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Vi går mot en ljusare tid 
November och december är inte de ro-
ligaste månaderna i vårt land. Åtmins-
tone inte vädermässigt. Tack och lov 
vet vi att det i sinom tid vänder och 
blir ljusare igen.

Ser vi på samhället i allmänhet och 
Åmål i synnerhet så tror jag inte det 
räcker med att vänta in ljusare tider, 
som vi kan göra med vädret. Vi måste 
nog agera om det ska ordna sig. Till-
sammans!

Vi bor i en stad som bjuder på aktivite-
ter både vintertid och sommartid. 
Ta en promenad utmed vattnet en klar 
vinterdag. Besök en julmarknad någon-
stans i vår kommun. Ut och fiska på Norra 
vikens is, abborren kommer in redan i fe-
bruari. Gå och handla lite i Åmåls centrum 
en fredagseftermiddag. Det kan ta ett par 
timmar om man vill, det finns så många att 
byta några ord med. Åk sedan gärna till 
någon annan småstad och jämför. Gå ut 
och ät lunch ibland, prova olika ställen 
och upplev utbudet. Se det genuina vi 
har omkring oss. Allt värdefullt. 
Åmåls kommun är en väldigt trevlig 
plats på jorden. Det finns så mycket att 
bevara, så mycket att bygga på. 

Min förhoppning är att Åmåls vision ska bli vår färdvisare. Att vi tar 
till oss de positiva tankesätt som finns där. Läs den gärna och följ hur 
den utvecklas. Positivt.
Nu när visionen är antagen ska vi applicera den på våra kärnverk-
samheter.  Vi ska utveckla den för att passa skolan, arbetslivet och 
fritiden, livet efter pensionen, turismen, näringslivsutvecklingen etc.
I vår vision beskrivs vi som äkta, omtänksamma och aktiva. Vi be-
nämns som öppna och trovärdiga. 
Vår natur bjuder på skönhet och mångfald, vår kultur är att bjuda ett 
stort utbud av aktiviteter och upplevelser för våra invånare. Och vi, 
vi som lever och verkar här, vi bjuder på trivsel. Gästvänlighet!     
I den miljön vill vi att både bofasta och besökare ska trivas. 

Det blir ett omfattande arbete där alla behöver tänka målinriktat, 
diskutera och hjälpas åt.

Ha en riktigt God Jul!

Krönika
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Åmålsmagasinet är en tidning som delas ut till alla 
hushåll i Åmål. Du kan också läsa tidningen på amal.se

Svante Melander
Kommunchef



3

Jag hjälper min bror med sin last-
bilsverksamhet. Sedan spelar jag 
Playstation 3. 

Håller du på med någon idrott?
Jag är mycket ute och går. Och jag 
hade gärna spelat fotboll. Nu kol-
lar jag mest på fotboll på tv.

Kevin Herke, 16 år
Jag är med min flickvän, kollar i 
dator och ser filmer.

Håller du på med någon idrott?
Jag cyklar mycket. Ofta blir det 
15 kilometer per dag. Då cyklar 
jag en bit utanför staden.

David Rönning, 20 år
Jag spelar piano en dag i 
veckan. På helgerna är jag i 
trädgården med familjen eller 
med kompisar, ganska ofta åker 
jag till Karlstad med familjen.

Håller du på med någon idrott?
Jag tränar drill två dagar i 
veckan.

Lilly Hermes-Smith, 10 år

Vad gör du på fritiden?
Åmålsmagasinet beger sig ut på stan och ställer frågan...

Jag spelar massor av fotboll och 
innebandy. Sedan spelar jag  
tv-spel.

Hampus Stålhandske, 12 år  
Jag spelar fotboll och tv-spel.

