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Nyhetsbrev AUGUSTI 2018

Ett utskick från Åmåls kommun

Landsbygdsveckan  
8-16 september
Välkommen till Landsbygdsveckan, ett 
evenemang där våra orter Mo, Edsleskog, 
Fengersfors, Ånimskog och Tösse/Tydje 
visar upp sig och bjuder in till spännande 
aktiviteter. Det gedigna programmet för 
veckan hittar du på www.amal.se. 

Näringslivsfrukost  
14 september
I samband med Landsbygdsveckan 
inbjuder vi till näringslivsfrukost 
fredagen den 14 september, kl 07.27 
på Tössestugan. Sommarsäsongen lider 
mot sitt slut och vi kommer att få veta 
hur turistsäsongen varit. Johan Abenius, 
Dalsland Turist AB, presenterar en 
sammantagen bild av hur turistsäsongen 
varit i Dalsland. Anna Hjelmberg, 
turismutvecklare och Lena Lindberg Wong, 
turistbyrån, sammanfattar sommaren i 
Åmål. Vi bjuder på frukost. Anmälan till 
Marianne senast den 12 september.
 

Åmåls Ljusfest  
13-15 september
Nu gör sig hösten påmind och det blir 
mörkare. Då är Åmåls Ljusfest ett perfekt 
arrangemang för att stanna upp och 
fokusera på ljuset. Ljusfesten bjuder på 
tusentals marschaller, musikunderhållning, 
bildvisningar, tävlingar, filmvisning, 
ljusinstallationer och stämningsfulla 
ljuspromenader. 

Vi vet att Ljusfesten engagerar och 
inspirerar många att vara med och 
uppmärksamma ljus och ljussättning i 
staden. Tillsammans kan vi på olika sätt 
skapa ”En ljus miljö” för både Åmålsbor 
och besökare. Programmet i sin helhet 
hittar du på www.amal.se. 

Inbjudan till seminarium 
19 september – Ägarskifte 
och generationsväxling 
Dalsland
Ungefär 25% av alla företag i 
Dalsland har ägare som är över 64 år. 
Dalslands näringsliv står inför en stor 
generationsväxling. Lyckade ägar- och 
generationsskiften är avgörande för 
både företag och anställda samt för 
företagsklimatet och välfärden i Dalsland. 
Det är oerhört viktigt att företagen lever 
kvar. Vi hälsar dig välkommen till Dalsland 
Center i Håverud den 19 september, 
kl 09.00 – 15.00, för en heldag som 
tar dig från tanke till handling. Dagen 
vänder sig till dig som funderar på, eller 
vill börja planera för, ägarskifte och 
generationsskifte samt till dig som är 
intresserad av att köpa eller sälja företag. 
Anmälan och program återfinns via 
länken: https://www.svensktnaringsliv.
se/regioner/vastra-gotaland/
generationsvaxling-dalsland_
711521.html.

PRAO – en första kontakt 
med arbetslivet
Prao återinförs i skolan enligt ett 
riksdagsbeslut som omfattar alla elever fr 
o m åk 8 i grundskolan. Åmåls kommuns 
grundskola har valt att förlägga prao i 
åk 8 och 9, en praovecka/läsår, totalt 10 
dagar. Prao kan spela en avgörande roll 
för fortsatta studie- och yrkesval. Vår 
förhoppning är att näringslivet i Åmål 
gärna tar emot prao på sina företag. 
Som arbetsgivare får du härigenom en 
möjlighet att presentera ditt företag och 
din bransch. Första praoperioden kommer 
att äga rum vecka 20, vårterminen 2019. 
För att anmäla intresse eller få mer 
information om vad det innebär att ta 
emot en praktikant är du välkommen att 
kontakta Marielle Ödman, vägledare vid 
Gundskolan Åmåls kommun, marielle.
odman@amal.se, 0532-172 80. 

Nyföretagarcentrums 
kunskapskvällar
För dig som funderar på att starta, eller 
redan har startat företag, kan det vara 
bra att veta att Nyföretagarcentrum 
erbjuder kostnadsfria kunskapskvällar 
då du kan vässa din kompetens. 
På www.nyforetagarcentrum.se/
vast/kunskapskvallar finns datum 
och innehåll för träffarna. Du vet 
väl om att Nyföretagarcentrum har 
informationsträffar för dig som funderar 
på att starta eget. Datum och plats 
för dessa träffar hittar du på www.
nyforetagarcentrum.se/vast/starta-eget-
information. 


