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Ett utskick från Åmåls kommun

Landsbygdsveckan i Åmål 
- Näringslivsfrukost 6 
september
I samband med Landsbygdsveckan 
bjuder vi in till näringslivsfrukost på 
Dalslands Gästgiveri, fredagen den 6 
september, kl 08.00 – ca 10.00 (obs tiden). 
På programmet:Pär Näslund, Leader 
Framtidsbygder, berättar om möjligheten 
att söka och driva leaderprojekt i Dalsland.
Johan Abenius, Dalslands Turist AB, 
sammanfattar sommaren i Dalsland.
Frukosten avslutas med en rundvandring 
på Larssons gårdsbutik. Anmälan till anna.
hjelmberg@amal.se, senast den  
4 september. 

Åmåls Ljusfest 5-7 september
När vi snart går in i september månad och 
det börjar bli mörkare så välkomnar vi 
Åmåls Ljusfest. Eftersom Åmålsdagen blev 
inställd så har delar av det programmet 
lagts in den 5 september, under Light night 
shopping. Programmet i sin helhet finns på 
www.amal.se. 

Inbjudan till mingelstund 
på Travrestaurangen den 11 
september
Näringslivet hälsas varmt välkomna till 
en mingelstund tillsammans med Iia 
Abenius, Elisabeth och Lasse Orava på 
Travrestaurangen, den 11 september, kl 
16.00 och framåt. Travrestaurangen, som 
drivs av Åmåls Stadshotell, är nyrenoverad 
och nu vill man visa de fina lokalerna som 
är lämpade för olika tillställningar, t ex 
konferens, fest eller event. Iia, Elisabeth 
och Lasse hoppas på en trevlig stund med 
gamla och nya bekanta och bjuder på 
plockbuffé och ett glas bubbel. Anmälan 
sker till iia.abenius@travsport.se,  
076-1095998, senast den 5 september.

Vill du starta eller har du 
nyligen startat företag i 
Dalsland?
Dalslands kommuner och Almi Väst bjuder 
in till två startseminarier i Bengtsfors. 
Seminarierna ger dig kunskap och verktyg 
för att skapa ett framgångsrikt och lönsamt 
företag. Seminariet ”Att växa från start” 
äger rum den 10 september, kl 16-19 och 
seminariet ”Att sälja med framgång” äger 
rum den 24 september, kl 16-19. Du kan 
välja att gå båda tillfällena eller ett av dem. 
Läs mer och anmäl dig på  
www.almi.se/vast/startseminarier. 

Tillsammans utvecklar vi 
Dalsland
Hur kan företag i Dalsland samverka för 
ett utvecklat näringsliv genom att stärka 
varumärket Dalsland? eDIT (Ett Dalsland 
i tillväxt) arrangerar i samarbete med 
Dalslands kommuner och Dalslands 
Sparbank ett informationsmöte 
kombinerat med diskussion/workshop på 
Åmåls Stadshotell den 25 september , kl 
14-16. Läs mer och anmäl dig på  
www.ettdalslanditillvaxt.se. 

eDIT, Ett Dalsland 
i tillväxt erbjuder 
kompetensutveckling
Föreningen eDIT samordnar och genomför 
kompetensutveckling lokalt i Dalsland 
för lokala företag i Dalsland. Höstens 
utbildningar hittar du på  
www.ettdalslanditillvaxt.se

Åmåls ridklubb erbjuder 
övernattningsmöjligheter
Åmåls ridklubb kan erbjuda företag 
boende vid ridklubbens anläggning på 
Finnserud. Lämpar sig till exempel för 

personer som gästa Åmål för möten eller 
arbete på kortare eller längre tid. Läget är 
lugnt och lantligt, boendet är fräscht och 
välhållet, har vandrarhemsstandard med 
dusch/wc på varje rum. Tillgång till allrum 
och kök och gästerna sköter sig själva. 
Mer info finns www.amalsridklubb.se. Vid 
vistelse längre än en natt efter förfrågan. 
Förfrågan och bokning görs via mejl till 
amalsridklubb@telia.com. 

Investeringsstöd till små och 
medelstora företag som gjort 
en energikartläggning
Energimyndigheten förbereder en 
utlysning inom projektet Teknikutveckling 
och innovation som vänder sig till små 
och medelstora företag som vill använda 
sin energi effektivare. Utlysningen 
öppnade i mitten av augusti och har 
en kort ansökningstid med stängning i 
oktober. Utlysningen riktar sig till alla 
små och medelstora företag som har 
gjort en energikartläggning. Avsikten 
är att få fler företag att genomföra 
de energieffektiviserande åtgärder 
som identifierats i kartläggningen. 
Det kan till exempel vara byte av 
styr- och reglersystem av värme/
ventilation/belysning eller åtgärder för 
värmeåtervinning. Läs mer på  
www.energimyndigheten.se


