
Åmåls
UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #6  JUNI 2014

m
ag

as
in

et

Lekfullt i Åmåls simhall
Välkomna till Åmåls nya vattenlekaland 
Sid 26

Hemvändare  
saknade naturen
Barnvänliga Åmål avgjorde valet för  
familjen Bergenholtz 
Sid 8

Rösparksskolan
Tillfälliga lokaler klara inför höstterminen 2014 
Sid 20-21

Sommarblommor i centrum
Åmål blomstrar under sommarhalvåret 
Sid 10



Ansvarig utgivare
Jeanette Lämmel, jeanette.lammel@amal.se

Redaktör
Jan Andersson, jan.andersson@amal.se

Art Director
Daniel Hofling, daniel.holfing@amal.se 

Foto 
Jan Andersson, Carina Wrangberth

Utgivare: Åmåls kommun © 2014
Besöksadress: Kungsgatan 26, 662 31 ÅMÅL
Kontakt: 0532-170 00 • kommun@amal.se • amal.se 
Tryckeri: Åmåls Grafiska 
Upplaga: 6400 ex

Omslagsbild
Ebba Runelid 
Foto 
Jan Andersson 
Grafiskt arbete
Daniel Hofling

Innehåll
Första gången vid valurnan 
Sid 4

Åmåls stora valfråga 
Sid 5

Olle Andersson 47 år i kommunen 
Sid 6-7

Så ska centrum utvecklas 
Sid 9

Nya idéer i gammalt badhus  
Sid 11

Det byggs i Åmål igen 
Sid 16

Vad gör en överförmyndare 
Sid 25

Kontaktuppgifter till kommunen 
Sid 27

Kommunicera Åmål! 

Ordet kommunikation betyder enligt nationalencyklopedin ”ömsesidigt 
utbyte”, ”göra gemensamt”, ”låta få del i”, ”få del av”, ”meddela”. Detta är 
något som vi inom kommunen arbetar dagligen med i alla dess former. I ett 
större perspektiv handlar det också om ett mänskligt grundläggande behov 
och skapar en känsla av och förståelse av sammanhang. Låt mig ge några 
exempel på kommunens arbete där en god kommunikation är en viktig för-
utsättning för att skapa förståelse för varandra och har till syfte att förklara 
och medverka till tydlighet, tillit och bra samarbete.

Under den senaste tiden har vårt interna arbete i kommunen präglats i 
hög grad av frågan kring Rösparksskolan. Kommunens politiska företrädare 
och tjänstemän har lagt ner ett stort arbete för att lösa denna fråga med 
barnens bästa för sina ögon. Det är en grannlaga arbetsuppgift och förmod-
ligen en av de större extraordinära situationerna som kommunen handlagt 
under de senaste tio åren. Att vikten av en god intern och extern kommuni-
kation är a och o i ett sådant läge kan inte nog poängteras. När en kommun 
sätts på prov i den grad som nu har skett kan jag konstatera att det finns ett 
fantastiskt engagemang, kunskap och stor vilja att lösa uppgiften tillsam-
mans inom vår koncern, d v s kommunen och dess bolag. Allt pekar på att 
vi har en lösning på plats till hösten för berörda barn. Nästa stora fråga som 
det arbetas med parallellt är hur denna fråga ska lösas långsiktigt på bästa 
sätt. 

I kommunen pågår ett arbete med att förbättra vårt företagsklimat. Repre-
sentanter från det lokala näringslivet, politiska företrädare och tjänstemän 
genomför ett arbete lett av representanter från Västsvenska Handelskam-
maren. Här handlar det återigen om kommunikation. Att kommunicera 
och ha en dialog för att bättre förstå varandras vardag och dess villkor. Det 
handlar om attityder, förväntningar, olika roller och olika villkor. Inom kom-
munen vill vi värna om vårt företagsklimat och utveckla ”Åmålsandan”. 

Snart stundar semestertider och kanske kommer vi som Åmålsbor att 
tillbringa ledigheten i vår vackra hemkommun och/eller åka iväg på resa. Vi 
vill gärna förknippas med gästvänlighet och att vi får och ger ett gott bemö-
tande. När Åmål visar sig från sin soliga sida hoppas vi på många gäster och 
att de för fina minnen med från Åmål! Låt oss som kommunivånare passa 
på att dela med oss med dem vi möter och låta andra få ta del av varifrån vi 
kommer. Låt oss kommunicera Åmål!

Trevlig sommar!

Jeanette Lämmel 
Kommunchef

Krönika
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Åmålsmagasinet är ett magasin som delas ut till alla 
hushåll i Åmål. Du kan också läsa magasinet på amal.se

Foto: Carina Wrangberth
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Intresset för EU-valet ökar
43 procent, eller 4154 Åmålsbor, röstade i årets val 
till EU-parlamentet.  Efter de första två veckorna 
med förtidsröstning till EU-parlamentet hade näs-
tan 700 personer röstat i vallokalen i kulturhuset. 
Det är 50 procent fler än valet 2009.

Förtidsröstningen började den 7 maj och pågick till valdagen 
söndagen den 25 maj. Förutom förtidsröstningen på biblio-
teket fanns möjlighet att rösta på Åmålsgården 19 maj i den 
så kallade institutionsröstningen. Personalen på kommunens 
valkansli var också ute på en röstningsturné på kommunens 
småorter. Det gick att rösta i Mo bygdegård, Edsleskogs skola, 
Ånimskogs bygdegård och Fengersfors skola. Någon förtidsröst-
ning bedömdes inte vara nödvändig i Tösse eftersom vallokalen 
i Tösse bygdegård var öppen hela valdagen.
EU-valet är mycket mindre i omfattning jämfört med höstens 
val till riksdag, landsting och kommun. Ändå är det en hel del 
jobb för kommunen för att allt ska fungera smidigt. Kommun-
sekreterare Irene Larsson är den som ser till att allt det praktis-
ka fungerar. Till exempel ser Irene till att valmaterialet förvaras 
säkert på stadshuset och att det finns fungerande röstningslo-
kaler. Hon håller också i den obligatoriska utbildningen för de 
som jobbar i vallokalerna och ser till att rätt information läggs 
ut på kommunens hemsida och i annonser. Valmaterialet till 
EU-valet började levereras i början av april. Det var affischer, 
informationsmaterial och så förstås valsedlarna. Vallokaler 
och tider för förtidsröstningen i Åmåls kommun beslutas av 
kommunens valnämnd. Valarbetet omgärdas av noggranna 
bestämmelser. Vallokalens ska ”möbleras” på ett visst sätt och 

det finns noggranna anvisningar för hur valsedlarna ska tas 
emot, prickas av i röstlängden och sedan redovisas. Röstläng-
den är den förteckning med personer som har rösträtt i valet. 
Den upprättas av valmyndigheten 30 dagar före valet. Det finns 
en röstlängd för varje valdistrikt. Åmåls kommun är indelat i 
sex valdistrikt med 1460- 1800 röstberättigade per distrikt. Vid 
valdagens slut räknas rösterna i alla valditrikt. Resultatet rap-
porteras sedan till länsstyrelsen. 

2014 brukar kallas supervalåret eftersom det infaller två val 
samma år. Efter valet till EU-parlamentet laddar kommunen 
om för det betydlig mer omfattande valet till riksdag, lands-
ting/region och kommunalval. Valmaterialet till höstens val 
brukar komma i början av augusti. Från och med i år är valet 
flyttat och hålls andra söndagen i september (14 september). 
Tidigare har valdagen alltid infallit tredje söndagen i septem-
ber. Den 15 oktober hålls det första mötet med nya kom-
munfullmäktige efter valet. Vid årsskiftet är alla nämndernas 
ledamöter för den nya mandatperioden klara att börja arbetet 
med att styra Åmål. 

Foto: Jan AnderssonKommunsekreterare Irene Larsson prickar av all valmateriel som har skickats till kommunen.

Vill du veta mer om valen i Åmål?  
Kontakta valnämnden på telefon  
0532-17016, 17013 eller  
e-post val@amal.se 

Du kan också läsa mer om valen på val-
myndighetens hemsidan www.val.se



Den 14 september går Sverige till val för att välja 
styrande i riksdag, landsting och kommuner de 
kommande fyra åren. För fyra elever på Karlbergs-
gymnasiet blir det första gången de får rösta.

Josefin Nilsson, Ebba Rehnberg och Freddie Palm från Åmål har 
just avslutat andra årskursen på Karlbergsgymnasiets samhälls-
program. Caroline Johansson från Säffle tog i år studenten från 
barn-och fritidsprogrammet.
Hur är det då med intresse för valet?
Sådär, blir det gemensamma svaret. Hur de tänker rösta har de 
inte bestämt sig för. De berättar att de deltog på ett politiker-
torg som skolan arrangerade under våren. Där deltog politiker 
från riksdagen, regionen och kommunen.
-Det var inte så mycket prat om politiken i Åmål. De pratade 
mest partipolitiken, konstaterar Caroline Johansson. 
Hon tycker att möjligheterna att få jobb till en bra lön är en 

viktigt valfråga. För Caroline känns det särskilt viktigt eftersom 
hon kommer att komma ut på arbetsmarknaden under den 
kommande mandatperioden. Först ska hon utbilda sig till för-
skolelärare på Karlstads universitet.
Ebba Rehnberg tror att skolan i Åmål blir en stor valfråga och 
förstagångsväljarna hoppas att frågor om arbetsmarknaden, 
bostadsbristen och möjligheten till sommarskola hamnar i 
fokus.
De fyra eleverna tycker att de har skaplig koll på hur valet kom-
mer att gå till. De tror också att intresset för valet kommer att 
öka ju närmare valdagen vi kommer. Däremot säger de att de 
har dålig koll på de lokala politikerna.
-Men vi kommer att veta mer när de börjar visa upp sig, tror 
Ebba Rehnberg.
Freddie Palm säger att han tycker det ska bli roligt att gå och 
rösta och ser fram emot att sätta sig in i valet.

