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Åmålsmagasinet innehåller information om Åmåls  
kommun. Magasinet delas ut till alla hushåll i Åmål.  
Du kan också läsa magasinet på amal.se

En torsdagsmorgon i februari var jag inbjuden till Gamla badhuset för att 
ta del av ett samarbete mellan Fryshuset och Åmåls kommun – Young 
Innovation Hub. Det är en av ungdomar driven mötesplats där tanken 
är att unga ska inspirera andra unga. Till detta möte hade även en grupp 
vuxna inbjudits med syfte att erbjuda dessa en möjlighet att engagera sig 
i verksamheten – att vara de ungas bollplank/mentor. Under maj månad 
kommer ett antal ungdomar att utbildas i konceptet och ett första möte 
kommer att äga rum i juni. Dagen i februari var mycket inspirerande. Vi 
fick lyssna på två unga tjejer som varit med och skapat konceptet och 
vi fick även ta del av deras resa. Vad kommer detta att innebära för nya 
möjligheter för våra ungdomar? Spännande!

Under våren har mycket av min vardag handlat om vad som händer i 
regionen och nationellt. Det har handlat om frågor såsom flyktningmot-
tagande, avtalsrörelse och bostadsfrågor. Nationellt finns en efterfrågan 
avseende kommunernas arbete med bostäder. Regionindelningen är en 
annan stor fråga som handlar om välfärdens organisation i framtiden. 
Ett inriktningsbeslut förväntas tas i slutet av juni och då får vi veta om 
förslaget om sex regioner lever vidare. Vad skulle det innebära för Åmåls 
kommun? I Sverige råder tillväxt för närvarande och samtidigt måste vi 
vara observanta på att kostnadssidan ökar. Västra Götalandsregionen bjöd 
in alla 49 kommunerna till en dialogdag om strategiska utvecklingsfrågor. 
Vilka möjligheter finns för kommunen kopplat till ovan nämnda frågor? 
Tänkvärt!

I mars månad genomfördes ett seminarium i Åmål med rubriken ”EU:s 
Investeringsplan – möjligheter för svenska projekt”. Kommunen tillsam-
mans med Europa Direkt Fyrbodal var medarrangörer till Europeiska 
kommissionen. Jag vill gärna dela med mig nyheten om att detta evene-
mang blev av EU-kommissionen valt till mars månads bästa aktivitet (best 
practice of the month) bland 517 kontor i Europa. Mycket roligt!

Det är med glädje som jag ser fram emot sommaren. Så roligt att det nu 
finns entreprenörer vid gamla Hamncompaniet och på Örnäs Camping. 
Viktiga platser för sommarstaden Åmål och som bidrar stort till helheten 
för oss som bor och verkar här samt för våra gäster! 

Vilka möjligheter det finns i vår närhet nu och i framtiden! 

Trevlig läsning! 

Jeanette Lämmel 
Kommunchef

Kommunchefen  
har ordet
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Kommunens ekonomi

Här ser du hur en hundralapp fördelas bland verksamheterna:

Vård och omsorg om äldre

Grundskola

Insatser för personer med funktionsnedsättning

Barnomsorg

Gymnasieskola

Kommungemensamma kostnader och politisk verksamhet

Infrastruktur, samhällsplanering, gator och miljö

Individ- och familjeomsorg

Flykting- och arbetsmarknadsåtgärder

Bibliotek och övrig kulturverksamhet
Vuxenutbildning

22,41 kr

15,11 kr

11,02 kr

10,56 kr

10,23 kr

7,70 kr

5,94 kr

5,66 kr

5,53 kr

4,06 kr
1,76 kr

Varifrån kommer kommunens pengar?

Mer än hälften av kommunens pengar kommer från skatteintäkter som invånare i Åmåls kommun betalar.  
Skatteintäkterna baseras på skattesatsen (22,46%) som kommunfullmäktige beslutat om. Förutom skatte-
intäkter får kommunen statliga utjämningsbidrag. Tillsammans ska samtliga intäkter finansiera de olika  
tjänsterna som kommunen erbjuder invånarna samt räcka till ett sparande som motsvarar 1,5% av intäkterna. 

Kommunens intäkter uppgick till 925 miljoner kronor varav skatter och statliga utjämningsbidrag uppgick till 
688 miljoner kronor. Jämfört med 2014 ökade intäkterna med 9,3%.



Ett sätt för kommunen att föra dialog med andra organi-
sationer är genom de kommunala råden. Det finns fyra 
stycken, ett av dem är kommunala pensionärsrådet.

I pensionärsrådet representeras organisationerna PRO och SPF 
med vardera fyra ledamöter som väljs för en mandatperiod 
åt gången. Två politiker är invalda i pensionärsrådet. Under 
mandatperioden 2014-2018 är det ordförande Ewa Arvidsson 
(S) och från oppositionen Christer Törnell (KD). Målet med 
kommunala pensionärsrådet är att ta tillvara äldres intressen. 
Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år.

Inbjudna gäster
På årets första sammanträde kom sjukgymnasten Ingrid 
Christensen från Närhälsan på besök. Hon förklarade bland 
annat skillnaden mellan rehab-insatser från primärvården 
och rehab-insatser från kommunen. Under möten fick rådets 
deltagare även en presentation av den nya chefen för vård- och 
omsorgsförvaltningen, Uddevallabon Jan-Erik Samuelsson. Han 
berättade om sin bakgrund, men gav också information om vad 
som är på gång inom vård- och omsorgsförvaltningens olika 
verksamheter. Demensproblematiken till följd av att vi blir allt 
äldre och de utmaningarna som äldreomsorgen står inför efter 
2020 är ett par exempel på saker som rådet fick information 
om.

Vad händer efter Närhälsan?
Vid varje sammanträde ställer pensionärsorganisationerna 
frågor som rådets förtroendevala svarar på. Kan de inte svara 

under mötet återkommer de med svaret till nästkommande 
möte, till exempel genom att bjuda in expertis som kan ge mer 
detaljerade svar. Den här gången handlade en fråga om vad 
som händer efter nedstängningen av Närhälsan. Svar på denna 
högst relevanta fråga fanns inte då. Andra frågor som pensio-
närsorganisationerna tog upp var behovet bland hemtjänst-
personalen att kunna prata bra svenska och behovet av samlad 
lättillgänglig information för äldre. 

