
Seminarium den 10 mars 
- EU:s investeringsplan, 
möjligheter för svenska 
projekt
På Åmåls Stadshotell den 10 mars inbjuder 
Europeiska kommissionen, Åmåls Kom-
mun och Europa Direct till seminarium 
om EU:s investeringsplan. Representan-
ter från EU-kommissionen, Europeiska 
Investeringsbanken och näringslivet deltar. 
I bilagan hittar du program för dagen, länk 
till anmälan samt information om investe-
ringsplanen. 

Byt karriär och Starta Eget 
som franchisetagare
Har du gått och funderat på att Starta Eget 
men aldrig vågat ta steget fullt ut? Då 
kan franchise vara något för dig. Kom till 
Franchisetorgets informations- och inspira-
tionskväll och träffa franchisegivare.  
Datum: Torsdagen den 10 mars, kl 18-20.
Plats: Företagens Hus, lokal Tycho Brahe, 
Innovatum, Åkerssjövägen 10, Trollhättan.
Kontakta Ramona Byrö, 0733-755 990, 
ramona@franchisetorget.se för mer infor-
mation. Kvällen är kostnadsfri och öppen 
för alla. Anmäl dig på www.franchisetor-
get.se/Position-Vast.

Skatteträff den 16 mars
Skatteverket bjuder in till en informa-
tionsträff den 16 mars, kl 09.00 – 12.00 
för dig som är revisor, bokförare eller 
redovisningskonsult för små- och med-
elstora företag eller för dig som arbetar 

med redovisning i ett medelstort företag. 
Information bland annat om nyheter, vad 
man ska tänka på vid anlitande av utländ-
ska företag, e-tjänster och mycket annat. 
Plats: Karlbergsgymnasiet, Schölinsgatan 7. 
Anmälan via www.skatteverket.se. 

Näringslivsfrukost  
den 23 mars
På näringslivsfrukosten den 23 mars blir 
det information från Tillväxtenheten, 
Åmåls kommun. Vi startar som vanligt kl 
07.27 på Åmåls Stadshotell och inleder 
med frukost. Anmälan till Marianne senast 
dagen innan träffen. 

Näringslivsgala 8 april
Årets höjdpunkt, näringslivsgalan, äger 
rum fredagen den 8 april, med start kl 
18.30. I år har vi valt Kulturmagasinet som 
platsen för evenemanget. Trevlig samvaro, 
god mat, prisutdelningar och underhåll-
ning borgar för en kul kväll.  Prisutdel-
ningar sker under kvällen, bl a pris till Årets 
Företagare. Galan är ett samarrangemang 
mellan Åmåls Industriförening, Åmål Han-
del, Företagarna Åmål och Åmåls kommun. 
Notera datum redan nu, inbjudan kommer 
inom kort. 

Urban Platsinnovation 
- samverkan för attrakti-
vare centralorter
Sex kommuner ska samverka för att 
tillsammans hitta hållbara utvecklingsstra-
tegier för attraktivare centralorter. Detta 
står klart nu när Interreg Sverige-Norge 

har beviljat EU-medel till projektet ”Urban 
Platsinnovation”. Projektet omfattar 
Strömstad kommun, Uddevalla kommun, 
Åmåls kommun, Lysekils kommun, Hög-
skolan Väst samt Fredrikstad kommune. 
Syftet med projektet är att få mer kunskap 
om hur centralorterna ska utvecklas för att 
kunna bli mer attraktiva för både invå-
nare och besökare. Det handlar både om 
näringslivsutveckling och fysisk planering 
och tanken är att vi ska få ökad kunskap 
så att vi gör rätt saker i rätt ordning, säger 
projektledare Cia Säll, Lysekil. Projektet 
pågår under tre år. Kontaktperson gällande 
Åmål är Ulrika Abrahamsson, centrumut-
vecklare. 

FÅC - För Åmål i Centrum
Under 20 års tid nu har FÅC stöttat lokala 
evenemang i Åmåls kommun. Evenemang 
som bidrar till att våra invånare får tillgång 
till en aktiv miljö och trevliga aktiviteter 
som gör att man trivs och gynnar sin stad 
men också lockar besökare till kommunen. 
Medlemsintäkter och kommunens insats 
under 2015 gjorde det möjligt för FÅC att 
bidra med 282 000 kr till olika evenemang 
och aktiviteter i vår kommun. För att kun-
na stötta fler evenemang behöver vi fler 
medlemmar. Alla kan vara medlemmar; 
näringsliv, föreningar och privatpersoner. 
Vill du veta mer hur kan bidra?  
Kontakta Marianne!
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