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Ett utskick från Åmåls kommun

Jubileumsåret 2018 
uppmärksammas 1 april 
på Åmåls kulturhus
I samband med Åmåls födelsedag den 1 
april vill vi visa upp 375-årsjubileet som 
firades under hela 2018.
Välkomna till Åmåls Kulturhus för att titta 
på bilder, bildspel, jubileumsprodukter, 
mingla och ta en kopp kaffe. Måndagen 
den 1 april, kl 12.00, öppnar Michael 
Karlsson, kommunstyrelsens ordförande, 
utställningen, som pågår fram till den 3 
april.

Lansering av 
jubileumsboken
Hela jubileumsåret har dokumenterats 
av fotogruppen Tilt och av Jan Andersson 
och som sammanställts i en jubileumsbok. 
Texterna är skrivna av Sten Lindström, 
Daniel Hofling har varit redaktör och 
designat boken. Boken finns till försäljning 
på biblioteket och Åmåls Bok- och 
Pappershandel.  

Friskt jobbat – sänk ribban 
och höj nivån – 9 april
Välkommen till en inspirerande och 
lärorik kväll för dig som vill må bra. Ninni 
Länsberg, författare till boken ”Friskt 
jobbat – om stress, livsbalans och hållbara 
arbetsplatser, talar med humor och energi 
om hur vi kan må bättre på jobbet och 
i livet. Föreläsningen äger rum på Saga 
biografen, den 9 april, kl 18.30 – 21.00. 
Entré 295 kr inkl god mingelmat 
från Rikard Brax, Reelfood. Anmälan sker 
till anders.hansson@sv.se. 

Inbjudan till Dalsland 
bjuder på frukost den 6 
maj i Håverud
I januari besökte vi Stockholm med en stor 
delegation från dalsländska kommuner, 
företag och organisationer. Vårt samlade 
engagemang under dagarna i huvudstaden 
och eventen ”Dalsland kommer på besök” 
och ”Dalsland bjuder på frukost” ligger 
till grund för vårt fortsatta arbete med 
att stärka varumärket Dalsland. För att 
lyfta Dalslands fördelar, möjlighet och 
utmaningar bjuder vi in till en frukost 
den 6 maj på Dalsland Center. Mer 
information, program och anmälan hittar 
du på https://invajo.com/l/X9Pv8Hrvsr 

Effektivisera ditt företag 
med verkningsfull 
omvärldsbevakning 
– den 8 maj
Omvärldsbevakning och analys anses 
ofta som något dyrt, krångligt och 
tidskrävande. Det behöver inte vara så. 
eDIT, ett Dalsland i tillväxt, arrangerar en 
utbildning den 8 maj på Stenesbyskolan, 
Dals Långed. Under dagen får du metoder 
och verktyg för att se ditt företag i en 
nutid, men också i en framtid.  Mer 
information om dagen och anmälan hittar 
du på www.ettdalslanditillvaxt.se. 

Studieresa till Arvika 
den 15 maj
Du som är verksam inom besöksnäringen 
i Åmåls kommun är välkommen att följa 
med till Arvika den 15 maj. Vi kommer att 
lyssna till turistchef, centrumutvecklare, 
en företagare och göra studiebesök på 
Rackstadmuseet. För mer information 
om program, tider för dagen och 
anmälan, kontakta Anna Hjelmberg, 
turismutvecklare, anna.hjelmberg@amal.
se, 0532-173 01. 

Utvecklar du energisnåla 
produkter eller tjänster? 
Nu kan ditt företag söka ekonomiskt stöd 
från innovationsprogrammet Design för 
energieffektiv vardag. Programmet drivs 
av Energimyndigheten och koordineras av 
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.
Fokus för utlysningen är teknik och 
innovation för resurseffektivitet. 
Utlysningen omfattar 10 miljoner kronor.
Ansök senast den 22 maj. Läs mer på 
www.designforenergi.se. 