Första gången vid valurnan
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Foto: Jan AnderssonI soffan sitter Caroline Johansson BF3, Josefin Nilsson SA2, Ebba Rehnberg SA2 och Freddie Palm SA2.

”Det ska bli roligt att gå och rösta och jag 
ser fram emot att få sätta mig in i valet”

- Freddie Palm



Politikerna svarar om  
kommunvalet i september
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Vilken tror du blir den stora valfrågan i kommunvalet i Åmål?

I september är det val till riksdagen, regionen och kommunen. Vilken blir den stora valfrågan i Åmål? 
Åmålsmagasinet ställde frågan till gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige i Åmål.

Sven Callenberg (C) 
Grundskolans situation 
i tätorten måste ses 
över. Den verkligt stora 
utmaningen är att få igång 
investeringarna i kom-
munen.

Jan-Eric Thorin (FP) 
Jag tror det blir skolfrå-
gan, näringslivet och 
äldreomsorgen. 

Christer Törnell (KD) 
Jag tror att hur skolan för 
förskoleklass och årskur-
serna 1-6 skall organiseras 
blir den stora frågan.

Ulf Hanstål (M) 
Hur ska vi kunna finansie-
ra och utveckla välfärdens 
kärna, det vill säga skola 
och vård och omsorg.

Birgit Karlsson (MP) 
Vi tror det blir frågan om 
ungdomsarbetslösheten 
och de möjligheter kom-
munen har att minska 
den.

Michael Karlsson (S) 
Den fråga som kommer 
vara kommunvalets tyngs-
ta är troligtvis skolan. De 
frågor som är tyngst i det 
nationella valet är också 
allt som oftast viktigast på 
lokalplan också. 

Peter Sund (V) 
Jag tror den stora frå-
gan blir skolans låg- och 
mellanstadium i Åmåls 
tätort och utvecklingen av 
näringslivet och jobben.
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Kommunförrådet, teknik- och fritidsförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunled-
ningen. Enhetschef Olle Andersson har gått den 
långa vägen inom kommunen och ser tillbaka på 
några av alla minnesvärda uppdrag genom åren. 
Olle går i pension och lämnar över rodret för plan- 
och trafikfrågor till sin efterträdare Carl-Gustav 
Bergenholtz.

Olle Andersson gjorde sin första dag i Åmåls kommun den 12 
juni 1967. 
-Jag ville läsa till vägmästare och behövde ha praktik. Första 
jobbet var en utsättning av betongtrappan som förbinder 
Fjällbacken och Röda torget, jag vara pinnpojke, minns Olle 
Andersson.
När han kom tillbaka till Åmål i början av 70-talet efter väg-
mästarutbildning i Vänersborg hamnade han mitt i Åmåls 
byggrusch.
-Perioden 70-talet till en bit in på 80-talet var Åmåls guldålder. 
Det var en period då vi byggde ut i Åmål. Pengar var inget pro-
blem. Jag arbetade med mätning och projektering och anlägg-
ningsarbetarna rykte nästan ritningarna ur händerna på oss.

Han nämner några av byggprojekten på 70-talet. Då byggdes 
bland andra Östra Åsen, Hammarshaget, Kristinebergsområdet 
och Vänershöjd.
Plan- och trafikfrågor har varit dominerande under senare år 
i rollen som enhetschef för plan-infrastruktur och näringslivs-
enheten. Vid årsskiftet bytte den namn och heter nu tillväxten-
heten. Ett av de större projekten på senare år för Olle har varit 
arbete med den nyligen antagna översiktsplanen. Den talar om 
hur Åmål vill använda sina mark- och vattenområden. Olle går 
tillbaka i tiden till 80-talet. Då blev han involverad i det omfat-
tande arbetet med att revidera de lokala trafikföreskrifterna. 
Det skedde i samband med att kommunen tog över ansvaret 
från Polisen.
-Kommunstyrelsen blev trafiknämnd och fick 600 beslut på sitt 
bord om nya eller reviderade föreskrifter. Varje beslut var ett 

eget ärende, minns Olle.
Under så många år i kommunen tjänst blir det förstås många 
dråpliga händelser att se tillbaka på. En sådan handlar om 
lättöl.
-Vi skulle riva skiffertaket på det gamla rådhuset som skulle 
rivas för att ge plats åt bibliotekshuset. Jag tror det var 1967 
eller 1968. Vi fick lättöl från bryggeriet och gubbarna lärde mig 
hur man skulle halsa den fort för att inte förstöra ackordet.
Under de första åren var Olle stationerad på kommunförrå-
det som då låg på området vid nuvarande hembygdsmuseet. 
Närmaste granne var seglationsstyrelsen. I slutet av 70-talet 
flyttades förrådet till nya lokaler på Förrådsgatan och området 
vid vattnet skulle fixas till.
-Det fanns bara sandhögar kvar och man funderade på att låta 
staketet runt området vara kvar. Det är roligt att se vilken syn 
man hade på områdets stadsläge då.

1980 var något av en milstolpe för IT-utvecklingen i kommu-
nen, minns Olle. 
-Jag var den första i kommunen som fick en dator med hård-
disk. Den var på 10 megabyte. Den kommer du aldrig att fylla 
sade dem till mig.
Han berättar att 1996 slogs tekniska kontoret och fritidskonto-
ret ihop och blev teknik- och fritidsförvaltningen. Där kom Olle 
att tjänstgöra som ställföreträdande förvaltningschef under 
några år. Därefter blev det arbete med ekonomiska frågor 
direkt under dåvarande kommunchefen Bo Larsson.
-Jag var med och byggde upp ett redovisningssystem som 
kunde redovisa nyckeltal. 

Olle Andersson lämnar nu över rodret för nybildade tillväxtut-
skottet till Carl-Gustav Bergenholtz. Olle kommer istället att ta 
sig an ett annat roder. 
-Nu ska jag ägna mig åt sånt som jag inte hunnit med tidigare, 
säger han.
I hamnen ligger segelbåten och väntar och i garaget står mo-
torcykeln som han och hustrun Monica har planer för.
-Vi har planerat en resa med motorcykel till södra Europa i 
sommar. Det blir den fjärde turen.

Från pinnpojke till 
enhetschef

”Perioden 70-talet till en bit in på 80-talet 
var Åmåls guldålder. Det var en period då vi 
byggde ut i Åmål.”

- Olle Andersson
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Hemvändare ny chef för 
tillväxtenheten
Carl-Gustav Bergenholtz lämnade Åmål för att ut-
bilda sig. Nu har han återvänt till hemstaden med 
familjen. Närheten till naturen och småstadens 
trygghet var frågor som avgjorde valet att flytta 
tillbaka.

Har du frågor som rör kollektivtrafik, detaljplaner eller vill 
etablera företag i Åmål är det Carl-Gustav Bergenholtz du kan 
vända dig till. Som ny chef för tillväxtenheten har han under 
det senaste halvåret arbetat parallellt med avgående chefen 
Olle Andersson för att hinna sätta sig in i alla frågor, till exem-
pel infrastrukturen.
-Infrastruktur innebär inte underhåll av gator och vägar utan 
det handlar om vägsträckningar och kollektivtrafikfrågor, till 
exempel tågstopp i Åmål, förklarar han.
Som så många andra unga Åmålsbor lämnade Carl-Gustav Ber-
genholtz Åmål efter gymnasiet. Studier på Chalmers tekniska 
högskola i Göteborg ledde fram till en byggingenjörsexamen.
-Sedan blev det tre år i Norge. Jag jobbade med byggkontroll 
vid en gasanläggning utanför Bergen. Vi räknade på hållfasthe-
ten i betongfundament, berättar han.
Efter tiden i Norge flyttade han tillbaka till Göteborg. Efter 
några år började han och makan Elin, även hon från Åmål, 

längta tillbaka till hemtrakterna. Nu hade de också uppväxtmil-
jön för August 2 år att tänka på och den var en viktig anledning 
till att de valde att flytta hem till Åmål.
-Vi kände att vi ville bo närmare naturen. Vi hade haft ett hus 
på Herrängen ett par år som vi använde som fritidshus. Ifjol 
var det en riktig fin sommar med bra badväder och då kände vi 
att vi ville till Åmål. Samtidigt dök det upp en fin möjlighet till 
arbete i Åmål när Olles tjänst blev ledig.
Elin söker nu efter ett jobb i Åmål. Hon är utbildad mönster-
konstruktör, ett yrke som handlar om att tillskärningen av 
mönster sker på rätt sätt.
-Den arbetsmarknaden är nog ganska begränsad så hon söker 
något inom administration med inriktning mot ekonomi. Men 
vi är optimistiska, säger Carl-Gustav.
Vad var viktigt för er när ni bestämde er för att flytta tillbaka till 
Åmål?
-Det är framförallt tryggheten och att  kunna öppna dörren 
med naturen utanför. I Åmål kan vi cykla till fotbollsträningen. 
Jag cyklade över skogen till träningen när jag var liten och det 
vill jag att August ska kunna göra.
Vad saknar du i Åmål jämfört med storstaden?
Det jag kan sakna är staden som koncept, att kunna cykla runt 
och vara anonym. 

