
Medborgardialogen Gamla staden genomfördes 
under perioden 21 mars till den 11 april 2016.
Medborgardialogen genomfördes av en arbets-
grupp bestående av följande tjänstemän: Daniel 
Hofling, Margareta Nilars, Carl-Gustav Bergen-
holtz, Ulrika Abrahamsson, Stefan  
Jacobson och Jan Andersson.

1. Plantaget
Inga kullersten i planataget. Det går inte att ta 
sig fram med rullstol. Gatsten går bra.

Rädda Vattenlek.

Skötselråd måste införas. Plantaget måste skö-
tas av personer som kan dessa saker.

Låt Plantaget vara lågt som det är. Inga nya 
byggnader. 

Det är viktigt veta vem som blir byggherre. Det 
måste bli en kunnig byggherre när det gäller 
mark- och trädfrågor. Innan byggnation måste 
det göras en besiktning av samtliga fastigheter i 
området. 

Det är viktigt med öppna ytor. Jag tycker inte 
om rundlar. Bevara vattenleken.

Låt den vackra statyn Lilla Eva av Carl Eld få en 
ny placering. Idag ser det konstigt ut.

Flytta p-platserna till andra sidan gatan.  
Inga p-plaster närmast Plantaget.

Fler gamla bilder som visar hur det såg ut förr.

Förslag om att bygga en rådstugepaviljong med 
en storlek som framgår av 1600-talets stads-
karta. Byggnaden ska kunna användas för bland 
annat musik, debatter, kammarteater, utställ-
ningar. Förslaget är även inlämnat som ett med-
borgarförslag som kan läsas i sin helhet på dia-
rienummer KS 2015/276.

Placeras det föreslagna granitblocket till plan-
taget på Drottning Kristinas plats och behåll de 
gamla skulpturerna vara kvar. 

Två medborgarförslag har lämnats in varav jag 
lämnat in det ena gällande önskemål om pavil-
jong i Plantaget. En paviljong har diskuterats av 
och till under många år. Nu finns förslaget om 
en Rådstugepaviljong med historisk anknytning 
till när Åmål hade just ”Rådstuga” och mitt för-
slag om någon slags paviljong som kanske skulle 
för tankarna till Furuhäll, vår gamla dansbana i 
södra delen av Örnässkogen. Medborgarförsla-
get finns att läsa i sin helhet på diarienummer 
KS 2015/289.

Om man då kan få önska sig saker och ting så 
kanske alla som spelar boule skulle vilja ha en 
bana i Plantaget? Vore också trevligt att fundera 
över yta möjlig att spola is på så det kunde gå 
att åka skridskor.

Musikpaviljong för promenadorkestrar à la 
1800-tal! Inga klippta häckar men gärna få till-
baka de fina perennrabatterna.

Kommunens förslag verkar bra. Att satsa på 
grönska och växter i en park, istället för bygg-
nader. Rundlarna inbjuder besökare till att an-
vända parken och stanna kvar, dvs göra platsen 
levande.

Grönska är bra men inga häckar. Tror man be-
höver titta på vilka växter som är lämpliga med 
tanke på vilken miljö Plantaget är. Tycker det är 
synd att man tog bort perennrabatten för någ-
ra år sedan. Om det nu inte blir en byggnad så 
kanske man kunde göra växter till en attraktion 
i sig. I Visby har man sina rosor, vi ska kanske ha 
ett speciellt tema i Plantaget? Något vackert, lä-
rande, nyttigt?

Ny ” Månbelysning i lekparken ”
Belysa 14 stycken trappavsatser vid ån. Nytt för-
slag finns.

Lägg gatsten på Vågmästaregårdens innerstad. 
Asfalt och soptunnor misspryder. Ta fram de 
gamla gatstenen eller lägg ny på de tre gatorna 
vid Plantaget.

Det behövs en ny gräsmatta och den gamla 
blomrabatten plus flera gamla soffor. Svårare 
behöver det inte vara.

Gör Plantaget till en vacker och rogivande plats. 
Inte som nu då ingen vågar sätta sig för risken 
att bli knockad av en fotboll.

Plantaget önskar jag skulle bli en skön plats att 
sitta och njuta av gamla stans gamla byggnader 
runt om. En vårrabatt, sommarrabatt och en 
höstrabatt. Inte som det är nu, en skrikig fot-
bollsplan. Det räcker med lekplatsen.

Ta fram gatstenen på gatorna runt Plantaget.

Inget rådhus i Plantaget.

Parken ska vara ett andningshål, en plats för re-
flektion och vila. Ett grönområde med blommor 
och möjlighet att sitta med barn och barnbarn 
med picknickkorg. Gärna lekställningar med inte 
någon byggnad som skymmer miljön.

Ta fram kullersten runt Plantages gator.

Jag tycker inte att det ska göras någon byggna-
tion i Plantaget. Det ska vara en park med blom-
mor och bänkar för trivsel och picknick. 

Jag säger nej till byggnation i Plantaget. Jag 
tycker att parken ska utvecklas som park att 
umgås i.

