
Black Friday
Konceptet Black Friday har nu kommit till 
Åmål! Fredagen den 27 november med 
start redan kl 08.00 kan du göra fynd i 
många butiker. Butikerna har pangerbju-
danden!

Jul i Åmål
Nu närmar vi oss julmånaden december 
och då kan det vara bra att veta butikernas 
öppettider och vilka julaktiviteter som sker. 
På skyltsöndagen den 29 november, har 
butikerna öppet kl 13-17, det blir också 
dans kring granen på torget kl 13. Den an-
dra advent, den 6 december, har butikerna 
öppet kl 13-17 och det är julmarknad 
på torget, tomteparad genom stan och 
luciakröning. På www.amalhandel.se finns 
fullständigt program och information om 
öppettider under hela december. Genom 
att handla hemma stöttar du vår lokala 
handel.

Åmåls Julkalender

Vi vill gärna tipsa om årets fina julkalender 
som finns ute till försäljning på många stäl-
len i Åmål. Årets vackra vintermotiv över 
Åmåls centrum är illustrerat av Annica 
Hedborg. Under varje lucka anges en tid 
och plats. Den som befinner sig på platsen 
på utsatt tid får vara med om en överrask-
ning. Nytt för i år är att alla kalendrar är 

numrerade och fungerar därmed också 
som lotter. Kalendern kostar 30 kr. 
Allt överskott från försäljningen går till 
Barncancerfonden. 
P.S. Vill du som företagare köpa kalendern 
till din personal, kontakta Ulrika.

Näringslivsfrukost den 4 
december – Modern medi-
eträning, både för sociala 
medier och traditionell 
media
Användandet av sociala medier ökar 
lavinartat samtidigt som traditionell media 
digitaliseras. Den utvecklingen ger massor 
av möjligheter att stärka varumärket och 
öka försäljningen. Men relationen med 
den lokala/regionala tidningen eller P4-ka-
nalen är fortfarande lika viktig. En modern 
medieträning ger utveckling både i sociala 
medier och traditionella medier. 
Fredagen den 4 december, kl 07.27 på 
Åmåls Stadshotell pratar Peter Gyllander, 
journalist och kommunikationskonsult, om 
modern medieträning. Under frukosten 
ges exempel på hur företaget eller organi-
sationen kan jobba integrerat med sociala 
medier och traditionell journalisthanterad 
media.
Välkommen med din anmälan till Mari-
anne senast den 3 december.

Energi- och klimatrådgiv-
ning – Stödmöjligheter för 
företag
Energi- och klimatrådgivarna i Dalsland 
erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- 
och klimatrådgivning till privatpersoner, 
organisationer, föreningar och företag i 

Dalsland. Energi- och klimatrådgivningen 
bedrivs via Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund i samarbete med det 
regionala energikontoret Hållbar utveck-
ling Väst. 
För företag erbjuds stöttning i frågor kring 
förnybar energi och energieffektivisering. 
Arbetet innefattar även att vara rådgi-
vande och behjälpliga i processen att hitta 
lämpliga utvecklings- och stödmöjligheter. 
Stödmöjligheter för företag som finns är:
- Stöd för energikartläggning i små och 
medelstora företag - Stöd till studier inför 
energieffektiva investeringar - Klimatklivet 
– lokala klimatinvesteringar 
- Nätverk för energieffektivisering Kontakt-
uppgifter till rådgivarna hittar du på www.
dalsland.se under fliken Energi. 

Nu kan du hitta intressan-
ta utlysningar för framtida 
finansiering
Nu lanserar Innovatum en sida med 
aktuella EU-program, www.innovatum.se. 
Syftet med sidan är att ge en överblick av 
kommande och existerande utlysningar av 
intresse för aktörer inom Fyrbodal. Detta 
är en levande sida som kommer att uppda-
teras kontinuerligt av Innovatum. Sidan är 
med andra ord inte heltäckande över alla 
idag existerande program och utlysningar, 
de du finner på sidan är sådana som ryms 
inom Innovatums och dess nätverks intres-
seområden. 

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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