Foto: Jan AnderssonFamiljen Bergenholtz valde att flytta tillbaka till Åmål. Carl-Gustav och Elin vill att August ska få en trygg och naturnära uppväxt.
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Åmål utvecklar centrum
- Man kommer långt med ett personligt besök.
Ulrika Abrahamsson är kommunens nya centrum-
utvecklare. Personliga möten ute i butikerna och 
nya aktiviteter har satt fart på diskussionerna om 
ett levande centrum.

Kommunens nya centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson har 
på kort tid skapat engagemang kring cetrumutvecklingen. 
Hon anställdes i ett ettårigt projekt i början av februrari. Med 
sig har hon erfarenheter från flera år som kultursamordnare i 
Dalsland och det för tillfället vilande eventföretaget Unievent. 
Hennes första analyser av Åmåls centrum handlar bland annat 
om en avstannad utveckling efter Åmåls framgångar för ett 
tiotal år sedan. Då fick Åmål utmärkelsen som årets stadskärna 
och några år senare blev Åmål utnämnd till världens näst bästa 
småstad i en prestigefylld internationell tävling. Nu har hon på 
kort tid börjat röra om i grytan och väckt liv  i de slumrande 
centrumaktiviteterna. Den mycket populära tjejkvällen i maj 
och planerna på välkomstvepor på infarten via Strömstadsvä-
gen är bara ett par exempel.   
-Jag började med ett personligt besök hos alla företagarna. 
Jag tror på det personliga besöket när vi ska jobba för en sak 
tillsammans. Det är viktigt att träffas, säger Ulrika.
Hon berättar att hon blivit mycket väl mottagen och att alla har 
blivit glada för ett besök från kommunen.
Ulrika började sitt arbete med en inventering och kom fram till 
att det finns 70 butiker i Åmål. Då är inte hotellen inräknade. 

Hon har fått många bra idéer och kloka synpunkter vid besö-
ken. Men också farhågor om hotet från näthandeln.
-Konkurrensen från näthandeln upplevs nästan som det största 
hotet. De vill ha rent och snyggt i centrum och alla uppskattar 
jättemycket de fina sommarblommorna.
Ulrika ser det pittoreska Åmål och den personliga servicen som 
Åmålshandelns främsta styrkor att bygga vidare på tillsammans 
med företagarna och fastighetsägarna.
-Det är viktigt att ta hand om gästerna och ge en bra service, 
anser hon.
En utmaning för Åmåls handel är perioden efter turistsä-
songen. Ulrika har många egna idéer kring detta och ser flera 
möjligheter:
-Tänk en fisk- och viltrestaurang och en saluhall där man kunde 
köpa lokal fisk, vilt och annan lokalt producerad mat. Någon 
stor yta behövs inte. Läget skulle kunna vara någonstans vid 
kvarteret vid Kyrkogatan. Det skulle knyta ihop centrumhan-
deln med Måkeberg, säger hon entusiastisk.
Ulrika får in goda idéer via den idébank som hon startade när 
hon började sin tjänst i kommnen.
-Jag startade den omgående och har fått in många bra idéer. 
Dessa kommer att tas omhand i näringslivsrådet. Det är en 
styrgrupp kopplad till centrumutvecklingen.

Har du bra idéer för att utveckla Åmåls centrum? Tveka inte 
att höra av dig.

Kontakt
Centrumutvecklare
Ulrika Abrahamsson
Telefon 0532-174 45, 0703-068 100
E-post ulrika.abrahamsson@amal.se

Näringslivsutvecklare 
Marianne Carlsson 
Telefon 0532-170 26, 0708-68 59 60 
E-post marianne.carlsson@amal.se

Du kan också gå in på www.amal.se under fliken 
näringsliv- och handel. Om du klickar på handel- 
och evenemangsstaden Åmål i vänstermenyn 
kommer du till ett formulär för tips för idébanken.

Foto: Jan AnderssonCentrumutvecklare Ulrika Abrahamsson är mycket nöjd med tjejkvällen som arrangerades under våren.



10

20 000 växter till  
centrum
I två stora växthus i Säffle odlas de växter som ska 
pryda centrum i Åmål och Säffe under sommaren. 
Personalen på parkförvaltningen odlar cirka 20 000 
växter och sparar stora belopp.

Det är bråda dagar i de två stora växthus som ligger granne 
med Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Anders Hedin är ansvarig 
för växtodlingarna. Tillsammans med Ann-Christin Gerdin från 
Åmål visar de runt bland rader av växter och blomlådor i impo-
nerande mängd. I växthusen odlas sorter som lobelia, penséer, 
hängbegonior och dahlior.
-Vi har cirka 20 000 växer här. Vecka 4 får vi de första leve-
ranserna. De kommer i lådor som såplantor. Det är mycket 
billigare att odla de själva, förklarar Anders Hedin.

Han berättar att det är det är stora värden det handlar om.
-Vi sätter ut nästan 100 lådor. Skulle vi köpa dem istället för 
odla själva kostar de 2 900 kr styck.

Blomsterarrangemangen i centrum är ett mycket uppskattat 
inslag i den offentliga miljön, både bland turister och Åmåls-
borna. Även centrumhandel sätter mycket stort värde på alla 
vackra blomlådor. Parkförvaltningen har som målsättning att 
ha placerat ut alla växer vid midsommar. 
-Vi börjar sätta ut de första kring 25-26 maj, säger Anders 
Hedin. 

”Vi sätter ut nästan 100 lådor. Skulle vi 
köpa dem istället för odla själva kostar 
de 2 900 kr styck.”

Foto: Jan Andersson

- Anders Hedin

Ann-Christine Gerdin är en av personalen som jobbar med att odla sommarväxtern 
till Säffle och Åmåls centrum. 

Anders Hedin, ansvarig för kommunernas växtodling i 
Säffle. Här tillsammans med Ann-Christine Gerdin. 

Vill du veta mer om kommunernas  
sommarväxter?
Kontakta kundtjänst Säffle-Åmål teknik- och fritids-
förvaltning på telefon 0533-681750
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Unga ses som viktiga för tillväxten, men systemen 
är inte anpassade för att stötta ungas idéer och 
det är svårt att navigera i stödsystemet. För att 
göra skillnad startades Makerspace i Åmåls gamla 
badhus.

Det handlar om projektet Ungas innovationskraft. Det är ett 
regeringsuppdrag som delas mellan Tillväxtverket och Vin-
nova. Uppdraget går ut på att göra insatser för att utveckla och 
kommersialisera unga kvinnors och mäns idéer. I Åmål tog sig 
insatsen uttrycket i form av Makerspace med Åmåls kommun 
som projektägare. I det gamla badhuset på Norra Långgatan 
har man skapat en kreativ och öppen miljö med kostnadsfria 
kontorsplatser för ett tiotal personer som ett forum för idéut-
veckling.
-Pilotprojektet Makerspace riktar sig till ungdomar i åldrarna 
18-30 år. Det ska vara en mötesplats för unga med fokus på 
deras idéer. Här kan de få hjälp och stöttning och en möjlighet 
att flytta sin hobby från hemmet och växla upp den. Det kan 
vara att uppdatera gamla möbler för att sedan sälja dem, det 
kan handla om att man behöver en viss maskin/teknik men 
inte har möjlighet att skaffa den själv.
Det berättar projektsamordnarna Emil Gustavsson och Frida 
Stålhandske. Bredvid dem sitter Anton Ohvo vid sin bärbara 

dator och jobbar. Han är en av deltagarna i Makerspace och 
jobbar nu med att utveckla olika idéer. 
-Jag vill skapa något, men jag är osäker på vad målet är, säger 
han. 
Frida Stålhandske berättar att begreppet Makerspace innebär 
att människor ges möjlighet att träffas i en gemensam lokal 
och på så vis kan de utbyta idéer, bygga nätverk och framförallt 
dela på den kunskap och teknik som finns i lokalen. Delta-
garna har också i projektet möjlighet att åka på föreläsningar, 
workshops och göra studiebesök. Frida och Emil berättar att 
projektet är beräknat för 10 deltagare. Men eftersom alla inte 
är där samtidigt räcker platserna till ännu fler.
-I dagsläget är det 7 deltagare och alla sysslar med olika saker. 
Bland annat mode, konst, design men det finns även personer 
som vill skapa egna events.
Vi vill få in fler i åldersgruppen 18-22 år. Den målgruppen är 
svår att nå. Den som vill ansöka kan göra detta via hemsidan, 
säger Frida.
Den som är intresserad är förstås även välkommen att besöka 
Makerspace. Lokalen är öppen för besökare tisdagar-torsdagar 
kl.10-17.  

Gammalt badhus fylls 
med nya idéer

Vill du ansöka till Makerspace 
eller bara veta mera?  
Kontakta Frida Stålhandske på telefon  
0766-219829 eller e-post  
frida@makerspaceamal.se och  
Emil Gustavsson på telefon 0766-219968 
eller e-post emil@makerspace.se

Du kan också läsa mer på:  
www.makerspaceamal.se

Foto: Jan Andersson

Projektsamordnarna Emil Gustavsson och Frida Stålhandske flankerar Anton Ohvo som är en av deltagarna i Makerspace.
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Förskola för familjer
Det började som en försöksverksamhet med en 
familj förra året. Nu har familjecentralens familje-
förskola blivit så populär att försöket permanentas.