Parken ska utvecklas som park. Ja till kommu-
nens egna förslag med rundlar.

Utveckla Plantaget till en härlig möteplats. Inga 
byggnader. 

Tyck om  
Gamla staden
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Inga byggnationer i Plantaget.

Inga byggnader i Plantaget.

Inga byggnader i Plantaget.

Nej till byggnader i Plantaget. Vi vill ha kvar det 
kulturella.

Absolut ingen paviljong i Plantaget. Alldeles för 
stor och skrymmande. Mer sittplatser och ra-
batter.

I Plantaget. Nej till paviljonger. Ja till rabatter, 
sittgrupper, luft och ljus.

Jag röstar för kommunens förslag angående 
Plantaget.

En liten rund damm som kan bli skridskobana 
på vintern. Obs! Ingen hockey utan så kall-
las promenadåkning. Eventuellt lite musik till i 
Plantaget.

Tycker mycket om Gamla staden, önskar ej pa-
viljong i Plantaget. Låt Plantaget vara som det är 
plus lite växter. Labyrinten är fin. Lägg den fram-
för aktivitetshuset vid ingången. 

Ingen rådstuga i Plantaget. Labyrint bra förslag, 
men den bör ligga i Plantaget.

Vill ej ha något som heter rådstuga i Plantaget.

Plantaget ska vara en park och grönyta. Inga 
byggnader. 

Ingen byggnation i Plantaget. Bygg på udden i 
stället.

Använd paviljongen i Örnäsparken som förebild 
(utan räcken) om paviljong ska byggas i Planta-
get.

Snälla. Ingen byggnad i Plantaget. 

Gå på Peter Hilltons förslag.

Jag vill kunna se de vackra gamla husen runt 
Plantaget. Alltså: ingen paviljong. 

Ingen byggnation i Plantaget. Växter och rabat-
ter och platser att slå sig ner på.

Jag röstar för kommunens förslag angående 
Plantaget. 

Nej till paviljong i Plantaget. Vi vill ha mer säll-
skapsytor till familjer. Fina blomsterarrange-
mang och sittplatser. Ja tack.

Vid upprustningen av Plantaget: Anlägg smalare 
grusgångar. De nuvarande lämpar sig mer för 
lastbilstrafik. Om det ska byggas en paviljong: 

använd paviljongen (Örnäs källa) som förebild 
för snickarglädjen. Men bygg den helt öppen 
utan skrank. 

Inga byggander i Plantaget. Fortsätt som plane-
rat.

Inga byggnader.

En mindre öppen torgyta framför Vågmästargår-
den som främjar exempelvis musikframträdan-
den och lyfter fram Vågmästargårdens vackra 
arkitektur. Ta bort parkeringen framför huset. 
Mer välkomnande lökväxter och blommor i 
Plantaget. Vackra mörkar behållare för skräp i 
Plantaget och i närheten av och intill byggna-
derna. Parksoffor och sittplatser i parken som 
harmonierar med belysningen.  Utforma ett litet 
Åmålsemblem som utsmyckar skräpbehållarna, 
belysningsstolpar och parksoffor. 

Om vi ska värna om det gamla så vore det väl på 
sin plats att återställa kullerstenarna i Plantaget. 
Det går att lösa med ilagda gångar med vanliga 
plattor för de som har svårt att ta sig fram. Gör 
det inte märkvärdigare än så.

Kullerstenar ger den gamla atmosfären ni letar 
efter. Och vart tog alla dessa gamla stenar vä-
gen, undrar man?

Tanken på en paviljong är överhuvudtaget be-
fängd. När används den i så fall och till vilken 
nytta? Tar bort gräsytor från den redan utbygg-
da lekparken.

Inga rundlar att gömma sig i. Öppna upp.

Del 2 och ingen byggnad.

Inga byggnader i Plantaget.

Nog med planteringar i Plantaget.

Dela inte sönder de öppna ytorna.

Tag bort lekplatsen. Den kan vara nere vid ud-
den. Titta på gamla bilder om Plantaget då det 
var jättefint plus bänkar så att man sitta och 
njuta. 

Snälla, ingen byggnad i Planataget.

Vad ska platsen användas till:
Bara en besöksplats, en mötesplats, där folk 
kan aktivera sig, stora konserter. Något av detta 
kommer staden till nytta. Inga hus i parken. Till-
för ingenting.

Bygg inte bort de öppna ytorna som ger en flex-
ibilitet till Plantaget.

Inga byggnader i Plantaget.

Dela inte Plantaget i småbitar.
Bevara vattenlek. Den har vi alla Åmålsbor en 
relation till. 

Öppenheten är viktig. ”Rondellerna” stänger av 
och kommer att göra ytan ”död” och folktom. 

Historiskt sett har Plantaget bara varit en park 
i drygt en mansålder. Före det var det staden 
torg med salubodar och ett rådhus.

Bra med paviljong men flytta den närmare XO 
så man inte skymmer de gamla husen och dess-
utom får en plats kvar mot Södra Ågatan. 

