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Ett utskick från Åmåls kommun

Näringslivsfrukost den  
29 september
Välkommen till näringslivsfrukost freda-
gen den 29 september, kl 07.27, på Åmåls 
Stadshotell. Vi inleder med frukost och 
därefter berättar Jan Ericsson, hotelldirek-
tör för Åmåls Stadshotell och Dalhall om 
hotellens utveckling. Anmälan till Mari-
anne senast två dagar före. 

Affärstidningen Näringsliv
I utgåva nr 1/2018 kommer Affärstidningen 
Näringsliv att ha en Åmåls bilaga. Affärstid-
ningen Näringsliv är en politiskt obunden 
och rikstäckande tidning som vänder sig till 
det svenska näringslivet och den offentliga 
sektorn. Tidningen distribueras via flertalet 
av landets trafikflygplatser, till företag 
inom det aktuella temat eller området 
som medverkar, offentlig sektor och till 
landets samtliga kommuner. Näringslivet 
i Åmål kommer med all säkerhet att bli 
kontaktad av tidningen med förfrågan om 
deltagande. Affärstidningen Näringsliv är 
annonsfinansierad. 

Så kör du fossilfritt – 
Lunchträff den 5 oktober
Svante Axelsson, regeringens nationella 
samordnare för Fossilfritt Sverige, besöker 
Vänersborg för att lansera en utmaning på 
tjänstebilsområdet till företag, organisatio-
ner och offentlig verksamhet. I samarbete 
med Fyrbodals kommunalförbund ar-
rangeras ett lunchmöte den 5 oktober för 
näringslivet, politiker och tjänstemän i re-
gionen. Mötet äger rum på Hotell Hehrne i 
Vänersborg och inleds med lunch kl 11.30. 
Kl 12.15 inleds själva mötet där förutom 
Svante Axelsson, även Fyrbodals kommu-

nalförbund, Gröna Bilister och Vänersborgs 
kommun medverkar. Deltagandet är kost-
nadsfritt men anmälan krävs senast den 29 
september till morgan.ahlberg@fyrbodal.
se. För mer information kontakta Morgan, 
070-217 94 49. 

Energicoach för företag
Coacher för energi och klimat är ett treår-
igt EU-projekt som riktar sig till små och 
medelstora företag med en energianvänd-
ning under 300 000 kWh per år. Målet är 
att få företagen att bli medvetna om sin 
energianvändning och hitta olika sätt att 
effektivisera den. Alltså att spara energi 
och pengar! Nu finns det möjlighet för 
mindre verkstäder, t ex bil- och däckverk-
städer, billackeringar, svets, mekaniska 
och tillverkande verkstäder att via en 
energicoach få hjälp med sin energieffek-
tivisering. Kontakta Eva Ginstrup, 0522-69 
63 54, eva.ginstrup@uddevalla.se för mer 
information. 

Sök företag och branscher 
i vårt företagsregister
Du vet väl om att du kan söka efter företag 
och branscher i vårt Företagsregister? 
Företagsregistret finns på kommunens 
hemsida, www.amal.se, under ”Näringsliv 
och handel”. I registret hittar du alla aktiva 
företag och organisationer i vår kommun. 
Uppgifterna hämtas från UC Selekt och 
uppdateras en gång per månad. Kontrolle-
ra gärna era uppgifter. På samma sida har 
vi också ett annat företagsregister där du 
själv som företagare direkt kan få en länk 
till din egen hemsida. Kontakta Marianne 
om du inte finns med eller om du hittar 
felaktiga uppgifter. 

Näringslivsmässa och 
näringslivsgala 2018
Nästa år firar Åmåls kommun 375 år. Det 
kommer att uppmärksammas under hela 
året med mängder av aktiviteter. Som en 
del i firandet arrangerar tillväxtenheten 
och Karlbergsgymnasiet en näringslivs-
mässa den 20-21 april, på Karlberg. Notera 
i kalendern redan nu, inbjudan kommer 
inom kort. Samtidigt planerar vi också för 
den årliga näringslivsgalan som äger rum 
den 20 april. 