En av fem använder dator
Användningen av datorer bland pensionärerna är begränsad 
och man ser ett behov att komplettera den digital informatio-
nen med någon form av trycksak med samlad information som 
kan delas ut.
-Det är nog bara 20 procent av våra medlemmar som använder 
dator, säger Bibbi Moberg från PRO.
Behovet av en lösning på biljettfrågan på järnvägsstationen var 
en annan fråga som rådsmedlemmarna tog upp.
De deltagande pensionärerna tycker råden fungerar bra och 
att fyra sammanträden per år är lagom. Förutom kommunala 
pensionärsrådet finns: styrgruppen för välfärd och folkhälsa, 
handikapprådet och näringslivsrådet.

Kommunala råd för 
dialog och ökad insyn
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”Vid varje sammanträde ställer pensio-
närsorganisationerna frågor som rådets 
förtroendevalda svarar på.” 



Vid det senaste mötet presenterade sig den nya förvaltningschefen för vård och omsorg Jan-Erik Samuelsson.
Nämndsekreteraren Maria Kumm (till vänster) protokollför mötena. Rådets ordförande är Ewa Arvidsson (S).
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Pensionärsorganisationerna PRO och SPF har vardera fyra representanter i kommunala pensionärsrådet:  
Övre raden från SPF: Lillemor Edström, Inger Gustavsson, Anne-Charlotte Payne Skoogh. Från SPF saknas Alice Halvfordsson.
Nedre raden från PRO: Sven-Ove Bill, Inga-Lisa Janz, Lillemor Dahlgren, Bibbi Moberg.
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Många känner förmodligen igen Susanna Höjdén som 
ambulanssjuksköterska. Sedan ett år tillbaka jobbar hon 
som avdelningschef för kommunens hemsjukvård med 
ett 40-tal medarbetare. Den geografiska närheten till 
medarbetarna är viktig för henne. 

Susanna Höjdén arbetade som sjuksköterka på intensivvårds-
avdelningen, IVA, på Säffle sjukhus fram till nedläggningen 
2001. Hon ville fortsätta jobba med akutsjukvård, så hon sökte 
sig till ambulansverksamheten istället. I tio år jobbade hon i 
den operativa delen som ambulanssjuksköterska. 2011 lade 
hon utryckningskläderna på hyllan och tog steget över till  
administration som avdelningschef för ambulanssjukvården 
i hela Dalsland. Där tjänstgjorde hon fram till för drygt ett år 
sedan.
-Jag fick reda på att det skulle bli en tjänst inom kommunen 
och jag var intresserade av att göra något annat. Jag hade ju 
jobbat i akutverksamhet hela tiden, säger Susanna Höjdén. 

40 medarbetare
Från att varit chef över 60 medarbetare inom Dalslands- 
ambulansen kom hon in i den kommunala världen och blev 
avdelningschef för hemsjukvården med cirka 40 medarbetare. 
-Hemsjukvården består av legitimationsyrkena sjuksköterka, 
arbetsterapeut och fysioterapeut, eller sjukgymnast. Vi har 
också rehab-assistenter och servicetekniker, berättar hon.
Hon stortrivs på nya jobbet och konstaterar att det finns ett  
stort engagemang och hög kompetens samt bra stämning i  
arbetsgrupperna. Det har medfört att ett gott rykte sprids  
om hemsjukvården. 
-Jag trivs väldigt bra. Det är geografisk närmare till allting. 
Inom ambulansen var det en mer mobil värld och längre till 
medarbetarna, konstaterar hon. 

Patient eller brukare
Susanna Höjdén förklarar att hemssjukvården jobbar med  
ansvar mot hälso- och sjukvårdslagen, medan hemvården  
jobbar med ansvarsområden som regleras i socialtjänstlagen. 

-När vi möter individerna är de våra patienter. När samma 
person kommer till hemtjänsten benämns de brukare. Det är 
inte enkelt för den enskilde att veta skillnaden och det ska man 
heller inte behöva göra, anser hon. 

Flera vårdgivare 
För att bli beviljad hemsjukvård från kommunen ska två 
kriterier vara uppfyllda. Patienten ska ha ett långvarigt behov 
av sjukvård och samtidigt ha svårt att ta sig till en vårdcentral. 
När situationen uppstår att patienten själv kan ta sig till sin 
vårdcentral är det istället primärvården som tar över ansvaret 
för patienten. För Susanna Höjdén är det viktigt att patienterna 
inte ska behöva känna otrygghet i samband med bytet av 
vårdgivare. 
-Det är en utmaning när det är olika vårdgivare som möter 
individen. Jag vill jobba för ett bra samarbete mellan de olika 
aktörerna. Det viktigaste är vården vi levererar och patienten 
ska uppleva att kedjan hänger ihop. Vi håller på att ta fram ett 
informationsmaterial där patienter och brukare ska kunna lära 
sig hur de olika delarna i hemsjukvården, hemvården och pri-
märvården hänger ihop. Med detta hoppas vi kunna ytterligare 
öka tryggheten för våra patienter, säger hon.
 
Fullbemannat med sjuksköterkor
Under sitt första år som chef för hemsjukvården har Susanna 
Höjdén lyckats få full bemanning bland sjuksköterskorna. Däre-
mot saknas det sjukgymnaster och fler utmaningar väntar.
-Det ser riktigt bra ut på sjuksköterskesidan. Men vi saknar en 
fysioterapeut på en fast tjänst och ett vikariat. Vi står också 
inför utmaningar på arbetsterapeut-sidan med flera pensions-
avgångar. Vi samarbetar med Göteborgs universitet för att 
försöka rekrytera personal. Ett problem är utbildningarna finns 
på få platser i landet, säger Susanna Höjdén.

Från ambulansen till 
hemsjukvården

Susanna Höjdén jobbade många år inom ambu-
lanssjukvården men är numera avdelningschef för 
kommunens hemsjukvård med ett 40-tal med-
arbetare.