Kanske byggnaden i ena sidan för uppträdande 
mm.

Förstört inte Plantaget med en byggnad.

Inga byggnader. Fina planteringar med sittplat-
ser.

En musikpaviljong som är utformad som det 
gamle rådhuset som låg mitt i Plantaget från 
början 1600-tal till 1820-tal.

Plantaget för alla. Inte bara pensionärer och 
barn. Öppna ytor. 

Fortsätt att jobba efter nuvarande förslag.

Gärna en scen.

Varför inte ställa upp ett gammalt ånglok på 
gräsamattan. Åmål är ju en gammal järnvägs-
knut. 

Ta fram gatstenen på gatorna runt Plantaget. 

Förslag: Ida Bäckmans gata. Namnändring för 
gatan/gatstumpen mellan Kyrkogatan och sten-
bron. 

Har en önskan att Plantaget blir den oas som 
den en gång var. Återställ långa rabatten med 
tulpaner på våren och sommarblommor däref-
ter. Ställ ut Byarumssofforna, kantskär gräsmat-
torna mor grusgångarna, gödsla gräsmattorna. 
Kratta och städa så att det är prydligt. 

Använd Plantaget för folksamlingar och evene-
mang för ”alla”. Ordning och reda i vår stads-
park.

Återställ Plantaget med tulpaner på våren. Som-
marblommor i rabatten (som såddes igen) mot 
Kyrkogatan. Gödsla och underhåll gräsmattorna, 
städa och kratta. 

Låt Plantaget vara en öppen plats och låt för 
guds skull inte Sandbergs förslag med en ”car-
portsliknade” byggnad bli verklig.
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2. Fisketorget
Det är viktigt att fortsättningen på trappan och 
helheten i området blir estetiskt tilltalande.

Skapa ett båtmotorevenemang med tändkule-
motorer vid Fisktorget under Fiskehälja.

Heter det Fisketorget eller Fisktorget?

Det har alltid hetat Fisktorget.

Ny belysning i trädet.

Ny belysning i trädäcket? Kanske blir för mycket 
av det goda.

Bron över Åmålsån vi fisktorget har alltid kall-
lats Fåfängebron. Det kommer sig av att förr i 
tiden (före min tid) stod arbetslösa gubbar och 
hängde på broräcket för att vänta på en båt och 
hoppas på att kanske få något arbete. Ganska 
fåfängt.

Jag tycker att det borde sättas upp en skylt på 
bägge sidor av bron bredvid de uppsatta som 
berättar om laxens vandring.

Den jättefina träskapelsen på Fisktorget är att 
glädjas åt. Där kan med fördel många trivas 
med ett litet café intill de röda småstugorna. Se 
bara till att det inte blir korvkiosk och en massa 
reklam, skyltar mm. 

Mycket blommor! Fortsätt med blomsterlådor 
hela gatan fram till Seaside som man verkli-
gen hoppas återuppstår. Tänk på alla båtar som 
kommer i sommar.

Är ju en plats precis vid Fåfängebron, något att 
också ta med i tankebanorna med utveckling av 
detta område. Var ju väldig rusch här när inte 
nya hamnen (klar typ 1929-30) var påtänkt eller 
färdig.

Jättefin plats att sitta och njuta på! Äta glass, 
vila fötterna, titta på turister och båtar.

Cafébåt vid kajen.

Jättefin! Massor av blommor på trappsteg och 
mellan de olika borden. Papperskorgar.

Fler bodar.

Fler salubodar.

Fler handelsbodar med försäljning efter åkan-
ten.

3. Drottning Kristinas plats
Lyft fram Drottning Kristina.

Bra förslag att stänga av vägen.

Vi måste tänka på tillgängligheten för båtturis-
men när vi utvecklar området.

VI behöver få folk att stanna på platsen. Kanske 
ordna med sittgrupper som vetter mot varan-
dra.

Om nationaldagsfirandet ska fortsätta vid Kul-
turmagasinet vore det bra med en scen. Platsen 
vore ett bra ställe att ställa den på.

Grönt är skönt! Men det får inte dölja solen för 
mycket. Marin utsmyckning skulle nog göra sig 
bra, betona närheten till vår vackra Vänern. Nå-
got konstverk av en eller flera av Åmåls begåva-
de konstnärer? Fontäner är trevliga, men känns 
som ett onödigt (och kostsamt) inslag precis vid 
vattnet kanske. Och bänkar är väl aldrig fel.

Avgränsa p-yta från uppehållsyta närmast vatt-
net med planteringar, belysning, pollare och na-
turstensbeläggning. Bänkar.

En installation (skulptur-arkitektur-ljud-ljus-färg) 
”MÖTE”. Se bild. Tydligast på www.bjorn-carlen.
se/aktuellt.html

Belysning till Björn Carlens skulptur och märke  
”1643 ”.