Samuel Broström, 12 år

Gymnasievalet
Senast den 6 februari ska du 
ha gjort ditt val till gymnasiet.
Tänk efter innan du väljer – 
här är några tips:
Skriv ner vad som är viktigt för 
just dig och jämför med vad 
skolorna erbjuder. 
Kanske vill du kunna läsa ett 
visst språk? 
Kunna syssla med en speciell 
idrott? 
Skjut inte upp valet till sista 
sekunden, utan ge dig själv 
god tid att ta reda på mer om 
olika alternativ. 
Om du väljer en utbildning du 
verkligen är intresserad av är 
chansen större att det går bra. 
Titta noga på utbildningens 
innehåll och se till att du får 
med dig det du behöver ut i 
arbetslivet och inför vidare 
studier. 

Jag håller på med fotografering. 
Mest tar jag naturbilder, vilket 
gör att jag är ute mycket. Jag är 
även ute med familjens hundar.

Therese Mattson, 21 år



Tänker du ibland att du vill våga mer? Ha en lång-
siktig plan för hur du utvecklar dig själv och ditt liv?
Precis så ser vi på kommunens vision.

Visionen kan beskrivas som ett önskat framtida tillstånd. Den 
ska fungera som en gemensam framtidsbild och behöver inte 
vara mätbar. Huvudsaken vi har en färdvisare att styra efter.
I slutet av oktober togs beslut om en vision för Åmåls kommun. 
Den tar upp områden som vi behöver utveckla för att nå vårt 
mål: en ökad befolkningsmängd i Åmål.

Gör oss speciella
Men den handlar inte bara om hur vi ska bli fler. Den hand-
lar om Åmåls själ, vad som gör vår stad speciell. Vi kommer 
använda den på alla områden i Åmåls kommun; hur vi tar hand 
om våra ungdomar och barn, hur vi förbättrar våra fritidsaktivi-
teter och hur vi bygger ut vårt charmiga centrum.
Visionen är inte bara till för de som arbetar inom Åmåls kom-
mun. Hela staden ska känna samma sak, att vi har ett positivt 
tankesätt kring vår stad. 

Visionen
Ett gemensamt mål

Foto: Jan Andersson



Beskriver livet här
Visionen bygger på fyra ord som beskriver invånarna och  
livet här: genuin, omtänksam, aktiv och modig. 

Att vara genuin är att vara äkta, öppen och trovärdig. Invånar-
na i Åmåls kommun krånglar inte till saker och ting. De står för 
sina ord och är trygga i sig själva. Ordet genuin beskriver också 
vår fina stad och centrum. Dessutom handlar genuin om de 
naturupplevelser vi får i Åmål, både på sjön och på land. 

Omtänksam är att lyssna och bry sig om hur andra har det. Det 
handlar också om att visa hänsyn för människor och miljö. Den 
som är omtänksam vill att andra ska trivas i Åmål, både bofasta 
och gäster. Åmål ska vara en plats där människor mår bra.

Den som är aktiv är nyfiken. För Åmål är det viktigt att vi söker 
nya vägar. Vi ska inte vänta på att saker ska hända, utan se till 
att de gör det. Aktiv hör också ihop med det breda utbudet av 
fritidsaktiviteter och kulturlivet. Företagsamhet är något som 
utvecklar Åmål i en positiv riktning. Motsatsen till aktiv är pas-
siv, trög och trött medan den som är aktiv mår bättre och har 
roligare.

Den som är rädd och försiktig når sällan framgång. Därför ska 
vi vara modiga. Men vi menar inte kaxiga eller tuffa. Vi ska all-
tid vara mänskliga och våga kämpa för vår sak. Att vara modig 
är att våga prova och lära sig längs vägen.
 