Konceptet familjeförskola är inte nytt, men ändå inte särskilt 
utbyggt. I Fyrbodal finns det i en handfull kommuner som 
driver familjeförskolor.
-Vissa kommuner har haft det i 10 år, men det är inte jätteut-
byggt och det ser lite olika ut i olika kommuner, säger Stefan 
Rosander föräldrarådgivare på familjecentralen i Åmål. 
Tillsammans med förskolepedagogen Annelie Jansson erbjuder 
de föräldrarna en stödverksamhet i grupp. Målet är att föräld-
rar som tvivlar på sin föräldraförmåga ska få växa i sin föräldra-
roll och få stöd för att bryta isolering, ångest och social fobi. 
I arbetet använder de olika metoder och pedagogiska verktyg. 
Både Stefan och Annelie ser en styrka i kombinationen föräld-
rarådgivning och förskolepedagogik. 
Under den tid som familjerna deltar i familjeförskolan är de  
inskrivna i verksamheten. Efter att ha börjat i blygsam skala 
med en fyrabarnsfamilj under våren förra året har intresset 
bara ökat. Under hösten 2013 och våren 2014 har de träffat 
en grupp med fem-sex familjer och 10-talet barn i åldrarna 1 
månad-5 år. Försöket med familjeförskola har överträffat all 
förväntan. Annelie och Stefan är båda positivt överraskade att 
det gick så snabbt att få ihop en grupp. De är övertygade om 
att framgången hänger ihop med att familjeförskolan finns i 
familjecentralens lokaler.
-Tack vare att vi har mödravården och BVC här får vi en tidig 
och naturlig kontakt med föräldrarna. De upplever inte att det 
är påtvingande. Vi samarbetar med alla som kommer i kontakt 

med familjer. Det kan vara kyrkan, biblioteket, folktandvården 
eller socialtjänsten och de informerar om familjeförskolan.
De berättar att gruppen träffas en gång per vecka och de arbe-
tar med olika teman. Ibland kan det vara föräldrarna som har 
egna önskemål om ämnen. Varje träff pågår i cirka två timmar, 
men många skulle vilja hålla på längre. 
-Vi har jobbat med ämnen som gränssättning, hur man som 
förälder ser sitt barn eller hur man får ihop vardagspusslet. Vi 
använder foto och film för att visa föräldrarna deras samspel 
med barnen. Vi bjuder också in personer som vi tycker är vik-
tiga för föräldraskapet, berättar Annelie.
Det kan vara personal från BVC, tal- och språkpedagog och 
gruppen har gjort studiebesök på biblioteket för att uppmuntra 
till högläsning för barnen. 
En del föräldrar vill ta upp saker enskilt, men Stefan och Anne-
lie märker hur tryggheten har ökat i gruppen. Föräldrarna öpp-
nar sig alltmer för varandra när de inser att andra föräldrar bär 
på precis samma osäkerhet och funderingar i sin föräldraroll. 
Familjeförskolan inleds med en träff där Stefan och Annelie 
tillsammans med varje enskild familj går igenom vilka mål de 
har med familjeförskolan. Dessa mål följs sedan upp var tredje-
fjärde vecka. Någon gräns för hur länge de får vara med finns 
inte.
-Det är de egna målen som styr. Det har inte varit något be-
kymmer utan det brukar bli en naturlig nedtrappning, säger 
Stefan.
När det har blivit tryggare söker de sig till andra verksamheter, 
till exempel familjecentralens öppna förskola. 
Familjeförskolan gör uppehåll över sommaren och startar igen 
den 13 augusti.

Foto: Jan Andersson

Vill du komma i kontakt med 
familjeförskolan?
Föräldrarådgivare Stefan Rosander 
Telefon 0532-170 78 
E-post stefan.rosander@amal.se

Förskolepedagog Annelie Jansson 
Telefon 0766-219 849 
E-post annelie.jansson@amal.se

Föräldrarådgivare Stefan Rosander och förskolepedagog Annelie Jansson arbetar med familjeförskolan 
i familjecentralens lokaler.
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Karlbergsgymnasiet  
- möjlig väg till studier i USA
Ett helt års betalda studier i USA. Möjligheten blev 
verklighet tack vare kommunens satsning tillsam-
mans med den ideella organisationen AFS. Stipen-
diet lanserades under Åmåls internationella vecka i 
början av maj.

Karlbergsgymnasiets internationella vecka hade som underlig-
gande tema att ge smakprov på världen utanför Sverige, visa 
på olika vägar och inspirera eleverna i Åmål att våga ta steget 
och prova på utlandsstudier eller internationellt arbete. Under 
veckan lanserades också ett nytt stipendium för en (1) student 
att åka till staden De Pere i Wisconsin, USA och plugga ett 
helt år. Den första stipendiaten kommer att åka till USA under 
läsåret 2015/2016. Stipendiet blev verklighet genom ett sam-
arbete mellan Åmåls kommun och den ideella organisationen 
AFS interkulturell utbildning.
-Vi finns i 75 länder över hela världen och samarbetar med 
olika företag och organisationer. Jag tror att Åmål är den andra 
offentliga verksamheten i världen efter Buenos Aires stad i Ar-
gentina som har valt att samarbeta med oss. Det är jätteroligt, 
säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för AFS. 
Charlotte Rydh förklarar att stipendiet är heltäckande, det vill 
säga att eleven som får stipendiet bara behöver ha med sig 
egna fickpengar till USA. De elever som söker stipendiet måste 
först gå igenom de krav som AFS har. AFS skickar sedan i sin tur 
de elever som gått igenom första gallringen till Åmåls kommun 
som kommer att tillsätta en stipendiekommitté som utser den 
elev som får stipendiet. Det riktar sig främst till elever i årskurs 
ett på gymnasiet.

-På den nivån passar man bäst in i motsvarande amerikanska 
skolsystemet, säger Charlotte Rydh.
För att komma i fråga behöver eleverna inte vara folkbokförda 
i Åmål. Det betyder att alla elever på Karlbergselever har chan-
sen till stipendiet. 
Flera gäster med internationell anknytning besökte Åmål un-
der veckan. En av dem var diplomaten Richard W LaRoche från 
amerikanska ambassaden. Eleverna på Karlbergsgymnasiet fick 
också ungdomlig inspiration under veckan. Den tidigare Karl-
bergseleven Anton Andersson, som nu arbetar på regerings-
kansliets EU-kontor i Bryssel, berättade om sin väg ut i Europa. 
Det gjorde också före detta Greklandsvolontären Emil Gustavs-
son och tidigare AFS-volontären Aviva Katzeff Silberstein. I höst 
kommer Isana från Japan och Jozef från Slovakien till Åmål för 
att läsa ett år på Karlbergsgymnasiet genom AFS-stipenium. De 
söker nu värdfamiljer i Åmål.

Vill du veta mer om att vara värdfamilj?  
Kontakta AFS på 08-406 00 00, info@afs.se eller  
kolla in www.afs.se. 

Vill du veta mer om stipendiet?  
Välkommen att kontakta Anna Lundin, verksamhetsansvarig på 
Europa Direkt Fyrbodal/internationell samordnare i Åmåls kom-
mun. Telefon 0532-170 20 eller e-post anna.lundin@amal.se

Tidigare Karlbergseleven Anton Andersson och tidigare AFS-volontären 
Aviva Katzeff Silberstein berättade om sina vägar ut i världen.

Generalsekreterare för AFS, Charlotte Rydh, och kommunstyrelsens ord-
förande Michael Karlsson (S) lanserar ett nytt utlandstipendium.

Foto: Jan Andersson
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Ny chef presenterar åtgärder 
för arbetslösa i Åmål
Ivan Stipic är sedan 1 mars ny chef för kommunens 
integration- och arbetsmarknadsförvaltning. Han 
ska leda det stora arbetet med att får ner siffrorna 
för försörjningsstöd och arbetslöshet.

Det är stora frågor för kommunen som ligger och väntar på 
Ivan Stipics bord. Det handlar om människor som av olika 
anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden, eller kanske 
aldrig kommit in på den. Arbetet går ut på att ge olika former 
av stöd, ofta i samarbete med arbetsförmedlingen, försäkrings-
kassan och andra berörda myndigheter.
Inom hans förvaltning finns arbetsmarknadsenheten, enheten 
för ensamkommande ungdomar, försörjningsstöd och vuxenut-
bildningen. Ivan Stipic pendlar till jobbet i Åmål från Alingsås. 
Han har länge arbetat med sociala frågor och arbetsmarknads-
frågor.
- Mitt senaste jobb var i Botkyrka kommun utanför Stockholm, 
som sektionschef på socialförvaltningens arbetsmarknadsen-
het, berättar han. 
När han jämför arbetsmarknaden i Stockholmsområdet med 
den i Åmål är den stora skillnaden rörligheten. Utbudet är 
förstås mycket större i Stockholmsområdet, men Åmål har 
sina fördelar genom närheten till beslutsfattare, nära kontakt 
mellan kommun och näringsliv genom väl utbyggda nätverk. 
Han ser också läget vid E45 som en stor fördel i arbetet med 
att locka till företagsetableringar. Men några stora företags-
etableringar kan vi nog inte vänta oss, menar Ivan som anser 
att Åmåls geografiska läge måste betraktas som en del av en 
utvidgad arbetsmarknad från Göteborgs, Karlstads- och Oslo-
området. Han menar också att Åmål måste bli bra på att locka 
småföretag.
-Vi måste fundera på vad vi har att erbjuda för mindre företag 
som kan tänka sig att etablera sig i Åmål. Vi har sett en omlägg-
ning på arbetsmarknaden från underleverantörsföretag till 
tjänsteföretag.
-Utmaningen för Åmål ligger i att öka arbetsmarknaden. Det 
kan vi göra genom att arbeta i två steg. Steg ett handlar om att 
få företagen att öka beroendet av arbetskraft. I steg två blir det 
fråga om att höja kompetensnivån för att på så sätt öka möjlig-
heten till anställningsbarhet hos arbetslösa personer, förklarar 
Ivan Stipic. Ett första steg handlar om att göra en inventering 
bland företagen.
-Vilka behov finns hos arbetsgivarna? När vi vet det kan vi 
börja arbeta för att tillgodose dessa. Det gäller att se varje 
företagare och deras behov var och en för sig.