Det går kanske att finna ett namn på platsen vid 
Seaside/Hamncompagniet/Vågen som inte är 
fullt lika högtidligt som Drottning Kristinas plats. 
Vågmästarplatsen?

Bra namn, Drottnings Kristinas väg finns redan. 
Utformningen av hamnplanen är ändamålsenlig 
med hänsyn till erforderlig angöring till restau-
rang-kök, turistbåt, bränsle, pumpar, mastkran, 
café, kök etc samt handikapp- och korttidspar-
kering. Om det ur trafiksynpunkt går att kom-
plettera med en typ av rondell i mitten skulle 
det kunna vara något till minne av Polstjärnans 
kajplats.

Södra hamnplan- upplevelsecenter. Ett besöks-
mål som riktar sig till alla åldrar från barn till 
vuxna. En plats för att visa, informera om Vä-
nerns historiska och nutida betydelse för staden 
och människorna i Åmål. Om Vänerns handel, 
fiske och natur. De här så kallade upplevelse-
rum kan också åskådliggöra, upplysa och visa 
hur människor påverkar och inverkar på miljön 
antingen negativt eller positivt på Vänermiljön, 
växter och djur och på kretsloppet i ett större 
världsligt perspektiv. Med fördel placeras upple-
velserummet i närhet till vattnet både i en bygg-
nad eller utanför till exempel på en båt. Öppet-
tider delvis även under vintersäsongen.

Hantverksbodar för uthyrning till lokala hant-
verkare.

Bilfritt, ja. Fontän, nej, det är ändå nära vattnet. 
Bänkar, ja. Staty, ja.

Om ni ska göra bilfritt, tänk på att detta är ett 
utflyktsmål för Åmålsbor att åka förbi och se på 
båtarna. 

Ja, varför inte Gamla kyrkplatsen.

Fontän i mitten. Bänkar rundade 4 stycken runt 
fontänen. Däremellan blomsterlådor. 

Varför kalla denna plats för Drottning Kristinas 
plats? För långt att säga. Istället: Gamla kyrk-
platsen. 

Varför inte kalla platsen för KO-torget. Här 
släpptes djuren på bete förr i tiden.

Stäng av trafiken runt Kulturmagasinet.

Storvulet och lite löjeväckande att kalla platsen 
för Drottning Kristinas plats. Låter lite ansträngt 
minst sagt. Vi har både Kungsbron och Kungs-
berget. Nog med dylika namn. 

Om ni ska göra bilfritt, flytta på utrustningskaj 
och mastkran någon annanstans så vi kan vår-
rusta våra båtar och komma åt med bil.

Parkering och angöring behövs för restaurang-
kök, turistbåt, bränslepumpar, mastkran mm, 
samt handikapparkering. Bra som det är. Kanske 
behövs en enkelriktning runt en staty eller sjö-
märke. 

...fortsättning



...fortsättning

4. Udden
Fiskanknytning. Det är en fin vy, men tomt. Tänk 
vad charmigt det är på fiskeläget Spiken. Jag ser 
gärna bodar med fiskrökeri. 

Vad vi än gör blir det bättre än i dag.

En labyrint för barn. Barnvariant av envägs 
häcklabyrint. Diameter 25 meter. Gånglängd tur 
och retur 470 meter. Häckhöjd 110 centimeter. 
Gångbredden är anpassad för att barn skall kun-
na gå i bredd, men också för att på ett enklare 
sätt kunna klippa häcken.

Den ej använda restauranglokalen vid Södra 
hamnplan skulle kunna användas till ett konst-
museum samtidigt som man flyttar dit turist-
informationen och även har en mindre res-
taurangverksamhet. V har många intressanta 
Åmålskonstnärer som verkat har under åren. 
Det finns åtminstone ett 20-tal nu bortgågna. 
Men även bland nu levande finns många Åmåls-
konstnärer av intresse. 

Denna plats kan vara lämplig för att på något 
ställe kunna härbärgera/vara till nytta vid eve-
nemang för den flyttbara paviljong man ibland 
kunde ha vid behov i Plantaget.

Området er i utgangspunktet en oase men 
fordi Seaside bygget står tomt og ubenyttet 
så fremstår hele området litt ”spøkelsesaktig”. 
Tenk hvor fint det kunne vært tex under Blues-
festivalen og Lysfesten hvis man åpnet opp for 
både et musikk og serveringstilbud. En cafe er 
kanskje vanskelig å drifte, iallefall i sommerse-
songen, fordi det er et serveringstilbud på Mari-
naen. Hva med tex et galleri eller arrangere kon-
serter (og med et cafetilbud om vinteren)? Bruk 
de fine lokalene som et kulturhus. Og når det 
er Marknadsdager så kan man flytte alle salgs-
bodene ned til området ved Seaside og kanskje 
ha et serveringstilbud også for akkurat disse da-
gene. 