För att säga det kort
Om vi ska sammanfatta visionen i en mening blir det att vara 
Sveriges mest gästvänliga stad. Då handlar gästvänlig om mer 
än att locka besökare. Se istället ordet gästvänlig som ett sätt 
att vara mot varandra i Åmål. Varje invånare och besökare ska 
känna att här finns chans till mänskliga möten i en charmig 
miljö. Visst låter det som något att vara stolt över och enas 
kring?

genuin
omtänksam

aktiv
modig

genuin
omtänksam

aktiv
modig

•

•

•

•
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Foto: bildarkivet.se

- Berit Öhman 

Vattnets väg till kranen
Vatten är livsviktigt för oss och går under katego-
rin livsmedel vilket gör att Livsmedelsverket har 
stränga lagar kring hanteringen av det. Det ställs 
höga krav på vattnets smak, lukt, färg och kvalité.  

I Åmål där man har jättefint vatten ifrån Vänern är det viktigt 
att dricksvattnet smakar gott och är rent. Därför kontrollerar 
kommunen dricksvattnet noggrant, det får inte finnas några 
bakterier eller skadliga ämnen i vattnet. Man använder kemis-
ka fällningar och filtreringar samt UV-ljus för att rena vattnet. 
UV-strålning för att rena vattnet kan låta underligt men det 
dödar sporer, bakterier och virus och är väldigt effektivt. 

Framtid utan kemikalier
– I framtiden vill vi slippa använda kemikalier, säger Berit  
Öhman som är VA-chef . 
Och framtiden ser ljus ut, för på Karlstads lasarett har det 
redan testats en ny metod för filtrering med membran som tar 
upp allting i vattnet utan att det innehåller några kemikalier 
överhuvudtaget. Metoden har blivit godkänd. 

– För närvarande är det ganska dyrt men jag tror på det i fram-
tiden. Då kan vi skippa alla kemikalier, säger Berit.

”I framtiden vill vi slippa 
använda kemikalier”
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Fungerar din toalett som skräptunna? Kattsand, 
tandtråd och mediciner? Tänk om – det enda som 
ska spolas ned är toalettpapper och avföring.

- Det är fortfarande mycket skräp som hamnar i avloppet, säger 
VA-chef Berit Öhman.
Hon hör dagligen vad skräpet orsakar i form av stopp i pumpar 
och rör. 
- Vi hittar nylonstrumpor som virat sig fast i pumparna. De blir 
upp till sju meter när de är blöta. Även tandtråd är ett stort 
problem, säger hon.

Olja blir klumpar
Att använda olivolja på maten är vanligt. Men få tänker på att 

oljan orsakar klumpar när den spolas ner i diskhon.
- Torka av tallriken med papper innan ni ställer den i diskmaski-
nen, uppmanar Berit.
Att använda för mycket tvättmedel kan slå ut reningsverkets 
biologiska rening. Även kläder med silvertryck påverkar hal-
terna av silver i vattnet. 

Fakta
Det här ska du inte spola ned i toaletten:
• Mediciner
• Tandtråd 
• Blöjor och andra hygienartiklar
• Flytande fett, till exempel matolja
• Kemikalier 
• Kattsand

Spola inte ned vadsomhelst

De öppna reningsdammarna i Ånimskog och 
Fengersfors kan inte vara kvar. Fosforhalterna är 
lite för höga. 

- Vi tittar på nya lösningar, säger Berit Öhman och förklarar:
- Fosforreduktionen måste vara över 90 procent. Eftersom vi 
ställer hårda krav på privata avloppssystem kan vi inte vara 

sämre, säger hon. 
Öppna dammar är väldigt energieffektiva eftersom avlopps-
vattnet passerar genom olika skikt under en lång tid. Även ett 
litet reningsverk drar mycket el.
- Det blir en krock mellan att vara energieffektiva eller klara 
nivåerna för fosforutsläpp, säger Berit Öhman.

Öppna dammar avvecklas

Foto: bildarkivet.se
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I Åmåls kommun och de övriga Dalslandskom-
munerna pågår ett treårigt projekt för hälsosam 
vikt bland barn och unga. Projektet heter ”Sunda 
tråden”.   
- Vi vill främja goda levnadsvanor i tidig ålder, säger 
folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist. 