Ivan berättar att fokus i kommunens arbete ligger på de grup-
per som står långt utanför arbetsmarknaden oavsett om det 
råder låg- eller högkonjunktur.
-Det är en stor vinst att få tillbaka människor på arbetsmarkna-
den, både ur en mänsklig och social aspekt. 
Ivan berättar att man nu ser över möjligheten att i samarbete 
med arbetsförmedlingen och bland andra vård- och omsorg-
förvaltningen skapa ett jobbpaket med ett 30-tal jobb för alla 
arbetssökande målgrupper. 15 av jobben handlar om en ettårig 
anställning inom vården där det samtidigt ingår tid för att 
kunna utbilda sig till undersköterka. En annan åtgärd handlar 
om att hjälpa arbetslösa personer in på arbetsmarknaden 
i Osloområdet. De ska kunna få hjälp med bostad under en 
övergångsperiod. Åtgärden är främst riktad till ungdomar som 
är inskrivna på arbetsförmedlingen och görs i samarbete med 
arbetsförmedlingen. 
Han tycker trots allt att det börjar se ljusare ut på arbetsmark-
naden i Åmål, något han fått bekräftat genom de täta kontak-
terna med arbetsförmedlingen.
-Även om det är från väldigt höga arbetslöshetssiffror så har 
ungdomsarbetslösheten sjunkit och det är ett bra trendbrott, 
säger Ivan Stipic.

Foto: Jan Andersson

Har du frågor om kommunens arbete med integration 
och arbetsmarknad ? 
Kontakta Ivan Stipic på telefon 0532-173 63  
eller e-post ivan.stipic@amal.se
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”Vi har fått i uppdrag av våra nämnder att 
arbeta för utökat samarbete mellan vård 
och omsorg och skola”

- Marco Niemelä

Unga och gamla möts 
genom kulturen
Politikernas uppdrag till tjänstemännen var att hit-
ta vägar för ett utökat samarbetet mellan vård och 
omsorg och skolan. En lyckad väg visar sig kulturen 
vara. Under våren har unga och gamla träffats på 
Solsäter i Tösse för att måla.

Barnen från förskolan Solrosen i Tösse besökte särskilda 
boendet Solsäter i Tösse en gång i veckan under 10 veckor. I 
projektet gränslös färgupplevelse möttes generationerna vid 
ett långbord klätt med målarpapper. Personal och förskollärare 
försåg konstnärerna med penslar och färg, sedan var skapan-
det i full gång. Under påsken gjordes en utställning på Kultur-
huset med ett collage av utvalda favoritmotiv.
-De tycker det här är kul allihop. Det var lite stelt i början, men 
barnen har blivit mer pratsamma. Det växer fram en relation, 
konstaterar aktiveringsledaren Marie-Anne Lundvall.
Marie-Anne berättar de äldre lär sig av barnen som inte är så 
noga att motiven behöver föreställa något.
-Det behöver inte föreställa något. Vi målar med stora penslar, 
säger Marie-Anne som menar att det är den gemensamma 

färgupplevelsen som är det fina med projektet.
Det är rektorn på Karlbergsgymansiet, Roger Engström, och 
avdelningschefen för kommnens äldreomsorg, Marco Niemelä, 
som har fått uppdraget. 
-Vi har fått i uppdrag av våra nämnder att arbeta för utökat 
samarbete mellan vård och omsorg och skola. Vi har skapat en 
styrgrupp med representation från berörda verksamheter. Den 
arbetar med att skapa struktur för samverkan, musik, diverse 
skapande och möten mellan generationerna. Bland annat 
bjöds ett 20-tal personer med hemtjänst in till skolans jul-
konsert i kyrkan i december. Vi kunde erbjuda dem entré och 
skjuts fram och åter till hemmet, berättar Marco Niemelä.
Vård- och skolpolitiker har regelbundna möten för att utveckla 
samarbeten kring frågor som berör skola och vård och omsorg. 
Samverkansprojekten får stöd av kommunens folkhälsostrateg. 
Gränslös färgupplevelse är ett bra exempel på resultatet av 
politikernas samverkan. 

Foto: Jan Andersson

Unga och gamla målar tillsammans på Solsäter. Närmast i bild syns Elsie 
Ståhl och mitt emot sitter Erik Järnberg från Solrosens förskola.

Många uppskattar det gemensamma kulturprojektet mellan barn- 
och utbildning och vård- och omsorg.
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Kommuens fastighetsbolag Åmåls kommunfastig-
heter AB är i full gång med att bygga 12 nya hyres-
lägenheter med centralt och sjönära läge. Den 1 
december är det inflyttning på Kronan.

På fastigheten Kronan större 5 i hörnet utmed Rålinsgatan och 
Södra Ågatan pågår ombyggnad och nybyggnation för fullt. 
Ombyggnaden sker i den gamla fina trähuset utmed Södra 
Ågatan. Byggnaden uppfördes år 1830 och har fungerat som 
bostadhus, flickseminarium och förskola. Hela inredningen 
ända in till timmerstockarna har rivits ut. Tidens tand har orsa-
kat sättningar i den gamla byggnaden och innerväggar och tak 
har fått riktats upp.
-Det var förskola fram till 2009. Den 26 augusti samma år sökte 
vi första bygglovet. Det har varit en lång resa innan det här 
blev verklighet, säger Magnus Dalsbo, vd för Åmåls kommun-
fastigheter AB, Åkab.
Efter en lång process med överklaganden startade detaljpro-
jekteringen under våren 2012. I slutet av förra året kunde 
Skanska börja renovera det gamla huset och samtidigt sätta 
spaden i marken för den nya gårdsbyggnaden.
Den 1 december är det inflyttning, men vad hyrorna kommer 
att ligga på är ännu inte klart. Den gamla byggnaden kommer 
att innehålla fyra lägenheter.

-Det blir en trea och en fyra på varje våning. Treorna blir cirka 
100 kvadratmeter. Fyrorna mellan 105 och 107 kvadratmeter.
I den nya byggnaden kommer det att bli åtta lägenheter. Sex 
tvåor och två treor.
-Det kommer att bli en trea och tre tvåor på varje våning. Alla 
lägenheter kommer att få en parkeringsplats med el-uttag för 
motorvärmare.
Åkab kommer att utnyttja den befintliga energicentralen i den 
intilliggande hyresfastigheten för uppvärmning.
-Där är det idag bergvärme med en stor el-panna för spets-
värme. Vi kommer att byta ut el-pannan och ersätta den med 
fjärrvärme, förklarar Magnus Dalsbo.
Hur är det med intresset för de nya lägenheterna?
-Det är stort. Vi har 80 -90 personer i en speciell kö.
Magnus Dalsbo hoppas och tror att det här bidrar till en positiv 
utveckling av Åmål som kommer att sprida sig.
-Det här är jätteroligt. Jag hoppas att det ger ringar på vattnet.

Åkab bygger nygammalt 
i centrum

Är du intresserad och vill ha mer information 
om de nya lägenheterna ? 
Kontakta Åkab på telefon 0532-777 101  
eller e-post ann-marie.erlandsson@amal.se

Foto: Jan Andersson

”Vi har 80-90 personer i en  
speciell kö”

- Magnus Dalsbo

Göran Lundahl och Gunnar Sandström från Skanska renoverar 
gamla Kronan.

Där det tidigare var förskola bygger Åkab 12 nya lägenheter, åtta av 
lägenheterna i en helt ny gårdsbyggnad.
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Populära möten mellan  
nyanlända och Åmålsbor
Nyanlända flyktingar träffar regelbundet frivilliga 
flyktingguider och språkvänner för att få stöd att 
komma in i det svenska samhället. Samverket är 
den naturliga träffpunkten, men möten sker också 
hemma hos Åmålsfamiljer.

Det sjuder av verksamheter varje vecka inom projektet Mång-
sam. Veckan inleds på måndagar med temacafé, samhälls-
information och fortsätter sedan med bland annat mat- och 
bakcafé, café mötesplats med språkvänner för att avslutas på 
fredagar med temacafé kvinnan i fokus. Mångsam handlar om 
att främja jämställdhet, mångfald och integration. Mer konkret 
innebär det att stödja och stärka nyanlända personer genom 
att involvera dem i frivilligt arbete. Stödet kan vara olika 
aktiviteter och i föreningar, allt för att de ska känna sig som en 
del av det svenska samhället. Mångsam startade i höstas och 
blev snabbt en av många uppskattade verksamheter på frivil-
ligcentralen Samverket i Åmål. Frivilliga i form av familjer eller 
enskilda kan delta som språkvän eller flyktingguide. Projektet 
pågår i sin nuvarande form fram till oktober. Meningen är 
sedan att verksamheten ska fortsätta som en naturlig del av 
Samverket. Tre introduktionskurser för flyktingguider kommer 
att hållas under projekttiden. Hittills har ett 30-tal personer/
familjer i Åmål rekryterats som flyktingguider.
Utvärderingar av Mångsam har visat att samtliga deltagare är 

mycket nöjda med sitt deltagande på de aktiviteter som har 
genomförts. Det har varit idrott, matlagning, språkstudier, 
utflykter och fikaträffar. Deltagarna tycker att de brutit den 
isolerade tillvaro de befunnit sig i som nyanlända flyktingar. De 
tycker att de har på ett bättre sätt kunnat lära sig svenska och 
har fått både svenska vänner och nya vänner från andra länder 
inom projektet.
På en av onsdagsträffarna i Samverkets lokaler på Lunnega-
tan sitter nyanlända från Irak, Syrien, Palestina, Eritrea och 
Ukraina. Deltagarna har trevligt, tränar svenska, fikar och får 
den här gången träna på uttal av veckodagarna, siffror och 
alfabetet. Deltagarna får information om kommunen, organisa-
tioner och föreningar nästan varje vecka. De kommer även att 
få information om hur det är att vara pensionär i Åmål.