Foreslår at dere samarbeider tett med Turistin-
formationen og gjør et forsøk på å utvikle om-
rådet. Det tror jeg byen ville være tjent med. 
Hvis man skal trekke folk ut av sofaen så trenger 
man tilbud til alle aldersgrupper. Hva med en 
kultursti i området? Sette opp plakater ved de 
ulike bygningene og lese om historien de ulike 
bygningene har i seg og samtidig få seg en deilig 
luftetur. Jeg har hatt tilknytning til Åmål siden 
2002 og synes det er trist at det er så mye tom-
me lokaler rundt i byen. Den gode stemningen 
forsvinner når tilbudene opphører.

Kullersten inunder klockstapeln i rundel. Gärna 
båtskulpturer runt omkring.

Ett kallbadhus.

Om vi ska satsa på turismen så bygg en mini-
golfbana bakom Hembygdsmuseet. Ta bort de 
fula volleybollgrejerna.  Gör bersågrupper på 
den öppna platsen bakom Seaside. 

Skylt med information om den stora klockan. 
Inte ens turistinformationen hade någon upp-
lysning om klockan. Är det en skeppsklocka eller 
kyrkklocka? 

Scen för sommarkvällsmusik.

Ta bort bollplanen med nåt. Användes endast 
en gång varje sommar. Kan flyttas till Strandba-
det. Planen förstör hela udden. 

Om man sneglar på Västkusten och Smögen. 
Där har vi miljö och aktivitet. Det är vad folk 
vill ha. Upplevelser är också viktigt. Skapa detta 
med en brygga ut mot Vänern för större fritids-
båtar. Sen kan vi bygga handelsbodar. 

Bryggor runt udden som är lätta att lägga till 
vid.

Carléns labyrint blir bra för barnen.

5. Viken
Skapa en enkel badplats men bekvämligheter.

Det behövs en brygga för att komma ut.

Lägg på mer sand.

Bryggeriviken är ett bra namn.

Viken är fin som den är.

Varför inte kalla den glasviken eftersom det är 
en gammal avstjälpningsplats för glas.

Det behövs toaletter i hela området. Kanske en 
kombinerad toa-anläggning för hela området.

Det ska framgå tydligare att man kan bada.

Jag tycker det ska heta Kyrkviken. Byt namn på 
Kulturmagasinet och kalla den Gamla kyrkan 
igen.

Belysa tänkta badhytter.

Enkla badhytter x 6 st vid Badviken. A la Hjo. Sex 
olika färger.

Heter den inte redan likviken? Ni kan ju sälja se-
aside och piffa upp området med blommor och 
rensa gruset på glas för pengarna.

Likviken ett hemskt namn. Kanske strandviken, 
och gör en fin strandpromenad efter viken och 
så långt det går ända till strandbadet. Strand-

promenaden skall vara tillgänglig för alla också 
handikappade, elrullstolar mm.

Finns redan nu ett inarbetat namn”Lagunen”.

Ååh, tänk om man kunde utöka denna otroligt 
bra placerade strand, underbart! Och ”Lagu-
nen” låter betydligt trevligare än ”Likviken” Den 
skulle även kunna kallas ”Kungsviken”, ”Brygge-
ribadet” eller ”Kyrkviken”.

Skylt med badplats och vilka regler som gäller, 
(t ex förbud för hundbad), livräddningsredskap. 
Stora behållare för skräp, miljötoa, fler bord och 
bänkar, fasta grillplatser. Strandrensning. Koll av 
vattenkvalité för bad.

Träningsredskap (utegym) vid sidan av badvi-
ken.

Ett rekreationsområde med motions och 
idrottsaktiviteter. Jämte den nuvarande 
beachvolleybanan, banor för idrottsaktivitet och 
en boulebana på området. En strandpromenad 
nära vattnet, från badviken till hamngatan som 
ibland är kantad med låg, breda sittplatser i trä 
intill vattnet. Längs med gångtråket en del plan-
teringar med gräs och andra växter. 

Gör badplatsen bredare och större (mysigare). 
Fler sittplatser och bänkar så man kan sitta och 
fika.

Skapa en officiell badplats med kiosk.

Vikens namn på marknadsplatsen heter sand så 
kan man lägga till vik så blir det Sandviken.

Lilla kyrkbadet. Anlägg ett par låga sittsteg i trä 
runt strandkanten.

Kalla den här platsen rätt och slätt för plask-
dammen.

Gör en badplats med sand. Breda ut större. 

Rensa upp och gör en trevlig badplats för alla 
stora som små.

Mysiga sittplatser behövs.

Kyrkviken blir bra.

Jag tycker det ska kallas Stadsviken.



...fortsättning

6. Kulturmagasinet och  
parken
Området är ingen park. Det är Åmåls gamla kyr-
kogård, en plats att vårda.

Belysning i Kulturparken.

Det måste gå att ta tillbaka namnet. Vi säger ju 
Gamla kyrkan. Det är Kultur på många olika sa-
ker.

Vi måste tänka på den kyrkliga bakgrunden. Jag 
vill inte att den tvättas bort. 

Montera det gamla korset som fanns i kyrkan.

Byggnaden fungerade för kultur i många år före 
namnbytet. 

