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Ett utskick från Åmåls kommun

Näringslivsfrukost 
fredagen den 24 
november
Välkommen till näringslivsfrukost fredagen 
den 24 november, kl 07,27 på Åmåls 
Stadshotell. Denna gång är det vi på 
Tillväxtenheten som står för programmet 
och informerar bl a om:
- Nya detaljplaner
- Näringslivsmässan 2018
- Åmål firar 375 år 2018, detta händer 
under jubileumsåret
Dessutom kommer vi att avslöja en 
hemlighet…
Vi inleder som vanligt med frukost. 
Anmälan till Marianne senast två dagar 
före. 

Åmåls Julkalender
Åmåls Julkalender gavs ut första gången 
2014. Från första stund blev Åmåls 
Julkalender en framgång. Julkalenderns 
koncept handlar om att det händer 
något i kommunen varje dag under 
december månad. Julkalendern är ett 
samarbete mellan näringsliv, föreningar, 
organisationer och Åmåls kommun. Allt 
överskott går till välgörenhet. 
Årets Julkalender finns nu att köpa till ett 
pris av 30 kronor. Överskottet går i år till 
Musikhjälpen där temat är ”Barn är inte 
till salu”. 
Vi vill uppmuntra näringslivet att köpa 
kalendern till sina anställda och på så sätt 
bidra till både ett levande centrum och till 
Musikhjälpen. 
Kontakta Ulrika Abrahamsson, 0532-174 
45, ulrika.abrahamsson@amal.se för 
beställning av kalendrar. Ulrika levererar 
till er!

Var med och bidra till 
Musikhjälpen i Åmål
Musikhjälpen är ett insamlingsevent 
som funnits i Sverige sedan 2008. 
Under en vecka i december direktsänds 
Musikhjälpen dygnet runt i P3 och SVT/SVT 
Play för att tillsammans med Radiohjälpen 
uppmärksamma och samla in pengar 
till en undangömd humanitär katastrof. 
Musikhjälpens tema  i år är ”Barn är inte 
till salu”. Tillsammans med föreningar, 
företag och skolor kommer vi i Åmåls 
kommun att engagera oss i Musikhjälpen 
2017. Vi planerar att få till många olika 
engagemang för att samla in pengar till 
årets tema under perioden 1-17 december. 
Vill du också bidra med engagemang så 
gör du det på http://hjaltar.musikhjalpen.
se/, använd gärna Åmåls gemensamma 
bössa www.bossan.musikhjalpen.se/
insamling/karlek-amal. Vill du komma 
med i vårt gemensamma program så 
kontakta Anna Hjelmberg, 0532-173 01, 
anna.hjelmberg@amal.se senast den 23 
november. 

Näringslivsmässa 2018
Åmåls kommun arrangerar tillsammans 
med Åmåls Industriförening, Åmål Handel, 
Företagarna Åmål, Provinstidningen och 
Karlbergsgymnasiet en näringslivsmässa 
20-21 april 2018. För utställare och 
besökare erbjuder vi många spännande 
och intressanta aktiviteter som 
föreläsningar, miniseminarier och 
underhållning. Som utställare är du 
självklart välkommen att bidra med 
aktiviteter och föreläsningar. Ta tillfället 
i akt att träffa potentiella kunder, skapa 
nya kontakter, rekrytera personal och 
nätverka!

Mer information och anmälan som 
utställare  hittar du på www.amal.se/
naringslivsmassa. Frågor och funderingar? 
Kontakta Marianne!

Vill du också köra 
fossilfritt?
Att köra på el- eller biogas har många 
fördelar både för företaget och föraren, 
för att inte tala om att du är med och 
tar ansvar för vår gemensamma välfärd. 
Kommunerna i gränsregionen satsar 
både på fossiloberoende fordon och 
infrastruktur. Ditt företag kan också ligga i 
framkant. Vi vet hur du kan gå tillväga. Gå 
in på www.fossilfritt2030.se och anmäl ditt 
intresse.
Bakom initiativet Fossilfri2030 står 
projektet Hela gröna vägen med samtliga 
kommuner i Fyrbodal, Östfold och Follo i 
Norge. 