Se vad de vuxna äter
Redan tidigt i barndomen läggs grunden för de val vi gör resten 
av livet. Vuxna i barnets närhet är viktiga när det gäller att välja 
hälsosamma alternativ. En bra kost är avgörande för våra barns 
framtida hälsa. 
- Vi vill utveckla strategier för att förbättra kunskapen om hur 
vi får en sundare livsstil, säger Ann-Kristin Lövqvist.

Spontan lek
För att sätta barnen i rörelse måste förutsättningarna finnas. 
Förutsättningar för barns aktiva fritid skapas bland annat 
genom kommunens samhällsplanering i form av lekparker och 
grönområden.
Goda sömnvanor är också en viktig del av en bra livsstil. Barn 
och ungdomar behöver sömn för att hjärnan och kroppen ska 
kunna växa, läka skador och återhämta sig. Vi behöver alla ha 
balans mellan aktivitet och vila i vår vardag. Skola och fritids-
intressen tar en stor del av barns tid, och det är viktigt att de 
ibland varvar ner för att samla krafter.

Ge ditt barn  
ett sundare liv

Foto: bildarkivet.se

Du kan  läsa mer på  ettfriskaresverige.nu
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Östby Miljöstation är Åmål och Säffle kommuns 
gemensamma deponi och återvinningscentral som 
påbörjade deponering av hushållsavfall på slutet av 
60-talet fram till år 2003.  
 
Idag har Östby blivit bättre på att hantera hushållsavfall och 
skickar det insamlade avfallet till förbränning, återvinning, 
återanvändning och producering av el och värme. 

– Det är en rolig arbetsplats, tycker Veronica Carlsson-Ulff som 
är renhållningschef och ansvarig för Östby Miljöstation. Vero-
nica har varit renhållningschef i Säffle-Åmål sedan 1 januari 
2011.
– Folk är glada att bli av med skräp och engagerar sig. Östby 
Miljöstation är en fascinerande arbetsplats och man ser att 
många är glada och nöjda efter att de lastat av kärran och där-
med gjort en god gärning för miljön, berättar Veronica.

Miljövänligt arbete
Privatpersoner boende i Åmål och Säffle kan gratis lämna sitt 
hushållsavfall samt farligt- och grov avfall på Östby Miljöstation 
under förutsättning att man har sophämtning från de gröna 
soptunnorna. Avfall från företag räknas som verksamhetsavfall 
och lämnas in mot en kostnad.

På Östby Miljöstation samlas grovavfall och farligt avfall in 
till förbränning och produktion av el och värme där insamlad 

deponigas (metan) som bildas från avfall, leds från deponin 
ner till reningsverket i Åmål genom en 6 km lång ledning. Vid 
reningsverket drivs sedan en motor och en generator av gasen 
och producerar el och värme till reningsverket. Genom att ta 
vara på deponigasen åstadkommer man en minskad belastning 
på miljön och arbetar för ett miljövänligare klimat och därför 
är det viktigt att arbetet kring hanteringen följs efter EU:s 
normer och miljökrav samt svenska regler kring miljöhantering.

– Det är ett intressant arbete eftersom avfallshantering och 
renhållning berör alla invånare som bor i våra två kommuner. 
Kommunernas avfallshantering är även en viktig del i det miljö-
strategiska arbetet, säger Veronica.

Framtidsplaner
Att fokusera på framtiden är viktigt, men lika viktigt är det 
att utgå ifrån dåtiden och nutiden som är grundstenarna för 
verksamheten. Framtidsplanerna kring arbetet är flera, att bl.a. 
utveckla verksamhetens tillgänglighet och bidra till en ökad 
återanvändning av material och skänka saker till second hand.

– Jag lär mig fortfarande nya saker hela tiden eftersom arbetet 
omfattar att ta hand om dåtiden dvs. deponin, nutiden som 
vår service och information till våra kunder samt framtiden att 
utveckla verksamheten så att vi kan fortsätta erbjuda en god 
service och dra vårt strå till stacken när det gäller att skapa 
hållbar utveckling, berättar Veronica.

