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Ett utskick från Åmåls kommun

Fastighetsägarlunch  
14 mars
Fastighetsägarna och Åmåls kommun 
bjuder in dig som fastighetsföretagare och 
andra intressenter av centrumutvecklingen 
till lunchmöte. Dalsland har tidigare 
tillhört Fastighetsägarnas kontor i Karlstad 
som verksamhetsområde, men är 
sedan i år en del av Uddevallakontorets 
ansvar. Uddevallakontoret vill därför ta 
tillfället i akt att träffa sina medlemmar, 
fastighetsföretagare och andra engagerade 
inom branschen samt stadsutvecklingen. 
Mötet inleds med lunch kl 11.30 på 
Åmåls Stadshotell. Anmälan sker till www.
fastighetsagarna.se/aktuellt/kalender. 
Välkommen hälsar Petr Ohldin Lampinen 
med kollegor från Uddevallakontoret. 

Platsmarknadsföring  
och värdskap 14 mars
Är du verksam inom områden som 
besöksnäring, handel eller event? Då är 
detta något för dig! Madeleine Norum från 
företaget Placebrander AB föreläser om 
platsmarknadsföring och värdskap. Hon tar 
upp goda exempel om hur andra platser 
arbetar, Efteråt diskuterar vi hur vi kan 
utveckla Åmål som destination i Dalsland.
Vi ses torsdagen 14 mars kl 18.00 på 
Harrys. Kvällen är kostnadsfri och vi bjuder 
på fika! Anmäl dig till Anna Hjelmberg, 
anna.hjelmberg@amal.se, senast 13 mars.

 

Nu erbjuder eDIT, Ett 
Dalsland i tillväxt, nya 
utbildningar
Föreningen eDIT samordnar och 
genomför  kompetensutveckling lokalt 
i Dalsland för lokala företag i Dalsland. 
Nu hittar du nya utbildningar på www.
ettdalslanditillvaxt.se. Den 26 mars finns 
utbildningen Excel för självlärda i Ed. Är du 
intresserad av Ledarutveckling så finns en 
tredagarsutbildning i Mellerud, 21 mars, 
11 april och 21 maj. Mer information hittar 
du på www.ettdalslanditillvaxt.se eller 
kontaktar Ulrika Hedkrok,  
ulrika@ettdalslanditillvaxt.se. 

Näringslivsgala 26 april
Företagarna Åmål, Åmål Handel, Åmåls 
Industriförening och tillväxtenheten Åmåls 
kommun bjuder in till årets höjdpunkt – 
näringslivsgalan. Det blir en trevlig kväll 
med god mat, underhållning och där vi 
delar ut flera fina utmärkelser, bl a Årets 
Företagare. Inbjudan bifogas. Du är varmt 
välkommen, liksom din partner och 
anställd personal. Anmälan till Marianne 
Carlsson, marianne.carlsson@amal.se,  
senast den 18 april. 
 

Skatteverkets 
skatteträffar
Nu har Skatteverket öppnat anmälan 
till vårens Skatteträffar. För datum och 
anmälan går du in på www.skatteverket.
se,  under fliken Företag väljer du 
Starta och driva företag, och sedan 
Informationsträffar och webbseminarier.

Checkar för 
internationalisering
Har du en produkt eller tjänst som du vill 
ta vidare till en internationell marknad? 
Affärsutvecklingscheckar ger små företag 
möjlighet att ta in extern kompetens för 
att förbereda en internationalisering. Nytt 
för i år är att företag även kan använda 
checken till att utreda frågor kopplade till 
Brexit. Checkarna riktar sig till företag som 
vill växa, har 2-49 anställda och en 
omsättning på minst tre miljoner kronor. 
Läs mer på 
Tillväxtverkets hemsida,  
www.tillvaxtverket.se.

Affärer i Norge?  
- boka in 12 mars
Du som är småföretagare, kom och 
träffa exportexperterna på Norges Hus i 
Göteborg den 12 mars. Norska marknaden 
känns nästan som hemma, men det är 
viktigt att verkligen veta vad gäller om du 
vill skicka varor, personal eller etablera ditt 
företag i Norge. Kostnadsfritt seminarium 
inkl. frukost och lunch. Mer information 
och anmälan hittar du på  
www.svinesundskommitten.com


