
Köp Åmåls Julkalender - 
stötta den lokala handeln 
och Love Nepal
Vi vill gärna tipsa om årets fina julkalender 
som finns ute till försäljning på många 
ställen i Åmål f o m den 3 november. Årets 
vackra vintermotiv över Åmåls centrum är 
illustrerat av Annica Hedborg. Under varje 
lucka anges en tid och plats. Den som be-
finner sig på platsen på utsatt tid får vara 
med om en överraskning. Alla kalendrar 
är dessutom numrerade och fungerar där-
med också som lotter. Kalendern kostar 30 
kr. Allt överskott från försäljningen går till 
Love Nepal. Varför inte köpa kalendern och 
ge till din personal? Ring Ulrika så levere-
rar hon kalendrar till arbetsplatsen.  

Informationskväll på tema 
Trygghet den 17 november
Åmåls kommun har tillsammans med 
Polisen genomfört nio enkätundersök-
ningar om trygghet. En arbetsgrupp har 
bildats för att jobba med trygghetsfrågor. 
Ett medborgarlöfte kommer att under-
tecknas vid årsskiftet som handlar om att 
öka tryggheten i centrum. Vi bjuder in till 
en informationskväll den 17 november, kl 
16-20, på Åmåls Stadshotell. Programmet 
kommer att annonseras i PD och på kom-
munens hemsida. ALLA är välkomna. Vill 
du veta mer så kontakta Ulrika. 

Näringslivsfrukost den  
24 november 
Torsdagen den 24 november är det dags 
för nästa näringslivsfrukost. Vi får bl a 
lyssna på Lisbeth Vestlund från Solkraft 
EMK AB och Kent Schützer från Svensk 
Företags Förmedling. Notera dagen redan 
nu.Inbjudan kommer inom kort. 

Ekonomi och nyckeltal för 
styrelseledamöter
Styrelseakademien Fyrbodal arrangerar 
en utbildning i ekonomi och nyckeltal 
för styrelseledamöter den 17 november. 
Utbildningen ger grundläggande och 
uppdaterade kunskaper om den ekono-
miska rapporteringen i styrelsearbetet. 
Under utbildningsdagen får du verktyg för 
att identifiera och analysera de nyckeltal 
som är mest centrala och väsentliga ur ett 
styrelseperspektiv, dvs de som är intres-
santa för ägarna och som säkerställer att 
företaget/organisationen utvecklas i en 
långsiktigt önskvärd riktning. Mer informa-
tion och dagen, tider och kostnad hittar du 
på www.styrelseakademien.se/safyrbodal. 

Innovationshjälpen
För många företag är det en utmaning att 
hitta nya idéer för produkter och mark-
nadsföring. Genom möten mellan kreativ 
näring och industri finns det nu en ny 
möjlighet för industriföretagen i Fyrbodal 
att få hjälp med detta. Konceptet innebär 
att personer inom kreativa näringar möts 
hos ett industriföretag och med hjälp av 
en specifik metod hjälper företaget att ta 
fram ett antal idéer kring en väldefinierad 
problemställning. Läs mer på www.iucvast.
se.

Internationella Handels-
dagen den 1 december i 
Göteborg
För dig med världen som arbetsplats! 
Internationella affärer sker idag i en allt-
mer snabbföränderlig värld. För att lyckas 
behöver vi ständigt utveckla våra affärs-
modeller och agera på marknadstrender 
utifrån ett globalt perspektiv. Den 1 de-
cember arrangerar Västsvenska Handels-
kammaren m fl en dag fylld av kunskap, 
kontakter och handfasta verktyg för att 
lyckas med din internationella handel. Mer 
information, program och anmälan hittar 
du på www.handelskammaren.net/utbild-
ning 

Högskolan Väst -  
kompetensutveckling för 
yrkesverksamma
Högskolan Väst erbjuder kompetensut-
veckling för personer som är aktiva inom 
svensk tillverkningsindustri. Kurserna är en 
del av forskningsprojekt och är kostnads-
fria under projekttiden. För dig som söker 
efter specifik kompetens har Högskolan 
Väst skapat kortkurser.  
Mer information hittar du på www.hv.se/
sv/produktionsteknik-vast. 
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