Östby - för ett  
miljövänligare klimat

Foto: bildarkivet.se
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Åmåls Sagabiograf är från 1920-talet, med en 
retrokänsla och en varm mysbelysning i den röda 
salongen färdas man in i filmens magiska värld. 
Med den nya digitala teknikens hjälp ska filmupple-
velsen bli mer verklig och levande än tidigare.  
 
Ut med det gamla - in med det nya är mottot när den mest ak-
tuella digitaltekniken på biografen blir installerad och de gamla 
projektorerna plockas ut. 
 
Det analoga försvinner för gott
Idag har filmen blivit digital, och den analoga filmen blir snart 
ett minne blott när det försvinner för gott år 2013 då trycket 

kring digitaliseringen av biografer i Sverige är stort. Utveck-
lingen från det analoga till det digitala har gått fort de senaste 
åren. 

– Utvecklingen kan man inte veta riktigt vart den tar vägen, 
men framtiden ser ljus ut. Förnyelsen av den tekniska delen 
ska lyfta det hela mer, det ger större möjligheter. Det är bara 
ens egen begränsning som avgör, säger Kalle Bäckström som 
driver Åmåls Sagabiograf.

Sagabiografen 
blir digital

Foto: tonyberg.com
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Levande filmkänsla
Det som ger fördelar med digitaliseringen är att hanteringen 
av filmen blir enklare, det ger bättre bildkvalitet med skarpare 
och klarare bild, 3D samt surroundljud 5.1. Filmkänslan blir 
mer levande och påtaglig, det ska upplevas som man befinner 
sig i filmen.   

Ett digitalt hus från vilken sändningen sker, är en låda på 3 kg 
med en digital projektor uppkopplad på kommunens 
 bredband. 

Filmvisningen i det nya formatet startade i november då flera 
nya storfilmer hade premiär, bland annat den efterlängtade 
Twilight-uppföljaren ”Breaking Dawn Part 2”. Även den senaste 
Bond-filmen ”Skyfall” visas på Saga under hösten.
 

Ett brett utbud 
Åmåls Sagabiograf har ett brett utbud av filmer för alla smaker 
och åldrar, och sänder dessutom livekonserter, teaterföreställ-
ningar, Metropolitan live opera och föreläsningar. Den stora 
målgruppen är tjejer, men det beror också på filmen för vilken 
kategori målgrupp som kommer. Livekonserter lockar mest 
ungdomarna.      

– En film är färskvara, när man köper den så sjunker priset och 
tappar värdet därför är det också viktigt att man går ut digitalt 
för det ger större möjligheter, säger Kalle.
Det kommer också att finnas möjligheter för dataspelsintres-
serade ungdomar att delta i LAN, det är ett projekt som är på 
gång och syftet är att det ska bli mer interaktivt i och med den 
nya tekniken.

”En film är färskvara”
– Kalle Bäckström

Kalle Bäckström, foto: Elena Lundberg



12

Den 28 november antogs nästa års budget i kom-
munfullmäktige. Och det blev en stram budget i år 
igen.
- För att komma i långsiktig balans hade större 
förändringar behövts, säger ekonomichef Patrik 
Eurenius.

En av våra stora utmaningar i Åmåls kommun är att hantera 
den pensionsskuld som byggts upp under årens lopp. I dags-
läget uppgår den till cirka 385 miljoner kronor. För att kunna 
hantera denna skuld på bästa sätt bör kommunen göra avsätt-
ningar varje år. För att kunna göra avsättningar i den omfatt-

ning som behövs behöver kommunen prestera ett överskott, 
ett resultat. Det resultat som kommunen bör åstadkomma 
årligen bedöms till 15 miljoner kronor. 
- Ett sådant plusresultat bygger på att större förändringar görs 
för att minska kostnaderna, vi behöver anpassa vår kostym 
utifrån den ekonomiska verklighet vi lever i, säger Patrik.

