
FRAMFOR – Framgångsrika 
företag i gränsregionen
Nu startar ett nytt EU-projekt som Hög-
skolan Östfold, Norge, och Högskolan 
Väst driver under tre år. Projektet heter 
FRAMFOR – Framgångsrika företag i gräns-
regionen. Målet är att tillsammans med 
medverkande svenska och norska företag 
samt högskolornas forskare och studenter 
kartlägga vilka faktorer som är avgörande 
för de framgångsrika SME företagen och 
branscherna i gränsregionen och hur dessa 
kan stärkas ytterligare för att gynna vår 
region. Företagen kommer att medverka 
i nätgruppsarbete under projekttiden och 
kommer också att kunna delta med upp-
drag till Drivhuset24, där studenter arbetar 
med kreativa lösningar på inkomna upp-
drag under ett intensivt dygn. Ca 25 före-
tag från Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Halden, 
Fredrikstad och Sarpsborg deltar. Åmåls 
kommun representeras via näringslivsan-
svarig Marianne Carlsson, Cleanergy AB, 
AH Production AB och Åmåls Stadshotell. 
Projektet kommer längre fram att bjuda in 
till nätverksträffar och företagsbesök som 
också vänder sig till andra företag i kom-
munen. Kontakta projektledare anders.
eklann@hv.se om du vill veta mer. 

Kommunkampen –  
Radiohjälpens insamling 
till Världens Barn
Världens barn är ett rikstäckande initiativ 
av Radiohjälpen som tillsammans med 
Sveriges Television, Sveriges Radio, 15 

humanitära organisationer och engage-
rade människor i landets 290 kommuner 
samlar in pengar till förmån för världens 
mest utsatta barn. Kampanjen pågår under 
vecka 39 och 40. Liksom tidigare år pågår 
Kommunkampen som på många håll bidrar 
till en kraftsamling och stort engagemang. 
I år ska mest generösa kommun, storstad 
och län utses – samt årets uppstickare! Vill 
ni och ert företag vara med och lyfta Åmåls 
plats i kommunkampen? Läs i bilagan om 
hur ni kan bidra.

Inbjudan till exportdagen 
den 5 oktober i Uddevalla
Ett unikt tillfälle för företagen att, tillsam-
mans med nyanlända, skapa nya möj-
ligheter på exportmarknaden. Ta del av 
internationella erfarenheter av integration 
och utveckling av exportaffärer och vilka 
värden som detta kan skapa. Dagen är 
kostnadsfri, fika och lunch ingår. Program-
met i sin helhet och vart du anmäler dig 
hittar du på www.uddevalla.se/exportda-
gen. 

Lärlingsutbildning i ett re-
gionalt tillväxtperspektiv 
– inbjudan till 14 oktober i Uddevalla
Välkommen till en spännande dag på 
Bohusgården, Uddevalla, där du får tillfälle 
att höra hur svensk gymnasial yrkesut-
bildning förändras med den gymnasiala 
lärlingsutbildningen för att bättre motsvara 
företags behov av framtida kompetens. För 
företagare och branscher finns nu helt nya 

möjligheter till att samverka med gymna-
sieskolan. Den 14 oktober kan du ta del av 
inspirerande exempel och tips om hur ditt 
företag kan använda lärlingar i er verksam-
het. Dagen arrangeras av Västsvenska Han-
delskammaren och Lärlingskompassen. 
Seminariet är kostnadsfritt och arrangörer-
na bjuder på lunch. Programmet för dagen 
och vart du anmäler dig hittar du på www.
larlingskompassen.se under konferenser. 

Höstens utbildningar – 
StyrelseAkademien  
Fyrbodal
Nu har du chansen att bygga på dina kun-
skaper inom bolagsstyrning och styrelse-
arbete med utbildningarna Rätt fokus och 
Ekonomi & Nyckeltal för styrelseledamö-
ter. Mer information hittar du på 
www.styrelseakademien.se/safyrbodal. 

Näringslivsfrukost  
fredagen den 28 oktober
Notera i din kalender! Vi återkommer med 
inbjudan och program.
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