”Det är en utmaning när det är olika vårdgivare 
som möter individen. Jag vill jobba för ett bra 
samarbete mellan de olika aktörerna.”

- Susanna Höjdén





FÅC - För Åmål i Centrum 
Medlemsnätverket För Åmål i centrum har funnit i ett 
20-tal år. FÅC ett bra exempel på hur privatpersoner, 
företag och föreningar arbetar tillsammans med kom-
munen för att skapa en aktiv miljö med meningsfulla 
aktiviteter och evenemang för Åmålsbor och våra 
besökare.

Vad har de årliga evenemangen gatubluesen, Ljusfesten, 
Åmålsdagen, Fiskehälja och visningar av utomhusbio gemen-
samt förutom att de är mycket uppskattade kostnadsfria eve-
nemang i Åmål? De hade förmodligen inte kunnat genomföras 
utan stöd från FÅC, eller För Åmål i centrum som förkortningen 
står för. Idén till FÅC kom från Janne Gustafsson, vd för Eltjänst, 
och några andra eldsjälar i kommunen som ville hitta vägar för 
att utveckla evenemangsstaden Åmål. Samverkansnätverket 
FÅC gör inte mycket väsen av sig och är inte särskilt synliga, 

men FÅC har så här omkring 20 år efter bildandet visat sig vara 
en mycket lyckad satsning.

Alla kan vara medlemmar
Nätverket FÅC består av medlemmar från bland annat butiker, 
restaurangen, banker, industriföretag, föreningar och fastig-
hetsägare. Det går även bra för privatpersoner att bli stödmed-
lemmar. 
För att söka bidrag till olika evenemang krävs att man är med-
lem i FÅC. Lika mycket pengar som medlemmarna satsar på 
FÅC, lika mycket satsar Åmåls kommun.

”Ett måste är att det är evenemang 
eller aktivtiterer som är öppna för 
allmänheten och kostnadsfria. ”

- Marianne Carlsson
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TILLSAMMANS UTVECKLAR VI ÅMÅL



FÅC - För Åmål i Centrum 

Styrgruppen för FÅC består av: Göran Magnusson, fastighetsä-
garna, Ulrika Abrahamsson, Åmåls kommun Ing-Marie Aronsson 
privatpersoner, Jessica Carlson, handel, Åsa Lindahl, näringsliv, 
Nina Bäckström, banker, Anna Hjelmberg och Marianne Carlsson, 
Åmåls kommun. Saknas gör Roar Strömsheim, handel, Stefan 
Enoksson, bilhandel och Jan Hagelbrand, föreningar.
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Styrgrupp fattar snabba beslut
FÅC har en styrgrupp med representanter från kommunen, 
handeln, näringslivet, föreningslivet, banker, privatpersonerna 
och fastighetsägarna. Gruppen träffas fyra- fem gånger per år 
och går då igenom ansökningar och beslutar om vilka aktivite-
ter som ska få stöd.
-Ett måste är att det är evenemang eller aktivtiterer som är 
öppna för allmänheten och kostnadsfria. Vid större evenemang 
med biljetter är det också ett krav att FÅC får tillgång till ett  
antal biljetter/presentkort som vi lottar ut bland medlemmar-
na, förklarar Marianne Carlsson.
Göran Magnusson är fastighetsägarnas representant i styr-
guppen. Han poängterar att FÅC tar emot ansökningar löpande 
under året. Det finns alltså ingen sista datum för ansökningar.
-De som ansöker får också snabbt besked, säger han.
Om det är riktigt bråttom med ett beslut samlas styrgruppen 
till telefonmöte.

FÅC vill bli mer synliga
I dagsläget har FÅC ett 100-tal medlemmar. Av dessa är många 
föreningar. Medlemmarna i styrgruppen konstaterar att FÅC 
behöver jobba mer med att bli mer synliga, inte minst bland 
företagen. Vid alla medlemsföretag sitter en liten skylt som 
talar om att man stöttar FÅC. Det handlar också om att förklara 
nyttan med ett medlemskap.
-En del frågar sig, vad de får tillbaka. Det gäller att se till hel-
heten. Aktiviteterna och evenemangen skapar trivsel och man 
bidrar till att sätta Åmål på kartan. Ju fler medlemmar vi får de-
sto bättre evenemang kan vi stötta, säger Marianne Carlsson. 
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Åmål och Säffle har sedan ett halvår tillbaka en ny 
konsumentvägledare. Anna Karlsson hjälper till med 
rådgivning inför köp och jobbar med budget – och 
skuldrådgivning. 

Att arbeta som budget- och skuldrådgivare handlar mycket 
om att skapa förtroende. Personerna hon möter är ofta i en 
svår situation. Skulderna kanske har ökat under en längre tid, 
inkassobolagen börjar höra av sig med hot om kronofogden. 
Situationen är ofta kopplad till skamkänslor.
-Det kan vara så att personen inte har berättat om situationen 
för sina anhöriga. De kan ha gått länge och burit på det här och 
tycker det är jobbigt. För mig är det viktigt att bygga förtro-
ende. De flesta tar kontakt själva och då försöker jag förmå 
personen att komma hit, säger Anna Karlsson som har sitt 
kontor på Näsgatan i Åmål.

Hjälp vid ansökan om skuldsanering
Anna Karlsson delar sin heltidstjänst mellan Åmål och Säffle. 
Förutom att hjälpa konsumenter vid tvister med näringsidkare 
hjälper hon personer att ansöka om skuldsanering hos krono-
fogden. I Åmål har hon fem inskickade ärenden varav ett har 
redan blivit godkänt för skuldsanering. Skuldsanering godkänns 
av kronofogdemyndigheten och innebär att personen får leva 
på existensminimum under fem år enligt en individuell betal-
ningsplan. Därefter skrivs skulderna av, vilket innebär att den 
skuldsatte kan slippa betala hela eller delar av dina skulder.
-Men man måste själv hålla reda på när betalningsplanen är 
fullföljd. Det gör inte kronofogden. Vem som blir godkänd för 
skuldsanering är väldigt individuellt. Det är mycket som spelar 
in. Ett av grundkraven är att du inte kan betala dina skulder på 
många år.
Det kan till exempel bero på hur gamla skulderna är. Om det 
blir avslag får personen en bra motivering till varför och det går 
att ansöka om skuldsanering igen.