Vill du veta mer om språkvänner och  
flyktingguider?  
Kontakta Monica Lindstrand, projektledare för 
Mångsam. Telefon 0532-173 48 eller
e-post monica.lindstrand@amal.se
 
Du kan också läsa mer om Mångsam på Samverkets 
hemsida www.amal.se/samverket

Foto: Jan Andersson

Runt bordet sitter Hannan Quloom, Petra Johannesson, Rihab Ismail, Tamir Elgherbawi, Monica Lindstrand, Saham Aziz, Jemila Jahar och Muana Jalbout.
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Åmålsborna manifesterade 
rätten att vara annorlunda
Under våren anordnade Åmåls kommun tillsam-
mans med Europa Direkt Fyrbodal ungdomsutbytet 
The right to be different (rätten av vara annorlun-
da). Veckans höjdpunkt var en stor manifestation i 
centrala Åmål för allas lika värde. 

Ungdomsutbytet arrangerades mellan den 6 och 13 april. 
Totalt var 34 besökare från Polen, Malta, Italien, Turkiet och 
Sverige på besök i Åmål. Liksom vid tidigare ungdomsutbyten 
i Åmål bodde gästerna i stugorna på Örnäs camping. Sam-
lings- och arbetslokal hade de på Kamratgården. I början av 
veckan låg fokus på att deltagarna skulle lära känna varandra 
samt allmän EU-information. Deltagarna hade fått i uppdrag 
att innan utbytet förbereda en presentation om hur det är att 
vara ”annorlunda” i respektive land. Presentationerna gjordes i 
form av teater, sång, film och känslosamma berättelser. 
Under veckan fick de besök av ungdomsambassadörer från 
projektet Youth Embassy i Uddevalla som ledde en uppskat-
tad diskussion om könsroller, heder och främlingsfientlighet. 
Under veckan fick deltagarna skapa konst genom att spraya 

graffitti på sju väggar som sedan avtäcktes på kulturtorget 
i samband med en stor manifestationen i centrala Åmål.
Manifestationen The right to be different samlade cirka 150 
personer som marscherade genom Åmål för alla likas värde. 
Vid kulturtorget utanför biblioteket blev det tal av kommunal-
rådet Michael Karlsson (S). Festligheterna fortsatte med musik, 
bokbord och utdelning av muffins. Trots farhågor om störning-
ar från extrempolitiska organisationer kunde manifestationen 
genomföras precis så trevligt och fredligt som arrangörerna 
hade hoppats på.

Vill du veta mer om vad kommunens Europa 
direkt-kontor arbetar med? 
Kontakta Europa Direkt på telefon 0532-171 20
eller e-post europadirekt@amal.se
Besöksadress: Kungsgatan 20 (biblioteket)
Du kan också läsa mer på hemsidan:  
www.europadirektfyrbodal.se

Foto: Jan Andersson

Rätten att vara annorlunda manifesterades i centrala Åmål i samband med ungdomsutbytet ”The right to be diffrent”.
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Förskola i Ur och Skur
Dåligt väder hindrar inte barnen och personalen på 
Dalslands enda certifierade Ur och Skur-förskola. 
Barnen på Björkens förskola äter och sover ute, och 
målet är att även kunna laga maten utomhus. 

Det är full fart på skogstomten som ligger mellan simhallen 
och Rösparksskolan. I en skogdunge sitter några barn i en ring 
och tränar på att räkna. Med sifferkort i handen ska de hämta 
rätt antal saker och givetvis räknar de sånt som finns i skogen. 
Barnen hämtar kottar, pinnar, vitsippor och annat från naturen 
och berättar entusiastiskt hur många det är. Det går ju precis 
lika bra räkna såna saker. Regnskurarna som avlöser varandra 
hindrar inte verksamheten, tvärtom. På andra sidan tomten 
håller några barn på att plantera morötter, potatis och andra 
ätbara nyttigheter i stora odlingslådor. 
-Genom att odla så här lär de sig kretslopptänkandet, berättar 
förskolläraren Annica Saarikoski som en av dem som har läst in 
7,5 höskolepoäng i Ur och Skur-pedagogik.
De flesta måltider på Björken intas utomhus.
-Vi äter ute om det inte är jättekallt. Och det är inte så att vi är 
ute hela tiden, Annica Saarikoski. 
Hon är en av fyra personal, på totalt tre heltidstjänster. Idag 
lagas maten inomhus, men målet är att även tillagningen ska 
ske utomhus.
-På önskelistan står en grillkåta och ett grillkök så att vi kan stå 

under tak och tillaga maten, säger Annica. 
Förskolläraren Eva Gustavsson berättar att Björkens förskola är 
en 1-5 årsavdelning med 16 barn uppdelade på två grupper. 
-Vi är mycket ute i skogen och då kan det vara så att det är 
vägen till målet som blir det intressanta och då vi upptäcker 
saker, berättar hon. 
Som sagt så görs det mesta utomhus. Till exempel sover de 
minsta barnen utomhus i barnvagnar utom när det blir för 
kallt. Björkens förskola är populär. Det är fullt nu och lediga 
platser fylls på snabbt.
I samband med Ur och Skur-ceritifieringen hade Björkens för-
skola öppet hus i mitten av maj. Då fick de besök av bland an-
dra skolpolitiker och förvaltningsledning. De fick se hur tomten 
runt förskolan har fixats iordning för att passa verksamheten 
och på från grillen serverades det korv.
I Ur och Skur används Friluftsfrämjandet pedagogik för skola, 
fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg. Ur och Skurs 
metoder syftar till att stimulera, intressera och aktivera barn 
genom eget lärande i naturen året runt.

Vill du veta mer om Ur och Skur-förskola? 
Kontakta Björkens förskola på telefon 0532-171 54  
eller e-post bjorkensforskola@vibe.dalsnet.se 

Foto: Jan Andersson

Det är räkneövning på Björkens förskola. De pigga och glada deltagarna med sifferkort i händerna är: Harald Skogsberg, Sigrid Möller-Stålhandske, 
Eva Gustavsson (förskollärare), Emmy Petman, Alva Larsson, Alexander Petman, William Lindell och Emil Thorpman.  
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Rösparksskolan i 
tillfälliga lokaler
Förhöjda mätvärden med spår av mögeldamm på 
Rösparksskolan gjorde att hela skolan nu är ut-
rymd. De 390 eleverna har evakuerats och avslu-
tade vårterminen i tillfälliga lokaler. Till hösten får 
eleverna sin undervisning i moduler vid Rösvallen. 
Här följer en sammanfattning av vårens händelser.

27 mars 
På Rösparksskolan, nedre delen närmast Åsgatan, uppmäts 
förhöjda värden av dammpartiklar med spår av mögel i två 
klassrum. Städningen av lokalerna utökas och mobila luftre-
nare installeras i samtliga klassrum.

31 mars
Ventilationen till de två klassrum vars tidigare provresultat 
visat förhöjda värden stängs av och lokalerna utryms och för-
seglas. Lokalerna ligger längst upp och längst ned i den nedre 
delen av Rösparksskolan närmast Åsgatan. Utrymningen berör 
klass 5B samt en förskoleklass/fritidshemsavdelning. Klass 5B 
fortsätter undervisningen i cafeterian i ishallen. Förskoleklass/
fritidshem Orion flyttar till Tellus fritidshem på Nolbysidan.

3 april
Provsvar för de återstående 4 klassrummen i skolans nedre del 
visar inte på någon större förbättring trots de stora insatser 
som gjorts för att förbättra luftmiljön. Insatserna innebar rejäl 
utökning av den dagliga städningen med extra avtorkning av 
bänkar, stolar och golv samt installation av mobila luftrenare 
med extra stor kapacitet. Beslut tas om en utrymning av reste-
rande fyra klassrum med försegling av hela den nedre längan 
på skolan.

11 april
Utrymningen av hela den nedre delen av Rösparksskolan 
genomförs.
Våren kommer tidigt och tack vare det kan ”utegympan” starta 
tidigare än normalt. Det gör att de tillfälliga lokalerna fungerar 
resten av vårterminen. Skolledningen och personalen anser 
att lokalsituationen är hanterbar men poängterar vikten av att 
frågan är löst inför skolstarten i augusti.

23 april
Provtagning kring eventuell förekomst av mögel i resterande 
del av Rösparksskolan genomförs. Om det skulle visa sig att 
även resterande del skolan är drabbad finns en plan för utrym-
ning framtagen. En grundlig undersökning av den utrymda 
nedre delen av Rösparksskolan påbörjas med syfte att hitta 
källan till problemen.

30 april
Provsvaren visar på normala värden i klassrummen och något 
förhöjda värden i golvbjälklagen. Resultatet innebär att det 
krävs omfattande åtgärder i grunden för att komma till rätta 
med problemen. Det är inte någon akut situation vad gäller 
fara för elevers och personals hälsa. Skoledningen och Åkab 
meddelar ändå beslutet att utrymma även övre delen av 
Rösparksskolan med start 7 maj.

13 maj
Den sista delen av utrymningen av den övre delen av Röspark-
skolan är nu genomförd. 

”Det här har varit en bra och snabb process. Vårt fokus är 
arbetsmiljön för elever och personal. Vi har nu hittat en 
bra lösning som gör att vi kan arbeta i lugn och ro med 
utvecklingen av Rösparksskolan.”

