
Detaljplan för Åmål 4:17, 
4:18, 4:19, 4:20, Grimman 1 
samt del av Åmål 4:1  
(Eurocash Food AB)
Kommunstyrelsen har godkänt samråds-
redogörelse och granskningshandlingar 
för rubricerad detaljplan samt beslutat 
att granskning ska ske enligt 5 kap PBL. 
Under granskningstiden, fram till den 14 
augusti, finns handlingar tillgängliga på 
biblioteket och på kommunens hemsida. 
Synpunkter på förslaget ska vara Tillväx-
tenheten, box 62, 662 22 Åmål, eller per 
mail  bygg.miljo@amal.se, tillhanda senast 
den 15 augusti. Den som inte har framfört 
skriftliga synpunkter då kan förlora rätten 
att senare överklaga beslutet att anta 
detaljplanen. 

Drop in rådgivning för dig 
som vill starta eget
Fredagen den 18 augusti, kl 9-16, är det 
drop in rådgivning för dig som vill starta 
eget på stadshuset, Kungsgatan 26. Du 
träffar representanter från Nyföretagar-
centrum Väst och Coompanion och kan 
prata om din affärsidé och får råd och stöd 
på vägen. 

Välkommen att delta i  
Fossilfri 2030!
Våra transporter bidrar i hög grad till 
att temperaturerna på jorden nu slår 

rekord efter rekord. I Fyrbodal arbetas 
det intensivt för en fossilfri fordonsflotta 
senast år 2030. Kommunerna i Fyrbodal, 
Östfold och Follo har beslutat att skapa 
världens första fossilfria gränsregion och 
samtliga har skrivit under på att de ska 
ha en fossilfri fordonsflotta 2030. Du som 
företagare är välkommen att delta – och få 
hjälp på vägen! Genom att underteckna en 
budkavle om att företaget sätter som mål 
att bli fossilfritt avseende sina egna trans-
porter senast 2030, får du hjälp och stöd 
att förverkliga visionen. Det kan handla om 
information och rådgivning, möjlighet att 
testa el- och biogasfordon i verksamheten 
och att nätverka med andra intresserade 
företag. Kontakta projektledare Morgan 
Ahlberg, morgan.ahlberg@fyrbodal.se. 

Studenter söker  
examensarbeten
Miljöbron samarbetar med studenter 
från flera olika utbildningar som alla är 
intresserade av hållbarhetsfrågor. Några 
exempel på ämnen är circulär ekonomi, 
produktutveckling, mobilitet, avfall samt 
affärsplaner och strategier. På Miljöbrons 
hemsida, www.miljobron.se kan du läsa 
mer. Kontakta info@miljobron.se med 
er problemställning så hjälper de er att 
formulera ett lämpligt projekt. 

Affärer i Norge?
Missade du seminariet Affärer i Norge som 
arrangerades i maj i Dals Ed? Då kan vi 
tipsa om Grensetjänsten som kan kontak-
tas för mer information och rådgivning. 
På Grensetjänstens hemsida samlas all 
information från olika myndigheter och 
aktörer på ett och samma ställe, www.
grensetjansten.com. 

Enklare för dig att göra 
internationella affärer
Tycker du att import, export och finansie-
ring är krångligt? Då kommer du defini-
tivt att få det enklare genom Regionalt 
Exportcenter i Västra Götaland.  Regionalt 
Exportcenter samlar alla offentliga aktörer 
som kan förmedla kunskap, kontakter och 
information om finansiering för dig som 
går i import- eller exporttankar. Tanken 
är att det ska räcka att kontakta en av 
aktörerna för att få rätt kontaktvägar till 
den information man söker. Kontakta Linda 
Emilsson, linda.emilsson@businessregion.
se för mer information.

Marianne Carlsson         Ulrika Abrahamsson 
Näringslivsutvecklare      Centrumutvecklare
0532-170 26, 0708-68 59 60     0532-174 45, 0703-068 100 
marianne.carlsson@amal.se      ulrika.abrahamsson@amal.se

Nyhetsbrev JUNI 2017

www.amal.se

Ett utskick från Åmåls kommun