Lång tid för att få ansökan prövad
Anna Karlsson berättar att det är alla kategorier av människor 
som vänder sig till henne för att för hjälp med skuldsanering. 
För unga personer kan det handla om sms-lån, medan äldre 
personer ansöker om skuldsanering när de börjar närma sig 
pensionen. Långvarig arbetslöshet på äldre dagar med små 
utsikter att få jobb är en annan vanlig anledning för att söka 
skuldsanering. 

På grund av brist på handläggare hos kronofogdemyndigheten 
kan det i dagsläget ta åtta månader att få sin ansökan prövad.   

Hantverkstjänster vanligaste klagomålen
När det gäller konsumentfrågor är ärendena uppdelade på 
förfrågan och klagomål.
Förfrågningar kan handla om att man vill få information om fö-
retag inför olika köp eller skillnaden på god man och förvaltare. 
Klagomål handlar oftast om att privatpersoner inte är nöjda 
med näringsidkare. De vanligaste klagomålen gäller hantverk-
stjänster.
-De vanligaste frågorna som medborgarna ställer är inom 
hantverkartjänster, bilköp och abonnemang. Enligt Konsu-
mentverkets sammanställning av konsumentklagomål 2015 var 
hantverkartjänster i topp. Från 1 januari - 21 mars 2016 var det 
22 konsumentärenden i Åmål och i Säffle 19 stycken, berättar 
Anna Karlsson. 

Var tydlig och få det skriftligt
Klagomål på hantverkartjänster handlar oftast om att arbetet 
blev för dyrt eller dyrare, tog längre tid eller att det inte blev 
utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskom-
met. 
-Många gånger bottnar klagomålen i dålig kommunikation. Var 
tydlig med vad du har för förväntningar på slutresultatet. Hant-
verkaren har då möjlighet att avgöra om det går att ansätta i 
praktiken eller ge förslag på alternativ, rekommenderar Anna 
Karlsson. 
Ett annat råd är att få alltid se till att få skriftligt på alla typer av 
uppgörelser.
-Annars står ord mot ord, säger hon.

Anna Karlsson är ny 
konsumentvägledare

Råd och tips när det gäller hantverkartjänster: 
•Tydlighet från konsumentens sida gällande förväntning-
arna på slutresultat
•Genom god kommunikation undviks många problem
•Avtala om vilken omfattning arbetet har
•Avtala om hur lång tid arbetet ska ta samt kostnaden
•Tilläggsarbeten som kan uppstå 
•Avtalet ska vara skriftligt

Råd och tips när det gäller köp av begagnad bil: 
•Välj en bilhandlare med gott rykte
•Bilhandlaren ska vara ansluten till Motorbranschens riks-
förbund (MRF) då det finns riktlinjer som är framarbetade 
av branschen och Konsumentverket. 
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Anna Karlsson är ny konsumentvägledare 
i Åmål och Säffle.



Den har inget namn men kallas Renen. Huvudmotivet 
föreställer egentligen en kronhjort, med det spelar 
mindre roll. Valter Johansson och klasskompisen Emelie 
Gustafsson ville göra bildprofilen på Karlbergsgymnasiet 
mer synlig och visa att det går att förändra skolmiljön. 
Resultatet kan beskådas i Karlbergsgymnasiets matsal.

Valter Johansson och Emelie Gustafsson har just läst sista 
terminen på Karlbergsgymnasiets samhällsprogram med 
bildprofil. De berättar att bildeleverna håller till på nedre plan 
i skolan och därför blir deras arbeten aldrig lika synliga som 
till exempel musikesteternas projekt. De var så de fick idén att 
göra en målning i skolans matsal och samtidigt slå ett slag för 
bildprogrammet.
-Många har aldrig ens varit nere i bildsalen, konstaterar Valter 
Johansson. Vi hade hört att kökspersonalen hade pratat om att 
de vill ha något på väggarna. De ville ha något med blommor 
och naturrealterat, säger Valter Johansson.

Uppmärksamhet för bildämnet
Efter att de fått klartecken från skolledningen satte de igång 
projektet. Valter och Emelie fick sedan använda sina bildtim-

mar till att skapa väggmålningen i matsalen istället för de 
vanliga lektionerna. De försökte måla under lunchtimmarna för 
att får ytterligare skapa uppmärksamhet kring bildämnet. Det 
tog dem ett halvår att bli klara.
-Vi delade upp motivet och arbetade på olika delar som vi är 
bra på. Samarbetet har fungerat bra. Vi har fått väldigt mycket 
uppskattning för den. Folk som inte ens känner oss har kommit 
fram och berömt den. säger Emelie Gustafsson.

Det går att påverka skolmiljön
Genom det fantasifulla motivet i matsalen vill de visa vad 
de har lärt sig på bilden, men också att det går att påverka 
skolmiljön. De hoppas att bildelever efter dem kommer att få 
möjlighet att göra andra projekt i skolmiljön. Efter gymnasiet 
vill Valter fortsätta satsa på konsten, medan Emelie har planer 
på en psykologutbildning i Karlstad.

Vi önskar båda och övriga avgångselever på Karlbergsgymna-
siet lycka till i framtiden.

12

Elever satte färg på  
matsalen

Karlbergseleverna Valter Johansson och Emelie Gustafsson har smyckat matsalen med konstverket Renen.
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En fysisk mötesplats för samverkan, nätverk och  
relationer mellan unga och äldre, skola och näringsliv. 
Så beskrivs Young innovation Hub Åmål som startade 
verksamheten i Gamla badhuset i februari. 

Young Innovation Hub/ Fryshuset kom till Åmål i februari. 
Organisationen finns till för att stärka unga genom att inspi-
rera och utbilda unga ledare för att driva ungdomsdrivna 
mötesplatser. Det andra uppdraget går ut på att utbilda vuxna 
makthavare och så kallade möjliggörare.