Vad kommer ni att göra med gravplatserna? 
Man får ju inte gräva i området utan tillstånd. 

Respektera att det är en gammal kyrka och en 
begravningsplats, inte en park.

Förslag om att sätta upp en skylt på Gamla kyr-
kan som talar om när Åmål grundades.

Ny fasadbelysning som monteras i taknock som 
släpbelysning. Provades med framgång på se-
naste ljusfesten.

Ny belysning i fönstren.

Behövs toaletter i området där de då är tillgäng-
liga för allmänheten i största allmänhet. Fanns 
med i tankarna inför medborgardialogen som 
skulle gjorts tillsammans med Statens konstråd 
för typ 5-6 år sedan.

Tycker att en successiv satsning på förnyelse 
av alléerna är bättre än denna återkommande 
trädstympning. Hamlade träd förr i tiden var väl 
aldrig så här höga. En av de korsande alléerna 
kan nyplanteras med stora exemplar av t ex 
lind. Och sedan nästa.

Platsen är mycket vacker som den är. Träden är 
fantastiska! Däremot behöver vi fundera på hur 
vi ska öka användandet av själva byggnaden. 
Kanske behöver vi titta på rapporten som Moa 
Björnsson skrev i samband med det projekt hon 
drev. Där finns många bra förslag på åtgärder 
och användningsområden.

Man bör ta kontakt med Statens konstråd igen 
och höra efter om de vill vara med på ett omtag 
av medborgardialogen som skulle gjorts för 5-6 
år sedan.

Byt namn på Kulturmagasinet till Gamla kyrkan.

Byt namn på Kulturmagasinet till Gamla kyrkan.
 
Bygg en entré med toaletter vid Gamla kyrkan. 
Det borde gå att bygga helt i glas vid den nuva-
rande ingången på gaveln mot parken. 

Byt namn på Kulturmagasinet till Gamla kyrkan/ 
Åmåls gamla kyrka. 

Ta tillbaka namnet Gamla kyrkan. 

Återta snarast namnet Gamla kyrkan på det så 
kallade Kulturmagasinet. Nästan alla vet vad 
Gamla kyrkan är, ytterst få vet vad Kulturmaga-
sinet är. 

En läspark i parken utanför Gamla kyrkan. 
Markfasta soffor med tak - lite regn och kajsäk-
ring. Finns visst i Lissabon! 

Plantera snarast gammaldags buskar, typ syre-
ner, hägg, jansmin och något vackert kastanje-
träd. Sätt mellan dem gammaldags bänkar så 
blir det trivsammare. 

Inga skyltar på kyrkan. Sätt gärna en blomster-
låda vid sidan av de gamla gravarna.

Låt byggnaden får heta Gamla kyrkan.

Bygg hygienutrymmen. Borde kunna brukas 
året runt. 

Byt namn till Gamla kyrkan.

Behov: sanitetsutrymmen, pentry, bra belys-
ning, blommor runt byggnaden.

Byt tillbaka till Gamla kyrkan.

Byt tillbaka namnet till Gamla kyrkan.

Gamla kyrkan blir bra.

Övriga synpunkter på  
Gamla staden-området 
Jag saknar en stadsarkitekt. Kommunen är skyl-
dig att ha en.

Önskemål finns för att i ”Den gamla staden” 
uppföra en scen utomhus. Denna scen bör ut-
formas tillräckligt stor för att rymma lokala akti-
viteter och utbud. från Västra Götalands regio-
nen såsom Göteborgsoperan till vilken Åmåls 
kommun även bidrar.

Gör i ordning stensättningen i ån. Den behöver 
lyftas för så att man får tillbaka vattenspeglarna.

Ån bör rensas från ogräs mer än det görs idag.

Engebrektsen hade ett bra förslag om hela 

området vid Seaside och marinan, varför inte 
anamma hela eller delar av det förslaget?

Gör något åt husbilsparkeringen. Ta bort båt-
vagnarna och snygga till för husbilsgästerna.

Fler bänkar i området. Samma utseende! 

Fartbergränsning med 30 km/tim.

Historieberättelse om fastigheterna i Gamla 
Stan. Samma utseende!

Historieberättelse om Åmål upp någonstans, 
kanske Drottning Kristinas Plats?!?

Fastighetsägare i området medfinansiärer.

Grillplatser, Udden och Badviken.

Toalettfrågan viktig.

Ny belysning gator i Gamla Stan. Gammaldags 
lyktmodell. Gäller Strandgatan , Kyrkogatan , S:a 
Ågatan och Rålinsgatan. 

Belysning skulpturer.

Öppna restaurangen Seaside. Turistbyrå och typ 
Dalslands center på dansgolvet. Toaletterna till 
allmänheten. 

Försök få en entreprenör som tar hand om 
Hamncompaniet – Seaside. Åmål behöver en 
restaurang vid vattnet som är öppen kvällstid.

Hamncompaniet ska återuppstå i någon form 
Slöseri att det bara står nu. Turistbyrån ska fin-
nas där.

