
Stöd till företagens en-
ergi- och klimatinsatser
På näringslivsfrukosten den 29 januari 
informerade Jonny Leandersson och Roger 
Fredriksson, klimat- och energirådgivare 
i Dalsland, om de stöd som finns till före-
tagens energi- och klimatinsatser. En kort 
sammanställning av olika stödformer bifo-
gas. Kontakta Roger och Jonny så hjälper 
de gärna till!

Nu sätter vi Åmål på  
Norge-kartan!
Ta chansen att vara med i ett sammanhang 
då vi sätter Åmål i fokus hos våra grannar i 
väst. Det finns all anledning att gå sam-
man och visa vad Åmål har att erbjuda. Att 
marknadsföra Åmål i tidningarna Østfolda-
visen och Folloavisen är ett unikt tillfälle 
att göra detta och vi når då 165 000 hus-
håll. Välkomna till Stadshotellet torsdagen 
den 17 februari, kl 18.30. Roy Lie-Eldor, 
annonschef på tidningen Østfoldavisen är 
på plats och informerar om annonspaket 
och svarar på frågor. Anmälan till ulrika.
abrahamsson@amal.se, senast den 12 
februari. 

Åmål på väg att diplome-
ras till Fairtrade City
Politikerna i Åmåls kommun har tagit ställ-
ning för rättvis handel och etisk konsum-
tion i offentliga kök och inom kommunens 
verksamheter. Nu är vi på god väg att 
diplomeras till Fairtrade City. Diplome-
ringen innebär att kommunen lever upp 
till kriterier och krav på rättvis handel och 

ILO:s kärnkonventioner i offentlig upp-
handling, att det bedrivs ett aktivt infor-
mationsarbete samt erbjuds ett utbud av 
Fairtrade-märkta produkter i butiker, på 
serveringar och arbetsplatser. Nu är det 
er tur som företag att hjälpa till i arbetet 
med rättvis handel! Fairtrade på jobbet är 
för företag och arbetsplatser som väljer att 
göra skillnad i fikarummet genom att välja 
Fairtrade-märkta produkter och som stolt 
vill berätta om det. Som minimum krävs 
Fairtrade-märkt kaffe, te och socker och 
att man aktivt ser över möjligheterna att 
inkludera fler produkter så som choklad-
dryck eller Fairtrade-märkta bananer i 
fruktkorgen. Registrera er och läs mer på 
fairtrade.se/foretag. Vill du veta mer om 
Fairtrade-arbetet i kommunen kontakta 
Katrin McCann, miljöenheten, 0532-172 
55 eller katrin.mccann@amal.se. 

Ta ditt företag ut i världen
Exportfrämjande Integration är ett EU-
projekt som vänder sig till företag som 
söker nya exportmarknader och letar efter 
relevant kunskap och kompetens för att 
nå dessa marknader. Projektet matchar 
nyanlända svenskars kompetens med 
etablerade företags utvecklingsbehov. Ex-
portfrämjaren rekryteras efter företagens 
kravprofil och består av högskoleutbildad 
personal med utlandserfarenhet och 
säljprofil. Exportfrämjaren är kostnadsfri, 
företagens investering är tid för planering 
och handledning. Kontakta projektledare 
Håkan Gunnarsson Hindström,  
0721-617092, hakan.gunnarsson- 
hindstrom@uddevalla.se. 

Sammanhållen gränsin-
formation för svenska och 
norska företag
Grensetjänsten är ett svensk-norskt samar-
bete för att göra det lättare att arbeta och 
driva företag på båda sidor om gränsen. 
Tidigare har man framför allt haft informa-
tion för den som ska vara anställd, men 
nu finns information också för företag. 
Myndigheter på båda sidor, som t ex 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Nav och 
Skatteetaten samverkar så att du kan hitta 
all information på samma plats, www.
grensetjensten.com. 

Ekonomi för  
företagsledare
Almi Företagspartner inbjuder till fyra 
workshops i lönsamhetsstyrning. Med 
utgångspunkt från ditt eget företag får du 
verktygen för att se förbättringsmöjlig-
heter i din verksamhet och olika sätt att 
åtgärda dem för optimal lönsamhet. Under 
workshopen kommer du att arbeta med 
ditt eget bolag. Start den 2 mars i Trollhät-
tan. För mer information och anmälan kon-
takta Helena Åberg, 0520-89406, helena.
aberg@almi.se. 
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