- Michael Karlsson (S) 
  Kommunstyrelsens ordförande

Har du frågor om Rösparksskolan? 
Förvaltningschef Catrin Eriksson på telefon  
0532- 173 43 eller e-post catrin.eriksson@amal.se

För mer information besök Åmåls kommuns hemsida www.amal.se

VD Åmåls kommunfastigheter AB Magnus Dalsbo telefon 
0532-771 05 eller e-post mangus.dalsbo@amal.se
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Skolans cirka 390 elever och personal är nu installerade i tillfäl-
liga lokaler. Det är också klart med en uthyrningsfirma som 
skaffar fram de byggnadsmoduler som Rösparksskolan har 
behov av. Modulerna beräknas komma under vecka 30. Under 
tiden skolan renoveras är planen att de tillfälliga lokalerna ska 
byggas upp på området vid Rösskogen och Rösvallen. 

Så här ser planeringen inför höstterminen ut:
• Förskoleklass och fritidshem för förskoleklass samt årskurs 1 
   ska husera i ”nya huset” vid Rösparksskolan.

• Årskurs 1-6 får sina lokaler i de tillfälliga modulerna.  
   Det innebär att årskurs 6 inte flyttar till Kristinebergskolan   
   enligt tidigare planer.
• Årskurs 3-6 har sitt fritidshem på avdelningen Mossen och 
   årkurs 2 på avdelningen Tellus.

Skolledningen tackar elever, vårdnadshavare, personal och 
övriga involverade för stort tålamod och en gedigen arbetsin-
sats för att kunna genomföra flytten. 

Planering för  
höstterminen 2014

Foto: temporent.se

Rösparksskolan stängdes under våren 2014 och eleverna kommer att börja höstterminen i tillfälliga lokaler.  
Bilden visar hur modulerna kommer att se ut.
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Kontaktperson  
- en mycket värdefull insats för enskilda
Det behövs fler vänner och medmänniskor till 
funktionshindrade personer. Insatsen är liten i för-
hållande till hur värdefull den är för den enskilde. 
Kommunens LSS-enhet har svårt att hitta killar som 
vill vara kontaktpersoner. Här kan du läsa om vad 
det innebär att vara kontaktperson inom LSS. 

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindra-
de. Målet med lagen är att ge personer med funktionsnedsätt-
ning möjliget att leva som andra. LSS-lagen ger personer med 
funktionsnedsättning (brukare) rätt till olika former av stöd. I 
enlighet med lagen kan den enskilde även ansöka om en kon-
taktperson. Som kontaktperson är du ett stöd och en vän för 
ett barn, en ungdom eller en vuxen. Ni träffas regelbundet och 
hittar på saker tillsammans. Det kan till exempel vara prome-
nader, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller varför inte gå 
och se en fotbollsmatch. En viktig uppgift för kontaktpersonen 
är att bryta brukarens isolering genom gemenskap, hjälp till 
fritidsverksamhet samt att ge råd och stöd i vardagssituationer. 
Maria Stengård är enhetschef på kommunens LSS-enhet och är 
en av de personer i kommunen som arbetar med rekrytering 
av kontaktpersoner.
-Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att 
båda parter känner trygghet i kontakten. Kontaktpersonen har 

tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller har haft ett 
uppdrag inte får berätta om den personen som de är eller har 
varit ett stöd för, förklarar Maria.

Hur mycket tid måste jag lägga på uppdraget som  
kontaktperson?
Uppdraget har du vid sidan om dina studier eller arbete. 
Omfattningen varierar men innebär att du ska ha regelbunden 
kontakt och träffas ett par gånger i månaden. Regelbunden-
heten är viktig. Det här är en mycket värdefull insats för den 
enskilde, betonar Maria.

Hur stor är ersättningen?
För uppdraget får du en ersättning varje månad för själva 
uppdraget och en ersättning för dina omkostnader till exempel 
biljetter, inträden och fika. Hur hög din ersättning blir beror på 
tiden och hur svårt uppdraget är. 

Vill du veta mer om vad det innebär att 
vara kontaktperson?
Kontakta enhetschef Maria Stengård  
telefon 0532-171 67 eller  
e-post maria.stengard@amal.se

Enhetschef Maria Stengård och verksamhetsledare Anette Gård är två av personalen som jobbar på LSS-enheten.
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Gamla vattenledningar 
byts i Tösse
I Tösse har det under en längre tid varit problem 
med dricksvattnet. Det åtgärder som har gjorts har 
inte fått avsedd effekt. VA-teknikerna på Säffle-
Åmål teknik- och fritidsförvaltning har under en 
längre tid försökt förbättra vattenkvaliteten genom 
olika åtgärder. 

Bland annat har råvattentäkten bytts ut. Vid två tillfällen har 
hela ledningsnätet renspolats och renvattenfiltret i vattenver-
ket har bytts ut. Enkätundersökningar har genomförts under 
en månad. Provtagningsprogrammet har förstärkts och VA-
personalen har analyserat ledningsmaterial och vattentröm-
ningsriktinngar. Problem med vattenkvaliteten kvarstår dock 
och efter ett möte i Tösse bygdegård tidigt i mars lades ett nytt 
åtgärdsprogram för att försöka komma tillrätta med proble-
men.

Åtgärder under våren 2014
• Nya tryckmätningar hos abonnenter med uttalat lågt vat 
   tentryck.
• Etappvis spolning av hela ledningsnätet.
• Ytterligare enkätundersökningar.
• Ytterligare provtagningar av järnhalt och bakterier.

Planerade åtgärder under hösten 2014
• Utredning av vattentornets status.
• Byte av gamla gjutjärnsledningar samt ombyggnation av  
   ledningsnätet för att kunna rundmata vattnet i norra delen av  
   Tösse samhälle.
• Uppföljning av åtgärdernas effekterna för vattenlednings 
    trycket och järnhalten. 

Vill du veta mer om arbetet i Tösse ?
Kontakta VA-chef Emil Martinsson på  
telefon 0533-68 10 40 eller  
e-post emil.martinsson@saffle.se 

NPÖ 
- nationell patientöversikt 
Höjd kvalitet i äldreomsorgen. Åmåls kommun har 
under våren beslutat att ansluta sig till journalsys-
temet Nationell patientöversikt, NPÖ. Det innebär 
att behörig hälso- och sjukvårdpersonal, efter pa-
tientens samtycke, kan ta del av uppgifterna i NPÖ. 

Vad är NPÖ?
Som patient har man ofta kontakt med flera vård- och om-
sorgsgivare där var och en dokumenterar och förvarar jour-
naluppgifter. Med NPÖ blir det enklare att få en helhetsbild av 
patientens behov och tidigare bedömningar genom åtkomst till 
delar av journaler från andra vårdgivare. 

Vilken information kan man hitta i NPÖ?
I dagsläget finns en begränsad mängd journaluppgifter av ty-
pen diagnoser och vårdkontakter. Alla vårdgivare är ännu inte 
anslutna, men ett flertal vårdcentraler, privata vårdgivare och 
kommuner håller på att ansluta sig.

Krav på samtycke
Ingen får ta del av uppgifterna i NPÖ utan samtycke från den 
det berör. Ett samtycke kan gälla ett enstaka tillfälle eller så 
länge en vårdrelation pågår. Som patient har man alltid rätt att 
återkalla samtycket.

Vill du veta mer om NPÖ?  
Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska  
i kommunen Anna-Karin Lindblom på  
telefon 0532- 171 31 eller  
e-post anna-karin.lindblom@amal.se 
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Öppet hus hos 
räddningstjänsten

Foto: Jan Andersson

Det var många år sedan det senast var öppet hus 
på brandstationen i Åmål. Men i slutet av maj 
kunde besökarna bekanta sig med räddningsfordon 
för både land och sjö och träffa personal från olika 
räddningsorganisationer.
-Det här kommer vi att försöka gör om vartannat 
år, säger ställföreträdande räddningschef Lars-Ove 
Öhrn. 

På plats i och utanför brandstationen på Nygårdsvägen 5 fanns 
förutom räddningstjänstens fordon, polisen med en patrullbil 
och sitt mobila kontor. Intill stod ambulansen och förevisade 
hjärt-lungräddning, deras utrustning och de som ville fick 
provligga en bår. Sjöräddningssällskapet visade sin räddnings-
skoter Johannes. Inne i vagnhallen fanns Lars-Åke Karlsson från 
Säffle-Åmåls sotningsdistrikt. Han hade dukat upp ett bord 
med sotarviskor, diverse utrustning och informationsmate-
rial. Vid ett annat bord stod Barbro Ekman och Mari Jansson 
från frivilliga resursgruppen,FRG. De berättade hur FRG kan 
hjälpa till vid större olyckor och samhällskriser. Besökarna 
fick bekanta sig med alla fordonen, sätta sig i dem och kika på 

alla prylar i dem. En del besökare var förstås intresserade av 
hur det är att jobba i de olika yrkena. Under dagen förevisade 
räddningstjänsten vad som händer om man gör misstaget att 
hälla vatten i en gryta med brinnande olja i stället för att lägga 
på ett lock. Oljan exploderade i en stort eldhav. Ett mycket 
effektfullt och varnande exempel. De som tyckte det blev för 
varmt i solen ute bland fordonen kunde slå sig ner i vagnhallen 
och avnjuta en fika med nybakade Åmålskakor. Barnen hittade 
snabbt till sin favorithörna där brandmannen Patrik Appelgren 
delade ut ballonger, hjälmar och klistrade tatueringar. De som 
ville utmana sina kunskaper om brand och räddning kunde gå 
en poängpromenad på området. 
Ställföreträdande räddningschef Lars-Ove Öhrn och alla som 
deltog var mycket nöjda med arrangemanget.
-Vi skulle ha gjort detta redan i fjol, men då blev det inte av. 
Det här kommer vi att försöka göra om vartannat år, säger han.