Ta bort muren framför Stadsbiblioteket och an-
lägg trappor. Mera tillgänglighet och välkom-
nande. 

Ta tillbaka namnet Hamncompagniet. 

Byt namn på Seaside till antingen Vågen eller 
Hamncompagniet.

Från gamla badviken och västerut längs med 
stenkanten (nedanför gräsmattan) förbi Hem-
bygdsmuseet och Hamnterminalen kan en bad-
trappa eller längsgående badbrygga byggas för 
att sitta, fika, bada och läsa mm.

Det ligger cigarettfimpar överallt på gatorna, på 
lekplatsen och på gräsytor. 

Vandrarhem i El-tjänst magasin. Receptionen i 
huset med servering/frukost. Bryt upp asfalten 
och anlägg gräsmatta. Obs ! Bevara exteriören 
på huset. 



...fortsättning

På 1950-talet fanns rabatter utmed hela stads-
hotellets entréer och fasad. Den fina miljön går 
att återskapa planteringar i blomlådor.

Gatljuset på Kungsgatan verkar fortfarande vara 
anpassat för den tid då riksvägen passerade 
genom Åmåls centrum. Montera ny belysning, 
som den i Säffle, med en armatur över trottoa-
ren och en över gatan. 

Återplantera allén utmed Hjeltegatan. Leta upp 
den plan för gröna stråk som bygg –och miljö-
nämnden fastställde på stadsarkitekt Peeters 
Särgs tid.

Numera tillverkas fina julbockar av gransris. Ta 
Karlbergs industriprogram till hjälp och bygg en 
jättestor bockstomme i stål (och kanske på hjul). 
Den kan kläs med gransris varje år och placeras 
på någon lämplig plats i centrum.

Tänk gärna på Carléns utmärkta förslag.

Vi tycker att Hamncompagniet/Seaside kan gö-
ras om till konsthall/ Åmåls konstmuseum med 
restaurang och workshops/evenemang och res-
taurang. 

Mera gatljus på trottoarer och torg. Nu är det 
mörkt på torget på kvällarna och mera ljus på 
gatorna än på trottoarerna. 

Åmåls konstmuseum plus pressbyrå bra i Sea-
side. Servering av något slag. 

Rensa ogräs.

Bastu med utsikt över Vänern. Ingen biltrafik, 
kallbadhus i äldre stil, badbrygga ut i vattnet, 
utomhusgym på grönområde. Behålla och rusta 
upp alla gamla byggnader= bostäder? Stadsod-
ling. Anordna rundvandringar där människor 
bor fint/intressant/annorlunda får öppna upp 
sina hem i området. Konst- och hantverksfokus i 
området – utsmyckningar av lokala konstnärer.

Jag röstar på kullerstenar. Tänk på Sigtuna, Wad-
köping. Mysigt! Och så visar det hur det var en 
gång. Ha det åtminstone på nåt område. 

Före detta Sveaparksdammen borde läggas igen 
helt och inte enbart med ett lass jord för några 
år sedan. Det ser slarvigt ut. Allra finast vore 
förstås en rekonstruktion av näckrosdammen. 

Det har kommit många nyanlända de senaste 
åren. Vi vet inte var vi ska cykla. Markeringarna 
är bortslitna.

Det är synd att det är så tråkigt rensat i centrum 
plus de större gatorna. Högt ogräs. Har blivit 
sämre på senare år. Totala bilden av centrum 
blir så mycket sämre. Så förslag: Rensa! 

Ta fram gatstenen på hela gamla delen istäl-

let för asfalt. Se bara på Trosa. Se och lär. Mera 
träd. Inte enbart hamla och pyramidträd.

Trappterasser eller strandpromenad runt hela 
viken, från järnvägsbron till Näsviken. Ta fram 
kullerstenarna under asfalten (om sådan finns). 
Mer historia om byggnaderna på tidsenliga skyl-
tar. Mycket blommor och gärna bilfritt.

En permanent lokal för att visa Åmålskonst, 
bildkonst och fotografi. Till exempel visa upp 
och förvara tavlorna och möblerna som är ut-
lånade av Swedbank och som nu förvaltas av 
Åmåls kommun. Den här lokalen kan gärna fin-
nas i Gamla staden och med öppettider även 
delvis på helger och under vintern. Trevligt med 
café- verksamhet bredvid och lite försäljning av 
konstnärsmaterial.

Före detta hamnkompaniet/Seaside har ett 
guldläge i Åmål. Här skall stadens och traktens 
identitet, idéer och traditioner kännas. En bra 
idé är ett Åmåls konstmuseum-med konst från 
kommunen kombinerat med målarskola för 
barn och unga på bokdagar. Turistbyrån med fo-
ton på de 100 sjöarna i Åmåls kommun. Sälj vy-
kortet Vårt land av Otto Hesselbom. Restaurang 
med Dalslandsprofil, fiske, lokala godsaker, typ 
Glupsk- utbudet.