Vågade ta steget
Åmåls kommun var först ut i landet att köpa in konceptet. På 
plats för att sätta igång verksamheten fanns två unga entre-
prenörer som vågade ta steget att starta egna företag. Louise 
Lindén och Sissa Pagels, båda från småorter i Blekinge, tog 
med deltagarna i Gamla badhuset på en resa där de berättade 
hur två outbildade tjejer lyckades utveckla en återkommande 
musikfestival och projektledning av en stor klimatkonferens. 
De berättade att de lyckades tack vare en tydlig målbild, nät-
verksbyggande och att de fick en bekräftelse på att de hade 
lyckats. 

Workshoppar på startdagen
Startdagen i Åmål ägnades åt workshoppar där kommunled-
ningen deltog och tjänstemän från olika förvaltningar deltog. 

Starten har utmynnat i ett koncept för hur det långsiktiga sam-
arbetet mellan konceptet Young Innovation Hub/Fryshuset och 
den lokala nybildade Young innovation Hub Åmål. 

-I dagsläget har vi samlat en fokusgrupp med sju unga, som 
tillsammans med mig, åker till Fryshuset i Stockholm för utbild-
ning. Denna grupp ska agera hub-ledare när vi kommer tillbaka 
och tillsammans bestämma vad verksamheten ska innehålla, 
hur den ska se ut. ”Av unga, för unga” är ledorden genom pro-
cessen. Verksamheten riktar sig till unga som har en idé och är 
i ålder 16-30 år, berättar Frida Stålhandske, verksamhetsledare 
för Young innovation Hub Åmål. 
 
Ny lokal på Kyrkogatan
Inom kort byter verksamheten lokal. Den nya adressen till 
Young innovation Hub Åmål blir en lokal på Kyrkogatan, mitte-
mot föreningshuset. Denna ska inredas tillsammans med unga, 
tillmötesgå deras behov och synpunkter. Young innovation Hub 
Åmål är en påbyggnad av projektet Makerspace som ligger till 
grund för detta initiativ.

Ny mötesplats för unga idéer

Hur ska en ungdomsdriven mötesplats se ut? Det var en av de kreativa uppgifterna workshop-grupperna under startdagen i Gamla badhuset. 
Runt bordet: Kristine Geimure, Michael Karlsson, Magnus Nilsson, Åsa Bodmark och Malin Bodin. 



Mångårig brandman går i pension
Efter 42 år inom räddningstjänsten i Åmål lägger Tommy 
Kihlberg brandhjälmen på hyllan. Fast ändå inte. Han 
kommer att hjälpa till och förstärka som insatsledare 
under året.

Tommy Kihlberg kan se tillbaka på många händelserika år. Han 
började inom räddningstjänsten som deltidsbrandman 1974, 
22 år gammal. Inträdesprovet bestod i att klättra upp på en 
18 meter hög fristående stege och hämta en röd halsduk. Det 
klarade han förstås och sedan började resan.
-På den tiden var det 10 man i styrkan. Larmen var uppdelade 
på pikélarm och stort larm beroende på vad larmet gällde. 
Vid mindre bränder gick det pikélarm. En person i jourstyrkan 
bemannade televakten och skötte all radiokommunikation, 
minns Tommy.

I brandmännens knä
När han började låg medelåldern på 55 år, så med Tommy i 
kåren blev det en rejäl sänkning. När han började hade utryck-
ningsfordonen bara plats för tre man.
-Med tre stora farbröder på sätena fick jag sitta i knä på en av 
dem.
Utryckningsfordonen var heller inga fartvidunder. Tommy 
minns särskilt en stegbil vars motor var så svag att ungdomar-
na cyklade ikapp den i uppförsbacken utanför Södra skolan. 

Tusentals larm
Hur många larm Tommy Kihlberg har åkt på har ingen koll på, 
men det har förstås blivit tusentals larm under alla åren. Han 
berättar att han har upplevt både glädje och sorg, men framfö-
rallt stor tacksamhet från alla människor han har varit med och 
hjälpt på olika sätt.

Förrymda lamadjur
Sedan finns det många dråpliga larm, eller vad sägs om för-
rymda lamadjur.
-Vi fick ett larm om djurlivräddning. Det skulle vara tre lama-
djur som hade ramlat ner i Strömmens sluss. Då började man 
fundera lite om det hela var ett skämt. Men det var tre djur 
som hade fallit i. Vi lyckades få upp en kalv och sedan följde de 
andra djuren efter. Djuren hade troligen rymt från Fengersfors, 
berättar han.

Brandkår till räddningstjänst
Mycket har förändrats under de 42 åren i räddningstjänsten.
Han har till exempel avverkat tre namn på organisationen och 
ett antal brandchefer.
-Under min tid har det varit brandkår, brandförsvar och rädd-
ningstjänst.

Teknisk utrustning, materiel och metoder har också utvecklats 
mycket under åren.
-När jag började fanns det inga klippverktyg för att ta loss ska-
dade i trafikolyckor. Vi hade en stor motorkap för att såga av 
taket. De hydrauliska klippverktygen fick vi 1985, minns Tommy 
Kihlberg.

Ny släckteknik
En annan stor förändring han fick uppleva var när brandmän-
nen började med så kallad offensivsläckning, det vill säga att 
aktiv gå in i byggnader och släcka. Tidigare var det släckning 
utifrån som gällde. Östby miljöstationen, eller soptippen som 
det hette på den tiden, var ofta drabbad av brand. Orsaken 
kan ha varit självantändning eftersom det mesta slängdes på 
deponi.
-Det var svårsläckta bränder. Jag minns en brand 1976. Då fick 
vi hålla med släckning i två dagar. Vi fick ta hjälp av en gräv-
maskin som kunde röra runt i massorna.

Utbildningar i brandkunskap
Utbildning i brandkunskap och hjärt-lungräddning har varit en 
stor del av Tommys arbetsuppgifter. Under åren har det blivit 
ett stort antal personer som genomgått utbildningar.
-Jag är stolt över att ha utbildat över 1000 personer. Och det 
har varit helt underbart att få ha alla sexåringar på besök och 
glädja alla förskolebarnen med att få åka brandbil. Det har varit 
en tradition under många år. Jag vill också passa på att tacka 
alla som har varit här på brandutbildningarna och HLR. Jag 
hoppas att de har upplevt det positivt, säger Tommy  
Kihlberg. 

