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Nyhetsbrev APRIL 2018

Ett utskick från Åmåls kommun

Stadsmiljöprogram  
för Åmål 
På kommunfullmäktiges möte den 25 
april antogs ett stadsmiljöprogram för 
Åmål. Syftet med stadsmiljöprogrammet 
är att det ska användas som ett verktyg 
för utveckling av stadskärnan. Framför allt 
gäller programmet den offentliga miljön, 
som t ex material, belysning, skyltning m 
m. Kontakta Ulrika för mer information.

Näringslivsgala 4 maj
Nu är det snart dags för vår näringslivsgala 
då vi träffas och trivs under trevliga 
former, äter god mat och bjuds på 
underhållning. Kvällens behållning är när 
flera fina utmärkelser delas ut. Vi ses på 
Harrys, kl 18.30. Har du inte anmält dig är 
det absolut sista chansen att göra det nu 
till Marianne. Ett fåtal platser finns kvar. 

Föreläsning 8 maj – 
Säljande kundservice
Säljande kundservice är föreläsningen 
för alla som har daglig kundkontakt, men 
som kanske inte ser sig själva som säljare. 
Föreningen eDIT (Ett Dalsland i tillväxt) har 
bjudit in Erik Thyrell som föreläsare den 
8 maj i Ed. Eric är en mycket inspirerande 
och underhållande föreläsare med bred 
yrkeserfarenhet i ämnet. I föreläsningen 
varvas teori med roliga övningar, skratt 
blands med konkreta verktyg som 
deltagarna kan applicera direkt efter 
föreläsningen. Programmet i sin helhet, 
tider och anmälan hittar du på www.
ettdalslanditillvaxt.se.

Näringslivsfrukost 25 maj 
– Företagsklimatet i Åmål
Är du nyfiken på hur företagsklimatet 
utvecklats i Åmåls kommun under senaste 
året och mandatperioden? Välkommen då 
på näringslivsfrukost fredagen den 25 maj, 
kl 07.27, Åmåls Stadshotell. Svenskt 
Näringsliv har sedan 2001 undersökt det 
lokala företagsklimatet bland Sveriges 
kommuner genom en årlig enkät där 
företagen själva får betygsätta en rad 
områden som påverkar hur det är att driva 
företag i den egna kommunen. I början 
av året skickade enkäten ut till drygt 200 
företag i Åmåls kommun. Nu har svaren 
sammanställts och Anton Oskarsson på 
Svenskt Näringsliv presenterar resultatet 
på frukostmötet. Anmälan till Marianne. 

FÅC – För Åmål i Centrum
Under mer än 20 års tid har FÅC stöttat 
lokala evenemang i Åmåls kommun. 
Tillsammans arbetar vi för att både 
kommuninvånare och besökare ska få 
tillgång till aktiviteter och evenemang som 
gör att man trivs i Åmål. Ditt medlemskap 
gör att vi kan lämna ekonomiskt stöd 
till aktiviteter och evenemang som 
äger rum i kommunen. Ju fler som är 
medlemmar, desto fler arrangemang kan 
vi stötta. Åmåls kommun medfinansierar 
med belopp motsvarande den totala 
medlemsintäkten. Under 2017 bidrog FÅC 
med 282 000 kr till olika evenemang och 
aktiviteter i vår kommun. Vi vill gärna ha 
fler medlemmar! Kontakta Marianne så får 
du veta mer. 

Åmål 375 år  
– evenemang i maj
Att Åmål fyller 375 år har väl inte undgått 
någon? Alla hushåll fick i slutet av förra 
året en kalender med information om 
vad som händer månad för månad. Fler 
aktiviteter och evenemang tillkommer 
ständigt och maj månad är inget undantag. 
En uppdaterad kalender för maj  hittar du 
här: http://www.amal.se/fakta-om-amal/
amal-375-ar/program-maj/

Hela gröna vägen bjuder 
företag på kunskap och 
provkörning!
Allt fler företag söker klimatsmarta 
lösningar och väljer att byta ut sina diesel- 
och bensindrivna fordon till fossilfria. 
Projektet Hela gröna vägen vill underlätta 
företagens omställning genom att bland 
annat ge tips och svar på frågeställningar 
som kan dyka upp längs vägen. Projektet 
erbjuder företag att kostnadsfritt att 
provköra elbil, gasbil eller elcykel i några 
dagar. Vill du veta mer så kontakta Maria 
Aronsson, 070-1474712, maria.aronsson@
fyrbodal.se