Årets resultat beräknas till knappt 10 miljoner kronor.

Stram budget i år igen

”Vi behöver anpassa 
kostymen”

- Patrik Eurenius

Foto: bildarkivet.se



Den sista maj läggs Åmålsgårdens avdelningar Eken 
och Linden ned i sin nuvarande form. 
Istället blir de något nytt - ett trygghetsboende där 
de med mindre vårdbehov stannar i sin invanda 
miljö.

Alla äldre på kommunens boenden har inte likadana vårdbe-
hov. Det varierar med att vissa får hjälp två timmar i veckan, 
andra behöver vård över tjugo timmar i veckan. 
Tidigare har alla bott på samma ställe. Men eftersom Åmåls 
kommun behöver spara kan vissa av de som bor där idag välja 
att bo kvar, men då erbjuds de hemtjänst med lägre vårdbehov 
i lägenhet i det nya trygghetsboendet.
- Varje person som bor på Eken och Linden kommer att få sitt 
behov utrett om de önskar att bo kvar på det nya trygghets-
boendet. Om de behöver mindre vård och omsorg ändras 
nuvarande beslut om särskilt boende till hemtjänst i Åmålsgår-
den. De som behöver fler timmar flyttar till ett särskilt bo-
ende, säger Gunnar Erlandsson, förvaltningschef på vård- och 
omsorgsförvaltningen.

Värdig flytt
För många är förändringar obehagliga, såväl yngre som äldre. 
Bytet till ett annat särskilt boende kommer därför gå lugnt och 
skonsamt till. 
De äldre och om de har behov av anhöriga kommer att fylla i 

en enkät där de bedömer sitt vårdbehov och om de vill ha per-
sonal tillgänglig dygnet runt. Sedan har de individuella samtal 
med enhetschefen vid Åmålsgården.
- Kommunen river inte upp befintliga beslut om särskilt bo-
ende. Efter en bedömning får de äldre själva välja om de kan 
bo kvar. Jag har bra erfarenheter av särskilda boenden som 
blivit någon annan mellanform som trygghetsboenden, säger 
Gunnar Erlandsson.

Andra boenden i staden
När det är flyttdags för dem med störst behov kommer lediga 
platser finnas på något av de andra särskilda boendena i Åmål. 
Det är Gunnar är övertygad om.
- I augusti hade vi sjutton personer i kö och inga lediga boen-
den. Nu är kön tom och det finns ett tiotal lediga platser. Det 
beror bland annat på att vi blivit striktare i vem beviljas särskilt 
boende. De som verkligen behöver det kan vara säkra på att få 
en plats, säger han.

Enig majoritet 
Det formella beslutet om nedläggning av Åmålsgården i nuva-
rande form tas i kommunfullmäktige den 28 november. 
En enig majoritet som står bakom beslutet.
Utflyttning från Åmålsgården till andra särskilda boenden  
kommer göras från årsskiftet fram till slutet av maj 2013.

En ny trygghet

Foto: bildarkivet.se
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Sedan augusti har Åmåls kommun en ny förvalt-
ningschef.
- Jag är väldigt ärlig och skulle aldrig lura någon, 
säger Gunnar Erlandsson, chef för vård- och om-
sorgsförvaltningen.

Han är rättvis och driftig med en bred erfarenhet från vården. 
Så driftig att han redan skapat svallvågor. Men det är lite av 
hans roll – att leda och inspirera vid omorganisationen av vård- 
och omsorgsförvaltningen.
Vem är han, mannen bakom rubrikerna? Han är en sympatisk 
man med stort engagemang för omsorgsfrågor. Äldre och 
deras välmående är ytterst viktigt för honom.
- I grunden är jag sjuksköterska. Jag har jobbat både som skö-
tare inom psykiatrin och klinikföreståndare på vårdcentral. Det 

gör att jag kan prata med personalen på deras eget språk. Jag 
har enkelt för att förstå deras problematik, säger han. 