Vill du komma i kontakt med räddnings- 
tjänsten med icke akuta frågor?  
Då kan du nå dem via telefon 0532-172 90  
eller e-post raddningstjansten@amal.se

Räddningstjänsten bjöd in till öppet hus i maj tillsammans med polis, ambulans, sjöräddning, sotaren och frivilliga resursgruppen.
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Vad gör en överförmyndare?
När en närstående drabbas av försämrad hälsa kan 
denne behöva hjälp att sköta den dagliga ekono-
min. Hjälpen finns hos kommunens överförmyn-
dare. 

Håkan Byh är sedan 2011 överförmyndare i Åmåls kommun. 
Överförmyndarens huvuduppgift är att ha tillsyn över gode 
män och förvaltare. Gode män är ställföreträdare och sköter 
ekonomin åt personer, så kallad huvudman, som har drabbats 
av någon form av funktionsnedsättning. Även ensamkom-
mande flyktingbarn får en god man genom överförmyndaren. 
Förvaltare är ett uppdrag med större ansvar och befogenheter 
över en persons ekonomi än de som gode män har. När någon 
vill bli god man eller förvaltare är det tingsrätten som beslutar 
efter att överförmyndaren har gjort en lämplighetsprövning. 
Det är tillåtet att vara god man för sitt barn, förälder eller an-
nan närstående. Håkan Byh berättar att han brukar hålla en 
introduktionsutbildning för nya gode män och förvaltare. För 
närvarande finns cirka 250 gode män i Åmåls kommun och 7 
förvaltarskap. Några av gode männen har flera huvudmän.
-Det finns en god man som har 13 stycken. Det är nästan ett 
halvtidsjobb, säger Håkan Byh.
En god man får ett årsarvoden på mellan 8 000 och 10 000 
kronor. En förvaltare kan få mellan 12 000 och 14 000 kronor i 
årsarvode. Håkan Byh är anställd av Åmåls kommun på 24 tim-
mar i veckan, men oftast blir det betydligt mer arbetstid än så.
-Det kan bli 7 dagar i veckan eftersom folk brukar ringa på 
helgerna. Under våren är det extra mycket jobb när alla årsrap-

porterna ska granskas. säger Håkan Byh.
Alla gode män ska lämna in en årlig rapport över huvudman-
nens ekonomi som de har förfogat över.
-Det är egentligen inte min uppgift att fylla i årsrapporten, men 
gode män är lekmän och det är inte alltid så lätt, så jag brukar 
hjälpa och visa dem.
Håkan Byh har tidigare arbetat på bank och den mångåriga 
kunskap har han fått har han stor nytta av i rollen som överför-
myndare. Han har dessutom vidareutbildat sig inom juridiken.
-Det är en bra bakgrund. När jag var på banken arbetade jag en 
hel del med fastighetsfrågor och det har jag stor nytta av nu. 
En överförmyndare behöver kunna både ekonomi och juridik, 
säger han.
Det är kontakten med människor som gör att Håkan Byh tycker 
det är roligt att arbeta som överförmyndare. Men det händer 
att han får svåra ärenden att lösa, till exempel när familjer inte 
kommer överens i ekonomiska frågor.
Är det brist på gode män?
-Ja, de behövs alltid.

Är du intresserad av bli god man  
eller förvaltare?  
Kontakta överförmyndare Håkan Byh på  
telefon 0532-170 11.
Du kan också besöka honom på kontoret,  
Södra Ågatan 11 (innegården vid Café XO).
Besökstider: tisdagar kl. 9-17.30, torsdagar kl. 9-17.30, 
lunchstängt kl. 12.30-13.00.

Håkan Byh är Åmåls kommuns överförmyndare. Foto: Jan Andersson
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Lekfull start för  
sommaröppen simhall 
Det blev en lekfull inledning av sommaren när 
simhallens nya lekland Inkariket invigdes i början 
av juni. För första gången kommer simhallen att ha 
öppet under sommaren. 

Simhallen har genomgått en omfattande renovering efter att 
tecken på fukt- och mögelskador upptäcktes på vinden under 
förra året. Simhallen byggdes 1975 och problemen med fukt 
på vinden har troligen funnits i många år. Efter att skadornas 
omfattning och kostnaden för att åtgärda dem stod klart fat-
tade politikerna snabbt beslutet att Åmål måste kunna erbjuda 
sina invånare en simhall. De nöjde sig inte bara med att reno-
vera simhallen utan valde även att satsa på ett lekland för barn 
i åldrarna 0-7 år. Simhallen stängdes i månadsskiftet maj-juni 
2013 och renoveringsarbetet påbörjades.
-Det var en omfattande renovering. Hela taket och energisys-
temet byttes ut. Alla ytskickt i omklädningsrummen, duschar 
och bastu är utbytta och det är nya tak överallt, säger Magnus 
Dalsbo, vd för det kommunala fastighetsbolaget Åmåls kom-
munfastigheter AB, Åkab.
Åkab äger simhallen sedan 1 mars 2013.
För att undvika framtida problem med fukt på vinden är den 
konstruerad på så vis att ventilationen skapar ett övertryck i 
förhållande till simhallen. Detta övertryck övervakas med larm.
-På varmvinden blåser det in luft med övertryck, så vi riskerar 

ingen fukt på vinden. Simhallen är isolerad med ett plastskikt 
för att förhindra fukten att tränga upp på vinden. Skulle det 
gå hål på plasten hindrar övertrycket fukten att ta sig upp på 
vinden. Skulle övertrycket försvinna ger anläggningen larm, 
förklarar Magnus Dalsbo. 
Simhallen återinvigdes i november förra året. Invigningen av 
det nya leklandet skulle dröja ytterligare ett halvår. Men den 3 
juni var det festligt invigning och provbadning. Leklandet be-
står av bassänger som ligger inbjudande och väntar. I leklandet 
finns också en inbjudande jetpool (bubbelpool med luftinblås-
ning) som kan användas för föräldrar medan barnen roar sig i 
ruschbanor och har annat kul för sig.
För renoveringen av simhallen avsatte kommunen 24 miljoner 
kronor. Satsningen på leklandet beräknas kosta 13 miljoner 
kronor. Tack vare tillgången till leklandet kommer simhallen för 
första gången att hålla öppet under sommaren. 

Foto: Jan Andersson

Följande öppettider gäller i sommar: 
Juni tisdag-fredag kl. 14.00-19.00.  
Juli och augusti onsdag-fredag kl. 14.00-19.00.

Välkommen att kontakta simhallen för  
mer information 
Telefon 0532-170 94

I den sköna bubbelpoolen sitter: Emma Johansson, Verionika Berens, Wilhelm Dalstrand, Malcom Dalstrand, Anni Niemi, 
Kristin Dalstrand, Salli Niemi och Camilla Niemi.
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Praktiska kontaktuppgifter  
till Åmåls kommun 

Åmåls kommuns växel: 0532-170 00
Stadshusets reception: 0532-170 07
Fax: 0532 -128 79 
E-post: kommun@amal.se 
Webbsida: www.amal.se

Biblioteket/Kulturhuset  
Telefon: 0532-171 07

Öppettider
Måndag - torsdag kl 10.00 - 19.00 
Fredag kl 10.00 - 17.00 
Lördag kl 10.00 - 13.00

Sommaröppettider
23 juni - 9 augusti 2014
Måndag & onsdag kl 12.00 - 19.00 
Tisdag, torsdag & fredag kl 10.00 - 17.00 
Lördag kl 10.00 - 13.00

Returen  

Telefon: 0532-170 40

Öppettider 
Måndagar stängt
Tisdag kl 10.00-18.00
Onsdag kl 10.00-16.00
Torsdag kl 10.00-18.00
Fredag kl 10.00-16.00
Sista lördagen i varje månad öppet 10.00-14.00  

Yttre hemtjänst 
Telefon: 0532-186 51

Förskoleplatser 

Telefon: 0532-171 13

Bygglovsärenden 

Telefon: 0532-170 60

Åmåls kommunfastigheter AB, ÅKAB 
Telefon: 0532-77 71 00

Telefontider för växel och uthyrning
Mån - ons kl 10.00 - 12.00 och kl 13.00 - 15.00
Tors kl 10.00 - 12.00 och kl 13.00 - 18.00, under sep-maj
Tors kl 10.00 - 12.00 och kl 13.00 - 15.00, under juni-aug
Fredag kl 10.00 - 12.00

Räddningstjänst  
Telefon: 0532-172 92

Vid akut läge ring 112

Brandstationen är normalt bemannad: 
Måndag - fredag kl 07.30-16.30
Lunchstängt kl 12.00-13.00. 

Östby   

Telefon: 0533- 68 36 50

Öppettider  
April - september:  
Måndag och torsdag 07.15 - 18.00
Tisdag, onsdag och fredag 07.15 - 15.30
Oktober - mars: måndag - fredag 07.15 - 15.30

Hela året: lördag kl 09.00-12.00 (ej helgdagsafton)

Renhållning 
Fakturor för vatten och sophämtning 

Telefon: 0532-173 07

Konsumentrådgivning/skuldsanering
Telefon: 0532-171 21

Samverket frivilligcentral  
Telefon: 0532-17143, 0532-17360

Försörjningsstöd 

Telefon: 0532-171 15

Telefontid: vardag kl 08.30-09.30

Hittar du inte de kontaktuppgifter du söker får du 
hjälp via Åmåls kommuns växel eller besök amal.se
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