Tuffa upplevelser
Att arbeta som brandman innebär att få komma i kontakt med 
skadade och omkomna människor. Olika händelser sätter sig 
på olika sätt. Tommy minns särskilt en svår olycka.
-Det är alltid svårt när personer har omkommit och man inte 
har kunnat göra något. Vad vi än hade gjort hade vi inte fixat 
det. Jag var med en gång när en 12-åring omkom. Då var vår 
son i samma ålder. Det är sådant man bär med sig. Det kom-
mer tillbaka än idag när jag åker förbi den platsen, säger han.

Livet som pensionär
Tommy kommer att förstärka som insatsledare under en 
övergångsperiod. När han blir pensionär på allvar hoppas han 
kunna resa mer och så har han hemmet och den arbetande 
hustrun Åsa att hand om.

”Jag är stolt över att ha utbildat 
över 1000 personer.” 

- Tommy Kihlberg

14

Tommy Kihlberg går i pension efter 42 år 
inom räddningstjänsten i Åmål.
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Upptäck Åmål med  
Fotoorientering
Åmåls OK arrangerar i år två olika motionsorienteringar, 
Fotoorientering och ett traditionellt Naturpass.

Så här gör du
På kartan hittar du 24 kontroller, utmärkta med en röd ring. En 
del är enkla att hitta andra lite klurigare. Du ska para ihop varje 
kontroll med rätt foto. Vill man inte ta alla kontroller på en
gång räcker Fotoorientering till flera trevliga promenader. 
Glöm inte att ta med penna.

Fyll i ditt svar på svarstalongen och skicka till Åmåls OK, box 
120, 662 23 ÅMÅL så är du med i utlottningen av priser som är 
sponsrade av SISU. Skicka in talongen senast 31 augusti 2016. 
Utlottning sker i början av september. Vinstlistan kommer du 

hitta på Åmåls OK:s hemsida och vinnarna meddelas personli-
gen. Under 2016 finns det ett Naturpass i Hanebolskogen och 
Trollås till försäljning på bland annat Intersport och Åmåls OK:s 
kansli. 

Trevlig tur med kartan önskar Åmåls OK.

Är du intresserad och vill veta mer?
Telefon: 073-201 78 99
E-post: kansliet@amalsok.se
Hemsida: www7.idrottonline.se/AmalsOK/
Besöksadress: Västra Åsenvägen 12, 662 35 Åmål
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Klipp här

Åmåls OK 
Box 120 
662 23 ÅMÅL

Porto

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X

1=         2=         3=         4=         5=         6=         7=         8=         9=         10=         11=         12=         13=          

14=         15=         16=         17=         18=         19=         20=         21=         22=         23=         24=               

Namn:

Telefon:

E-post: 

Fyll i bildernas bokstäver eller tecken vid respektive kontrollsiffra. 

23
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Gilla Åmål

Hamnkalaset i Åmål

21-23 juli

Spännande vattenaktiviteter • Underhållning och  
artister • Mat från olika kulturer
Prova på sportfiske • Familjedag • Måla grafitti  

• Sambatåg • Kreativ verkstad

Området vid udden • Kulturparken • Gästhamnen

Uppträdande av PANETOZ
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21-23 juli

Spännande vattenaktiviteter • Underhållning och  
artister • Mat från olika kulturer
Prova på sportfiske • Familjedag • Måla grafitti  

• Sambatåg • Kreativ verkstad

Området vid udden • Kulturparken • Gästhamnen

Uppträdande av PANETOZ

Järnväg sjöfart och handel  
teman för 375-årsjubileet
Historia kring järnväg, sjöfart och handel- och hantverk 
kommer att vara tre fokusområden när Åmål firar 375-
år 2018. 

Det jobbas kontinuerligt med planeringen inför Åmåls 375-års-
jubileet. Temagrupper och den stora projektgruppen träffas 
regelbundet för att planera aktiveter under jubileumsåret 
2018. Ett tiotal personer, inte enbart kommunala tjänstemän, 
är direkt involverade i planeringen. Det kan tyckas långt till 
2018 men månaderna går fort och det är mycket som ska falla 
på plats inför jubileumsåret. Föreningarna är en viktig resurs 
att ta med i arbetet inför stora arrangemang och givetvis har 
dessa involverats i planeringsarbetet. En del inslag är mer eller 
mindre redan klara.

-Det kommer att bli vandringar och olika typer av utställningar. 
Vi kommer också att presenterar historiska dokument. Andra 
inslag som planeras är historiska dramatiseringar av Åmåls 
historia och Åmålsprofiler kommer att uppmärksammas. Vi 
kommer också att trycka en särskild jubileumsalmanacka, säger 
projektledaren Ulrika Abrahamsson.

Tre teman
375-årsjubileet kommer att ha tre övergripanden teman i 
den historiska delen som har spelat stor roll för utvecklingen 
av Åmål. Områdena är: järnvägen, sjöfarten och handel- och 
konsthantverk. Tanken är att bjuda upp skepp till Åmål under 

jubileumsåret. Någon form av järnvägsutställning och bondens 
marknad är andra inslag som finns med på önskelistan och 
som knyter an till temaområdena.
Ovan syns den särskilt framtagna logotypen för jubileet. Den 
kommer att vara synlig i nästan allt informationsmaterial från 
kommunen. Den kommer också att användas på ett sortiment 
på profilprodukter som ska tas fram.

Födelsedag på påskdagen 2018
Att Åmål firar 375 år kommer att märkas på flera olika sätt i 
våra offentliga miljöer. Vid infarterna till Åmål kommer det 
att sättas upp flaggstänger och skapas blomsterarrangemang. 
Själva födelsedagen infaller på påskdagen 2018. En gissning är 
att även påskaparaden på påskafton 2018 kommer att bli extra 
festlig med ett jubileumstema.

