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Ett utskick från Åmåls kommun

Predatortour 6-8 april
Den internationella sportfisketävlingen 
Predatortour kommer att arrangeras i 
Åmål mellan den 6-8 april 2017. Tävlingen 
organiseras av Andy van Assema från 
Sportfishing Dalsland. Tävlingen är ”catch 
and release” där man i huvudsak fiskar 
gädda men även öring och abborre. De 
cirka 50 tävlande kommer från Sverige, 
Polen, Tyskland och Nederländerna. Starka 
internationella sponsorer medverkar med 
priser till tävlingen och internationell me-
dia inom sportfisket besöker Åmål och Vä-
nern. Det totala värdet av priser är ca 500 
000 kronor. Engagemanget bland företag 
i Åmål är stort, några av de medverkande 
är Marin och Fritid, Åmåls stadshotell och 
Örnäs camping. Tävlingen kommer att 
invigas med medverkan från Tössbo Karo-
liner på Sjösidan på onsdag kväll där även 
prisutdelningen sker lördag kväll. Förhopp-
ningsvis kan detta bli ett återkommande 
evenemang i Åmål och Dalsland.
http://www.predatortour.se/
Filmmaterial:
http://www.predatortour.se/media.html

Café starta och driva eget 
– bussturné med stopp i 
Åmål den 20 april
Är du intresserad av att starta eget före-
tag? Då är du välkommen till bussen som 
står på torget den 20 april, kl 09.15- 10.00. 
Ombord kan du prata med rådgivare från 
bl a Nyföretagarcentrum Väst och Almi Fö-
retagspartner om din affärsidé. Rådgivaren 
från Almi Företagspartner pratar arabiska.

Näringslivsfrukost 28 april
På näringslivsfrukosten den 28 april får 
vi information om Fairtrade. Det finns 

utrymme för fler som vill presentera sig 
och sin verksamhet den här morgonen. Du 
som är intresserad kontakta Marianne. 

Näringslivsgala 5 maj
Så var det dags igen för årets höjdpunkt! 
Näringslivsgalan äger rum den 5 maj på 
restaurang Sjösidan. Räkna med god mat 
och dryck, underhållning, musik, dans och 
framför allt utdelning av fina utmärkelser.  
Inbjudan bifogas.

Gatuhunden Arthur – en 
föreläsning med Mikael 
Lindnord 6 maj
I samverkan med Cykelns dag bjuder vi 
på en föreläsning med Mikael Lindnord. 
För lite drygt två år sedan kom Mikael 
Lindnord och det svenska multisportlaget 
hem från VM 
i Adventure Racing i Ecuador med en 
misshandlad gatuhund som heter Arthur. 
Denna historia blev en världsomspän-
nande nyhet som numera dessutom blivit 
bok. Den 6 maj, kl 13.30, på restaurang 
Sjösidan får du höra Mikael berätta mer 
om upplevelserna både framför och 
bakom kulisserna. 

Åmål 375 år 2018  
– nu på Facebook
Planeringen för jubileumsåret pågår för 
fullt. Nu har vi skapat en Facebook-sida 
där vi kommer att informera om vad som 
pågår just nu och vad som planeras inför 
och under 2018. Gå gärna in och gilla sidan 
och häng med på resan inför jubileet! 
Facebook.com/amal375. 

Åmål 375 år 2018  
– Audition 11 april inför 
dramatiseringen om 
Åmåls historia
Vi söker personer i alla åldrar för sång- och 
talroller samt statister till en föreställning 
om Åmåls historia som sätts upp den 1 
april 2018. Manusförfattare/regissör är 
Johanna Fernqvist. Vill du vara med? An-
mäl dig till ulrika.abrahamsson@amal.se, 
0532-174 45. Rollistan hittar du på www.
amal.se eller hämtar på Åmåls bibliotek. 
Audition äger rum den 11 april i hörsalen, 
biblioteket.
 

Sök pengar för att  
utvecklas
Nu kan företag söka affärsutvecklings-
checkar hos Tillväxtverket. Affärsutveck-
lingscheckar är stöd till små företag
som vill ta in extern kompetens för att 
utveckla företaget och stärka dess konkur-
renskraft. Det kan till exempel handla om 
att köpa en tjänst eller att projektanställa. 
Ett företag kan söka mellan 50 000 och 250 
000 kronor och checken finansierar hälften 
av kostnaden.
Checkarna riktar sig till företag som har 
2-49 anställda, en omsättning på minst tre 
miljoner kronor och en ekonomi i ordning.
Läs mer på tillvaxtverket.se/checkar 