Lokal för olika arrangemang, för bokdagar i 
kombination med Gamla kyrkan, för föreläs-
ningar, musik och teater. Kan vara en fördel vara 
i konstmuseets lokal för starkare upplevelser av 
identiteten i vår kommun. Se Smöga i Årjängs 
kommun.

Jag är säker på att Åmål också strävar efter att 
bli allt barnvänligare. Björn Carléns idé om en 
häcklabyrint för barn är en utmärkt idé – om la-
byrinten placeras inom konstmuseets område. 
Placering inom staket i uteserveringsområdet 
och låses när inte barn är närvarande. 

En enkel fotbollsplan centralt om möjligt där 
unga förmågor får träna skulle nog vara till gläd-
je. Plantaget är bra med lekplats för små barn, 
men för de äldre med fotbollsdrömmar skulle 
en robustare plan vara mera lämplig. 

Dansa kan vi göra på Vikenborg –där är det gott 
om plats. 

Kan Arvika ha både konsthall och konstmuseum 
så kan väl Åmåls kommun som är både modig, 
aktiv och genuin.

Ta bort de fula järnräckena på våra broar. Sätt 
tillbaka de vackrare räckena som fanns förut. 
Vart tog de vägen?

Åmål var mycket vackrare på 1950-talet med pi-
lar hängande över vattnet och vid sidan av bron. 
Återställ det sköna – nu är torget med omnejd 
sterilt och tråkigt.

Många tror att Åmål är en mysig småstad och 
söker sig hit. Men inser rätt snart att inget finns 
att hämta här. Varken arbete, service eller affä-
rer. Det storstilt tänkta bygget utmed kajen blev 
inte av pga av detta. 

Vi har här i Åmål en bedrövlig service på järn-
vägsstationen. Ta t ex väntsalen. Där finns ing-
enting. Varken biljettlucka, biljettautomat, upp-
lysning. Noll service. Perrongen livsfarlig. 

Bättre trottoarstädning på och runt Torget plus 
trottoarerna runt Plantaget. Trasiga trottoarkan-
ter har legat likadana i flera år. 

Satsa mer så kommer fler att vilja bo här.

Inrätta ett skönhetsråd i Åmål. Dit kan alla för-
slag skickas. Samordna med kommunansvariga.

Sätt gärna upp smidda gammaldags skyltar vid 
anmärkningsvärda platser. Obs! Inga skyltar 
med kommersiell anknytning.

Vilken bra ide med cykelväg i stan mellan ron-
dellerna. 

Mer fiskebodar med en liten glasskiosk/bod 
korvkiosk/bod, en bod med internationell mat 
tex afghanskt. 

Jag tycker om man vill öppna egen verksamhet 
i någon av Åmåls tomma lokaler så borde man 
få hyran halverad minst en halvår. För att få en 
chans att komma igång med sin verksamhet. 
Skatebord park, klätterväggar.

Kul att det görs en rejäl satsning på centrum, 
mycket är väldigt bra redan idag men visst kan 
en del utvecklas mer. Tänker spontant på Ud-
den och Viken. Under sommaren är det många 
som verkar föredra den här platsen framför t ex 
Strandbadet, men det saknas en del. Lite fler ro-
busta bord och bänkar, grillplatser och tillgång 
till toa vore en fin service. En badbrygga i Viken 
skulle uppskattas och gärna en möjlighet att nå 
vattnet från Udden. Nu är det bara sprängsten 
där men man ser ju en hel del människor som 
ändå masar sig ner i vattnet där. En schysst trap-
pa eller nåt vore fint.

Tyckte det var intressant att skicka in lite för-
slag, en del lite större och en del på mindre 
nivå. Bakgrunden är en bror som flyttat tillbaka 
och ser Åmål med lite andra ögon, vi 2 är före-
tagare som ser potentialen i Åmål, men man 
måste ta vara på det vi har. Och gamla stan är 
en del i det, men Vänern och båtturismen är en 
växande del, så den bör tas tillvara på ett myck-
et bättre sätt. och många saker som man ser 
när man är ute och rör på sig och pratar med 
mycket folk gör en faktiskt mörkrädd. Serviceni-
vån runt gästhamn med kafer och matställe är 
undermålig... 



...Detta är Åmåls ansikte utåt under sommaren, 
så där måste det finnas personal som vill ge ser-
vice, hålla öppettider som folk vill ha. Sitta med 
en öl eller kaffe vid marinans läge vid 22-tiden 
på kvällen är ju kanon, men går inte för det är 
stängt...
Men jag önskar er lycka till, Åmål har ett kanon-
läge och utvecklas som stad, bara men ser läng-
re än lokalt och vågar ta lite obekväma beslut, 
även om man trampar grannen på tårna.

Gör klart på platsen utanför stadsbiblioteket. Ta 
bort muren mot Kungsgatan och fullfölj tidigare 
stadsarkitekten Susanne Anderssons förslag 
med trappavsats. 

Ett stort tack till alla som deltog i  
medborgardialogen!

Tillsammans utvecklar vi Åmål!


