
Åmåls Ljusfest  
8-10 september
Medan sommarvärmen ännu dröjer sig 
kvar gör sig hösten ändå påmind och det 
blir mörkare. Då är Åmåls Ljusfest ett 
perfekt arrangemang för att stanna upp 
och fokusera på ljuset. Årets ljusfest äger 
rum den 8-10 september och bjuder på ett 
fullspäckat program. Nyhet för i år är en 
konsert på fredagskvällen i Kulturmagasi-
net med Göteborgs Symfonikers Brassen-
semble. Programmet i sin helhet hittar du 
på www.ljusfest.se.

Jobb- och utbildningsmäs-
sa 22 september –  
Möjlighet att rekrytera 
arbetskraft
Åmåls Tennisklubb arrangerar en jobb- och 
utbildningsmässa i Rackethallen den 22 
september. Syftet är att du som ställer ut, 
har ett behov av och söker arbetskraft, 
nu eller i framtiden. Målgruppen som 
besöker mässan är personer som söker 
arbete. Målsättningen är att du som 
arbetsgivare möter intressanta personer 
som du kan tänka dig anställa. Boka ett 
bord och avsätt några timmar, du kanske 
träffar just den person som ditt företag 
söker! Samverkanspartners är Swedbank, 
Åmåls kommun och Arbetsförmedlingen. 
På förmiddagen samma dag arrangerar 
Swedbank och Åmåls kommun en föreläs-
ning med Mia Törnblom. Kontakta Åmåls 
Tennisklubb för information och anmälan, 
0532-159 49, 070-6515670, info@amalstk.
se eller läs mer på www.amalstk.se/fram-
tidsmassa. 

Näringslivsfrukost  
30 september –  
Sagabiografen, den inno-
vativa mötesplatsen
Åmåls kommun har fått stöd från Västra 
Götalandsregionen för att utveckla biogra-
fen som lokal resurs och mötesplats. Om 
vad detta innebär, vilka aktiviteter som 
är inplanerade och vilka möjligheter som 
finns berättar vi mer om den 30 septem-
ber. Givetvis är vi på Sagabiografen, kaffe 
och smörgås kommer från Herr och Fru 
Lunds Skafferi och vi kikar också på den 
nya innergården. Notera i almanackan 
redan nu. Mer information/inbjudan kom-
mer inom kort. 

Företagens A-Ö
Företagens A-Ö är  uppdaterad. På kom-
munens hemsida, under näringsliv, finns 
en lista som hjälper dig som är företagare, 
eller på väg att starta företag, att hitta 
rätt handläggare eller kontaktperson i vår 
kommun. 

Lediga lokaler
Fastighetsägare med verksamhetslokaler i 
Åmåls kommun (butik, industri och kontor) 
har möjlighet att lägga ut lediga objekt 
på kommunens hemsida, under fliken 
Näringsliv, mark och lokaler. Vi arbetar 
tillsammans med Lokalguiden, en av 
aktörerna på marknaden, och erbjuder här 
en sökservice som visar lediga lokaler och 
mark. Antingen lägger du ut dina objekt 
själv (via inloggningsuppgifter från Lokal-
guiden) eller så kontaktar du Marianne för 
hjälp. 

Skatteverkets  
informationsträffar
Nu finns datum för Skatteverkets infor-
mationsträffar för hösten 2016 på www.
skatteverket.se. Informationsträffarna är 
kostnadsfria.

Erbjudanden från IUC Väst
IUC Väst arbetar med att utveckla den 
tillverkande industrin i Fyrbodal. I deras 
verktygslåda finns bl a behovsanalyser, 
kompetensutveckling och nätverkande. 
Utbildningar som är på gång hittar du på 
www.iucvast.se. 
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