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Ett utskick från Åmåls kommun

Invigning av Plantaget på 
Valborgsmässoafton
På Valborgsmässoafton den 30 april hälsas 
våren välkommen kl.18.00 i Plantaget. 
Vårtalet hålls i år av Michael Karlsson. Det 
blir sång av manskören och musik av Åmål 
Concert Band. I samband med firandet 
invigs även Plantaget med pompa och ståt. 
Välkommen!

Näringslivsgala den 5 maj
Du missar väl inte att anmäla dig till årets 
företagarkväll? Årets höjdpunkt äger rum 
den 5 maj på restaurang Sjösidan. Vi ses kl 
18.30 för en trevlig kväll tillsammans och 
uppmärksammar duktiga pristagare. Mat, 
dryck, musik och underhållning utlovas 
också. Anmälan till Marianne senast den 
27 april. Inbjudan i sin helhet hittar du på 
www.amal.se, näringsliv, kalendarium.

Den 6 maj firar vi Cykelns 
Dag och bjuder på en 
föreläsning med Mikael 
Lindnord
Cykelns Dag är en rikstäckande manifesta-
tion där vi ska framhålla cykeln som ett 
roligt, miljövänligt och hälsosamt trans-
portmedel. Det blir många cykelrelate-
rade aktiviteter vid ”gamla bryggeriet”, 
Strandgatan 5. I samband med Cykelns dag 
bjuder vi på en föreläsning med Mikael 
Lindnord som berättar om gatuhunden 
Arthur. Det svenska multisportlaget som 
deltog i VM i Adventure Racing i Ecuador 
fick sällskap av gatuhunden Arthur. Idag 

har Arthur fått ett nytt hem hos Mikael och 
hans familj i Sverige. Missa inte berättel-
sen om Arthur, kl 13.30, restaurang Sjösi-
dan. Programmet för Cykelns Dag finns på 
www.amal.se. 

Inbjudan till föreläsning 
om e-handel den 15 maj
Vårt handlande på nätet fortsätter att öka 
och är nu större än 100 miljoner kronor 
om året. Branscher som inte förknippas 
med traditionell e-handel anpassar sig till 
konsumenternas behov, vilket innebär att 
allt fler företag och branschtyper börjar 
med e-handel. Genom e-handel kan du 
utvidga dina säljkanaler och ge utökad 
service. Men hur gör man? Måndagen den 
15 maj, kl 18.30 får du möjlighet att lyssna 
på Magnus Lööf, Askås, som berättar hur 
några av deras kunder bedriver framgångs-
rik e-handel. Platsen är Fengersfors Bruk, 
fönsterverkstan. Föreläsningen är kost-
nadsfri och vi bjuder på kaffe och smörgås. 
Anmälan till Marianne senast den 11 maj. 

Exportdagen den 17 maj – 
Internationalisering och 
finansiering
IUC väst arrangerar tillsammans med 
Västra Götalandsregionen och exportfräm-
jarna i Västra Götaland en halvdag på te-
mat internationalisering och finansiering. 
Eventet är öppet för alla företag och inte 
bara tillverkande företag. Datum är onsda-
gen den 17 maj, kl 08.30 – 12.00, Quality 
Hotel i Vänersborg. Mer information och 
anmälan hittar du på www.iucvast.se. 

Affärer i Norge? Träffa 
exportexperterna i Dals-Ed 
den 19 maj
Norska marknaden känns nästan som 
hemma. Just därför behöver du ta reda på 
vad som faktiskt gäller om du vill skicka 
personal eller etablera ditt företag i Norge. 
Nu har du chansen att träffa aktörerna 
som kan ge dig stöd på vägen. Fredagen 
den 19 maj, kl 09.00 – 13.00 på hotell 
Dalsland, Dals-Ed är du välkommen till ett 
kostnadsfritt seminarium arrangerat av Svi-
nesundskommittén. Länk till inbjudan och 
anmälan: http://app.emarketeer.com/a/
plink/row/v1-t13j3SHcM7QZKB1coFG~D4j
w5giN96RGpx56KsNIPVc.html


