
Åmåls Fotofest
30 april – 7 maj pågår Åmåls Fotofest. 
Program med tider, utställningslokaler och 
vilka fotografer som ställer ut hittar du på 
www.fotofesten.wordpress.com. 

Cykelns dag
Den 14 maj firas Cykelns dag. Cykelns dag 
är en rikstäckande manifestation som 
framhåller cykeln som ett roligt, miljövän-
ligt och hälsosamt transportmedel. Akti-
viteterna äger rum vid gamla Bryggeriet, 
Strandgatan 5 i Åmål. OS-medaljören Bernt 
Johansson föreläser på Kulturmagasinet. 
Programmet hittar du på www.amal.se el-
ler kontaktar Ulrika, 0532-174 45. 

Det goda värdskapet  

– föreläsning 24 maj
Vi är mycket glada över att få bjuda in till 
en föreläsning med Jan Gunnarsson och 
Det Goda Värdskapet. Jan är grundare till 
VÄRDSKAPET som hjälper ledare och med-
arbetare att utveckla inkluderande, öppna 
och välkomnande verksamheter och 
platser. Som författare till åtta böcker inom 
värdskap, bemötande, service, samverkan 
och ledarskap är Jan en av landets mest 
anlitade föreläsare. Vi återkommer med 
inbjudan inom kort men reservera den 24 
maj, kl 19.00 i almanackan. Mer informa-
tion om Jan finns på www.vardskapet.se.  

Nya faktureringsrutiner på 
Östby Miljöstation
Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål 
informerar om nya faktureringsrutiner som 

gäller företag och föreningar som lämnar 
sitt verksamhetsavfall på Östby Miljö-
station. I samband med detta behöver 
teknik- och fritidsförvaltningen uppdatera 
sitt kundregister med rätt kunduppgif-
ter till er som lämnar verksamhetsavfall 
på Östby. Mer information finns bifogat 
samt en blankett som förvaltningen skulle 
uppskatta att ni fyller i och återsänder 
så snart som möjligt. Frågor besvaras av 
renhållningschef Veronica Carlsson Ulff, 
0533-681780.

Kunskapskväll om  
E-handel – 17 maj
Du som har startat eller funderar på att 
starta med näthandel är välkommen till  
Nyföretagarcentrum Västs seminarium om 
E-handel tisdagen den 17 maj, kl 18.00 – 
21.00 på Hotell Dalsland, Strömstadvägen 
2 i Ed. Lars Svensson, Nyföretagarcentrum 
Väst går igenom grudnerna för e-handel 
och vad man skall tänka på när man har en 
butik på nätet. Vad finns det för plattfor-
mar och betalningslösningar? Vad finns 
det för fallgropar? Anmälan till vast@
nyforetagarcentrum.se eller telefon/sms 
0708-250540.  Kvällen är kostnadsfri.

Verksamt.se med regional 
information
Nu kan man få en samlad bild över de 
aktörer som erbjuder kostnadsfri företags-
rådgivning, finansiering och lokala nätverk. 
För mer information besök www.verksamt.
se/vastragotaland.  

Ta hjälp av studenter
Det kan kännas långt till hösten men redan 
nu är det dags att anmäla sina förslag av 
studentarbeten till Miljöbron. Miljöbron 
förmedlar projekt mellan studenter och 
företag i regionen. Under hösten 2016 
samarbetar Miljöbron med flera olika 
kurser, bland annat inom miljöledning, 
kvalitetsledning, praktik, produktutveck-
ling eller marknadsföring, Ju tidigare du 
anmäler intresse, desto säkrare är det att 
du få hjälp till hösten! Kontakta Miljöbron 
031-202789, info@miljobron.se. Mer 
information finns på www.vastragotaland.
miljobron.se. 
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