
Näringslivsfrukost freda-
gen den 17 juni - Seaside
Välkommen till näringslivsfrukost fredagen 
den 17 juni, kl 07.27. Denna gång ses vi på 
restaurang Seaside. Marinco Alexis, ny krö-
gare under sommaren, berättar om verk-
samheten och vad som händer under som-
maren. Anna Hjelmberg, turismutvecklare, 
berättar om Hamnkalaset, sommarens nya 
evenemang, som äger rum den 21-23 juli. 
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmälan 
till Marianne senast dagen innan.

Ny mötesplats – Innergård 
på Kungsgatan 5
Åmåls kommun har beviljats stöd från 
Västra Götalandsregionen för att utveckla 
Saga biografen som en lokal utvecklings-
resurs. Genom ett unikt samarbete mellan 
Saga biografen, fastighetsägare Christer 
Elander, Herr och Fru Lunds Skafferi, 
konstnär Malin Palm och Åmåls kommun 
har en ny mötesplats på innergården  
utvecklats. Den nya mötesplatsen erbjuder 
mat och dryck, underhållning, musik, konst 
och mänskliga möten i en charmig miljö. 
Äntligen kan vi nu visa en av våra fina 
innergårdar i Åmål! Förhoppningen är att 
fler innergårdar öppnas upp för Åmålsbor 
och besökare. Ambitionen är att öppna 
upp innergården på Kungsgatan 5 i mitten 
av juni.

Nyhet inför sommaren – 
turbåt mellan Åmål-Säffle
Under tiden 30 juni – 6 augusti kan du åka 
båt mellan Åmål-Säffle. Turbåten avgår 
torsdagar och lördagar, med uppehåll v 
27. Tidtabell, priser, bokning m m hittar du 
på www.amal.se, www.saffle.se eller hos 
turistbyråerna i Åmål och Säffle. 

Marknadsföringserbju-
dande under Hamnkalaset
Många besökare väntas till Åmål när 
Hamnkalaset går av stapeln 21-23 juli. Eve-
nemanget ger möjligheten att synas, sälja 
mat, marknadsföra sig och knyta kontakter 
för framtiden. Åmåls kommun erbjuder dig 
att medverka och samtidigt marknadsföra 
din verksamhet på evenemangsområdet i 
Kulturparken i stadsdelen Gamla staden i 
Åmål. Ta chansen att medverka och boka 
något av de paket som erbjuds i bilagan. 
Anna Hjelmberg, turismutvecklare, med-
delar att det blir ett fullspäckat program 
med musik, underhållning, mat, prova på 
aktiviteter m m. Bl a kan nämnas att det 
bli ett sambatåg med Los Cophiues och att 
gruppen Panetoz är bokade. Vill du boka 
paket eller veta mer, kontakta Anna, 0532-
173 01. 

Ägarskifte Micro och neu-
tral finansierings- 
rådgivning
Projektet Ägarskifte Micro erbjuder kost-
nadsfri rådgivning för dig som går i tankar 
att genomföra ett ägarskifte i ett mindre 
företag. Detta oavsett om man är säljare 
eller köpare. I rådgivningen ingår även 
neutral finansieringsrådgivning i samband 
med ägarskiften men även i alla andra 
sammanhang där företag oavsett stor-
lek står inför en utveckling som behöver 
finansieras. Kontakta Hans Gundmar, 
0734-228299, hans@gundmar.se för mer 
information.
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