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Nyhetsbrev DECEMBER 2017

Ett utskick från Åmåls kommun

Musikhjälpen 
Ett stort tack till alla som engagerat 
sig och stöttat Musikhjälpen. Genom 
engagemang, evenemang och fyllda 
bössor har vi i Åmål bidragit med 63 812 
kronor!
Tillsammans bidrar vi nu till att barn kan 
utbildas om sina rättigheter och till årets 
tema ”Barn är inte till salu”. 
Återigen stort tack till företag, skolor, 
organisationer och privatpersoner för vår 
gemensamma insats, tillsammans gör vi 
skillnad!

Åmål 375 år 2018
Nu är det inte många dagar kvar tills 
vi sparkar igång vårt jubileumsfirande! 
Vi inleder på nyårsafton och firar hela 
2018 med mängder av aktiviteter och 
evenemang. Följs oss på vår hemsida och 
facebook och ta del av allt som händer 
under året. Välkommen att fira med oss!

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. Sista anmälningsdag 
är 31 januari. Frågor och funderingar? 
Kontakta Marianne!

Vad gäller svenska företag 
i Norge och vilka stöd 
finns?
Norska marknaden känns nästan som 
hemma. Just därför behöver du ta reda 
på vad som faktiskt gäller om du vill göra 
affärer eller till och med etablera ditt 
företag i Norge. Den 25 januari arrangerar 
Svinesundskommittén ett kostnadsfritt 
seminarium där du träffar aktörer som 
ger dig stöd på vägen. Läs mer på www.
svinesundskommitten.com 

Kickstart Digitalisering
IUC Väst bjuder tillsammans med 
Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda 
och Åmåls kommuner in små och 
medelstora industriföretag i Dalsland till 
Kickstart Digitalisering. Kickstart är ett 
digitaliseringsinitiativ med syfte att ge 
insikt och inspiration för att ta vara på de 
möjligheter som digitalisering innebär. 
Små och medelstora industriföretag får 
möjligheten att samverka och få stöd med 
att påbörja eller fortsätta sin digitalisering 
– oavsett var på resan man befinner sig. 
Din investering innebär att delta i tre 
träffar; Mellerud 24/1, Bengtsfors 7/2 och 
Åmål 28/2. Läs mer på www.kickstartdigi.
se eller www.iucvast.se. 

”Växa-stödet” utökas
Sedan 1 januari 2017 sänktes 
arbetsgivaravgifterna tillfälligt för enskilda 
näringsidkare vid anställning av den 
första medarbetaren. Från 1 januari 2018 
utökas detta att gälla även aktiebolag och 
handelsbolag. Stödet innebär att företaget 
endast betalar ålderspensionsavgift på 
10,21% i stället för arbetsgivaravgift på 
31,42%. Läs mer på Skatteverkets hemsida. 

www.amal.se • facebook.com/amalskommun

Jubileumsfyrverkeri
Nyårsafton 2017 - tolvslaget 

Vi startar jubileumsåret kl 23.00 på Måkebergsplan och samlas  
vid brasan inför fyrverkeriet kl 24.00!  

(Del av fyrverkeriet kommer enbart innehålla ljuseffekter)

Invigning jubileumsåret
1 januari 2018 

Kommunalrådet Michael Karlsson och kommunfullmäktiges  
ordförande Laila Andrén inviger firandet kl 14.00 i Åmåls kyrka. 

Invigningstimmen kommer att innehålla tal och musik. Åmåls kommun bjuder på  
kaffe och Åmålskaka i församlingshemmet kl 13.00-14.00.

God Jul & 
Gott Nytt År!


