
Musikhjälpenveckan 
i Åmål
Stort tack � ll alla som stö� at Musikhjälpen 
och bidragit � ll a�  Musikhjälpenveckan i 
Åmål blev en succé. Veckan kulminerade 
med en stor konsert på torget i Åmål. E�  
fantas� skt engagemang bland Åmålsbor, 
föreningar och företag gjorde a�  vi i Åmål 
blev den stad som hade fl est engagemang 
under veckan. Anna Hjelmberg och Charlin 
Svanér dela Cruz åkte på söndagen � ll 
Örebro och lämnade Åmåls bidrag. Totalt 
har Åmål bidragit med  90 001 kr och  43 
engagemang. TACK ÅMÅL!

Kommunens 
informationstavlor och 
besökskarta
Vid årsski� et inleder kommunen e�  sam-
arbete med företaget Visit Media Scandi-
navia AB. Företaget kommer a�  producera 
kommunens årliga besökskarta och fyra 
informa� onstavlor. Två informa� onstavlor 
är placerade vid rastplatserna vid E45 ut-
anför Åmål. De två övriga är placerade vid 
marinan/gästhamnen och en vid järnvägs-
sta� onen. Visit Media kommer a�  i början 
av nästa år a�  kontakta lokala företag för 
a�  erbjuda annonsplatser i besökskartan 
och vid informa� onstavlorna.

Näringslivsfrukostar 
Under året som gå�  har vi ha�  10 
näringslivsfrukostar. Innehållet på 
frukostmötena har varierat stort 
och vi har också ha�  � d för små-
prat runt frukostborden. Sy� et med 
frukostmötena är ju a�  få � d a�  prata 
med varandra/nätverka och få lite ny in-
forma� on. Genomsni� ligt antal besökare 
per möte har varit 25 personer. Marianne 
tar gärna emot � ps och idéer på teman för 
2017 års näringslivsfrukostar. Du kanske 
vill vara värd för något möte?

Företagsbesök
A�  få göra företagsbesök är all� d mycket 
givande och inspirerande. A�  få lära känna 
och få kunskap om vårt näringsliv står högt 
på vår agenda. Vi har som målsä� ning a�  
göra 50 företagsbesök per år. Vill du ha 
besök så kontakta Marianne. Vi kommer 
gärna!

Åmålsmässan 
24-26 mars 2017
Åmålsmässan kommer � llbaka! Åmåls 
Tennisklubb arrangerar Åmålsmässan den 
24-26 mars i Tennishallen. Mässan hälsar 
företag och föreningar välkomna som 
utställare. Inbjudan med anmälningsblan-
ke�  bifogas. För mer informa� on kontakta 
tennisklubbens kansli 0532-159 49, info@
amalstk.se. 

Näringslivsgala 5 maj
Det kan tyckas långt � ll maj men notera 
gärna redan nu a�  fredagen den 5 maj 
blir det näringslivsgala. God mat, glada 
människor, underhållning och prisutdel-
ningar utlovas! Du kommer väl? Inbjudan 
kommer så småningom.

Verksamt.se
E�  � ps för dig som driver eller vill starta 
företag är a�  besöka www.verksamt.se. 
Här fi nns informa� on och samlad service 
från fl era myndigheter på samma plats. 
Allt för a�  göra det enklare för dig som 
driver eller vill starta företag. Verksamt.
se är e�  samarbete mellan Bolagsverket, 
Ska� everket och Tillväxtverket. 

Anställ en Co-op student! 
Just nu pågår arbetet med a�  hi� a Co-op 
företag inför nästa termin. Co-op ger 
dig som företag chansen a�  lära känna 
dina fram� da medarbetare. Det är helt 
enkelt e�  smart sä�  a�  rekrytera. Co-op, 
Coopera� ve Educa� on, innebär a�  pro-
gramstudenter varvar studier med betalda 
arbetsperioder. Längden på arbetsperio-
derna varierar mellan de olika utbildnings-
programmen. Mer informa� on hi� ar du 
på www.hv.se/sv/co-op. 
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