Webbkalender för aktiviteter
I en särskild webbkalender kan föreningar och andra aktörer 
anmäla egna aktiviteter kopplade till jubileet. De som vill lägga 
ut information i kalendern kan kontakta kommunens centrum-
utvecklare Ulrika Abrahamsson. Telefon 0532-174 45, e-post: 
ulrika.abrahamsson@amal.se.

375
1 6 4 3  -  2 0 1 8
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Sportfisketurismen 
i Åmål växer
Mellan 1300 och 1500 gästnätter per år. Sportfiske-entusiater 
från hela Europa söker sig till sjöarna i vår kommun.  
Fengersforsföretaget Sportfishing Dalsland ökar verksam-
heten och märker nu hur fisket även lockar med sig hela 
familjer.

Spostfisketuristerna kommer från bland annat Holland,  
Belgien, Tyskland och Skottland. Det som lockar är fiske i 
enskildhet. På programmet står spinnfiske, trolling eller den 
snabbt växande metoden pelagiskt fiske.
-Man fiskar i områden med större fisk. Med en sonar kan man 
ibland följa fiskarna på väg upp mot kroken. Det är väldigt 
spännande och har blivit mycket populärt. Det blir nästan som 
i ett dataspel, förklarar Andy van Assema ägare av Sportfishing 
Dalsland.

Litet för Åmålsborna stort för turisten
För alla som är uppväxta i Åmål med Vänern och alla småsjö-
arna kan det vara svårt att förstå fascinationen bland européer 
som reser hundratals mil bara för att fånga och släppa tillbaka 
stora gäddor. Småsjöar för oss är stora vatten för turisterna.
-Vi tycker att Ärran är en liten sjö, men för dem är det en 
jättesjö. Vid tredje besöket brukar de vilja prova på fiske i 
Vänern, säger Andy van Assema.

Fengersfors nya hemmet 
Han och familjen startade företaget 2013. Andy hade fiskat 
under många år på svenska Sydkusten. Men efter att familjen 
hade smakat på livet i Åmål och barnen trivdes var det aldrig 
någon tvekan. De började leta hus. Andy sålde sitt IT-företag i 
Holland och den nya adressen blev Fengersfors.

Växter i långsam takt
-Vi började med två hyrbåtar och en stuga. Vi ville börja i liten 
skala och satsa på kvalitet. Jag vill jobba med personlig service. 
Jag har till exempel inget bokningsbolag. Alla bokningar sker 
genom personlig kontakt. På så sätt har jag koll på att det är 
bra och skötsamma gäster som kommer hit.
Sportfishing Dalsland har under åren växt och har nu 11 båtar 
i olika storlekar och 10 uthyrningsstugor. Familjen driver fort-
farande företaget själva med några deltidsanställda. Företaget 
skulle kunna växa ytterligare, men då krävs det mer personal.
-Det är personalen som kostar och det gäller att tänka sig för 
innan man tar nästa steg. 

Fisketurismen ger sidoeffekter
Andy van Assema ser hur fisketurismen har börjat ge sido-
effekter. 
-Vid första besöket kommer mannen ensam. Vid nästa besök 
tar han med sig hela familjen och turistar som vanligt. Vi har 
till exempel två grupper som avbryter fisket ett par dagar för 
att istället åka till Forsbacka och spela golf. För dem har fisket 
blivit en del av en mer avkopplande semester. En annan sak vi 
märker är att svenskarna och norrmännen har börjat upptäcka 
fisket här, säger han.

Fisketävlingar får stor uppmärksammet 
Sportfiskesäsongen med båtar sträcker sig normalt över åtta 
månader.
-Ett bra år varar säsongen från mars till slutet av oktober. Och 
sedan har vi naturligtvis isfiske under vintern.
Förutom uthyrning och fiskecharter anordnar Sportfishing 
Dalsland tävlingar. Tack vare en kall vinter kunde en stor natio-
nell holländsk isfisketävling anordnas på Edslan. En tävling som 
bevakades av nationell holländsk media. Nu finns det planer 
även en trollingtävling ute på Vänern.

Fotoarrangör nyfiken på vårt område
Andy van Assema har upplevt vilka stora möjligheter det finns 
att marknadsföra sportfisket inom Åmåls kommun. Han tror 
stark på att marknadsföra kommunen på de stora turistmäs-
sorna i Holland.
-Holland är ett litet land och avstånden till andra länder runt-
omkring är kort. Man når ut till många människor.
Men det är inte bara sportfisket som sätter Åmåls kommun på 
kartan. Andy van Assema berättar att en stor brittisk arrangör 
av fotoresor har hört av sig och vill undersöka möjligheten att 
anordna fotoresor till kommunen. 
-Mycket mer än så kan jag inte avslöja i nuläget, men det finns 
flera spännande saker på gång.

Andy van Assema guidar på Ärran med en av 
företagets båtar. 



”Vid första besöket kommer 
mannen ensam. Vid nästa besök 
tar han med sig hela familjen 
och turistar som vanligt.”

- Andy van Assema
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Hur kan Åmål bli en tryggare plats att bo på och hur kan 
vår handels- och upplevelsenäring skapa ökad aktivitet 
och attraktivitet i centrum? Dessa frågeställningar kom-
mer Åmål att jobba med under tre år i Interregprojektet 
Urban platsinnovation. 

Interreg är en EU-finansierad projektform som används för att 
utveckla regionens samarbete över nationsgränsen.  
Huvudmålet för det nu aktuella norsk-svenska projektet Urban 
platsinnovation är att stärka konkurrenskraften och öka inno-
vationsförmågan hos handels- och upplevelsenäringen för att 
skapa ökad aktivitet och attraktivitet i centrumkärnan.

Sex kommuner ingår
I projektet ingår förutom Åmåls kommun: Trollhättans stad, 
Uddevalla kommun, Lysekils kommun, Högskolan Väst, Ström-
stads kommun, Fredrikstad kommune. Varje kommun har valt 
ut tre fokusområden som de ska jobba med i projektet. Under 
resans gång ska kommunerna utbyta erfarenheter och dra 
lärdom av varandras utvecklingsområden.