Ville fundera
Gunnar var tidigare äldreomsorgschef i Vänersborg. Där var 
han ett känt namn efter positiva omstruktureringar av särskilda 
boenden till trygghetsboenden. När en vän frågade honom för 
ett år sedan om han ville ta ett kliv uppåt och bli förvaltnings-
chef var han först inte säker.
- Jag har haft sjukdom i den närmaste familjen och ville vänta 
och fundera. Men så blev läget bättre och jag kände att det 
var ett kliv jag kunde ta. Jag är lite av arbetsnarkoman och har 
några idéer som jag vill förverkliga. Men mina vänner trodde 
att jag fått en snurr när jag sa att jag skulle byta jobb vid 62 års 
ålder, ler han.

Gunnar  
Erlandsson
Förvaltningschef Vård och omsorg

”I grunden är jag 
sjuksköterska” 

- Gunnar Erlandsson

Foto: Carina Wrangberth



Evenemang och nöjen
November 2012
Fredag 30 november klockan 18:00
Församlingshemmet 
Traditionell julförsäljning 
Stora Berga Syförening

Fredag 30 november 
Café XO Yellow Mike

December 2012
Lördag 1 december klockan 11.00 
Biblioteket
Knattebio

Lördag 1 december klockan 15.00 och 18.30 
Arena Karlberg 
Höstens dansshow. Dansande barn och ungdomar  
visar vad de lärt sig under den gångna höstterminen.  
Två föreställningar.
Sofias Danscenter

Söndag 2 december klockan 18.00 
Åmåls kyrka 
Adventskonsert  
Alla körer i Åmåls församling tillsammans med  
musiker och brasskvintett

Onsdag 5 december 
Biblioteket 
Simon och ekarna
Matiné

Torsdag 6 december klockan 14.00 
Församlingshemmet
Pikkujoulo
Finska julsånger

Torsdag 6 december klockan 19.00 
Café Oscar 
Författarkväll 
Daniel Sjölin och Göran Moldén

Lördag 8 december  
Saga Bio 
Maskeradbalen
Opera live från Metropolitan, NY

Lördag 8 och 9 december klockan 11.00-17.00
Not Quites Julmarknad
Marknad för konst, konsthantverk och lokal  
mat på Bruket i Fengersfors

Söndag 9 december klockan 18.00 
Åmåls kyrka 
Julkonsert. Åmåls Stadsmusikkår i samarbete med  
Åmåls musikskola

Torsdag 13 december klockan 18.00
Åmåls kyrka 
Luciahögtid. Ungdomskören, Kyrkans Änglar, musikelever  
från Karlbergsskolan och Åmåls Lucia med tärnor.

Lördag 15 december  
Saga Bio 
Aida. Opera live från Metropolitan, NY

Söndag 16 december klockan 16.00 
Edsleskogs kyrka 
Julmusikal. Jordens Stjärnor tillsammans med ledare  
och musiker.

Onsdag 19 december klockan 19.00   
Mo kyrka 
Collegium Musicum, sång, orgel, piano, trumpet, flygelhorn

Onsdag 19 december klockan 19.00   
Arena Karlberg 
Musikskolans solistkonsert och julsaga.  

Torsdag 20 december klockan 19.00   
Arena Karlberg 
Musikskolans lilla julkonsert 

Januari 2013
Tisdag 1 januari  
Åmåls kyrka 
Promenadkonsert. Gitarr: Torbjörn Carlsson, piano, orgel,  
sång: Johanna Friberg och Rodhe Andersson 

Söndag 6 januari  
Åmåls kyrka 
Jul i gospelton. Worship Gospel med solister

Lördag 19 januari klockan 19.00   
Saga Bio 
Maria Stuarda. Opera live från Metropolitan, NY

Lördag 26 januari klockan 19.00  
Församlingshemmet
Stort kaffekalas för hela världens skull 
Stora Berga syförening

Foto: bildarkivet.se