Rent, snyggt och tryggt
Åmåls kommun har valt ut tre övergripande utvecklingsområ-
den: rent, snyggt och tryggt. I dessa områden ingår frågor om 
trygghet i offentliga miljöer. Fokus kommer att ligga på belys-
ning som skapar trivsel och ökar tryggheten. Men inte enbart i 
centrum.

-Vi kommer även att titta på områden längre ut från stadskär-
nan, förklarar Ulrika Abrahamsson, projektledaren för Åmåls 
del i projektet.

Aktiviteter på Kungsberget
En annan del handlar om trivsel, service och värdskap. Hur 
uppnår vi visionen Sveriges mest gästvänliga stad? En del av 
projektet kommer att handla om Kungsberget. Hur kan platsen 
bli mer attraktiv för vistelser, möten och aktiviteter och vilka 
åtgärder kommer att behöva göras för att uppnå detta?

Tillgång till bänkar och toaletter
Under det första projektåret genomförs inventeringar för att 
få en bild av hur våra miljöer ser ut i dag och hur tryggheten 
upplevs.
-Vi kommer att låta elever på Karlbergsgymnasiet ställa frågor 
om den upplevda tryggheten. De kommer också att inventera 
hur det ser ut i skyltfönster och om hur tillgången är till bänkar 
och toaletter, säger Ulrika Abrahamsson.
Under projektets gång har Åmålsborna fått tycka till genom 
en medborgardialog om Kungsberget. Medborgardialogen 
genomfördes under maj. Resultatet från medborgardialogen 
och undersökningar om den upplevda tryggheten kommer att 
utmynna i en prioriteringslista. Under hösten 2016 kommer 
man att börja jobba konkret med åtgärder utifrån de synpunk-
ter som har lämnats in. 

Tryggheten i fokus

En del av Interreg-projektet handlar om att utveckla Kungsberget.

”Vi kommer att låta elever på 
Karlbergsgymnasiet ställa frågor 
om den upplevda tryggheten.”

- Ulrika Abrahamsson
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Upplev Åmål

Andra evenemang 2016

Åmåls fotofest 30 april-7 maj

Åmålstravet V86 22 juni

Forsbackaveckan 16-21 juli

Hamnkalaset 21-23 juli

Bokdagar i Dalsland 29-30 juli

Packmopedsturnén 3 augusti

Åmålsdagen 6 augusti 

Glupsk på Dalsland 20-21 augusti

Åmåls ljusfest 8 & 10 september

Fiskehälja 10-11 september

6-10 juli
Åmåls Bluesfest

- 25:e upplagan 2016 -
 En fem dagar lång internationell bluesfestival som 

vuxit till Sveriges främsta sen starten 1992.

bluesfest.net
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Klubb Åmål stärker den  
lokala handeln
Att Åmålsborna handlar lokalt är viktigt för Åmåls ut-
veckling. Satsningen på kundklubbar anslutna till Klubb 
Åmål-brickor har slagit mycket väl ut. Redan efter ett 
par månader hade nästan 2500 brickor aktiverats.

Klubb Åmål är ett verktyg för att gynna den lokala handeln. 
Varje butik som väljer att delta i Klubb Åmål startar en egen 
kundklubb. Kunder som väljer att delta kan utan kostnad 
hämta en bricka i någon av Klubb Åmål-butikerna. På samma 
bricka kan kunden vara medlem i flera kundklubbar. I Åmål har 
genomsnittskunden fyra medlemskap, vilket enligt systemleve-
rantören är unikt efter så kort tid.
-Går det bra för handeln, så går det bra för Åmål, säger kom-
munens centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson som har varit 
delaktig i starten av Klubb Åmål och sprider information om 
systemet.

Stor framgång direkt
Redan efter ett par månader efter lanseringen i november 
förra året stod det klart att kundklubbar var en stor framgång. 
Motsvarande 25 procent av alla hushåll hade skaffat en Klubb 
Åmål-bricka. Brickor har även delats ut till personer med 
hemadress Årjäng, Mellerud, Säffle, men även i Stockholm och 
Oslo. Tack vare butikernas och konsumenternas engagemang 
så fanns det närmare 2500 aktiverade brickor.

Enkelt att informera kunden
För butikerna är Klubb Åmål ett enkelt sätt att snabbt få ut 
information om olika erbjudanden. 
-Om en livsmedelsbutik har färskvaror med kort datum kan de 
enkelt och snabbt skicka ut ett sms och medlemmarna får veta 

det direkt. Det känns väldigt bra att vi har det här, säger Ulrika 
Abrahamsson.
Att skaffa en Klubb Åmål-bricka är kostnadsfritt för kunden. 
Butikerna betalar en månadsavgift för terminalen som håller 
koll på alla köpen, och för den mobila annonseringstjänsten.

Fakta Klubb Åmål
Kunden registrerar sin Klubb Åmål-bricka på Åmål handels 
hemsida med hjälp av medlemsnumret som står på brickan. 
Under menyn Mina kundklubbar kan man välja vilka butikers 
kundklubbar man vill ansluta sig till.
Som tack för att kunden handlar i Åmål får den ta del av en rad 
förmåner. Kunden får bland annat bonus på sina lokala köp, 
förtur vid reor och VIP-inbjudningar.
Varje butiks kundklubb har ett eget stämpel- och bonuspro-
gram. På hemsidan kan man se hur många bonusstämplar, för 
vilken summa du erhåller varje bonusstämpel, samt kundens 
bonus för respektive kundklubb. Bonusstämplarna samlas 
unikt i varje butik. Klubb Åmål-brickan håller ordning på allt.

För närvarande är 14 butiker anslutna till Klubb Åmål

”Går det bra för handeln, så går 
det bra för Åmål.”

- Ulrika Abrahamsson
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Hur tycker ni att Klubb Åmål fungerar?

Johanna Sehlin och Sanna Skåån Lundh  
Kaj frisersalong
-Vi har sett det positivt. Det är bra att kunna skicka ut  
sms med erbjudanden och vi slipper skapa särskilda  
kundregister, säger Johanna Sehlin. Jürgen Picha 

Åmåls bok-och pappershandel
-Klubb Åmål är jättebra. För oss är det bra för marknads-
föringen och det känns bra att kunna ge tillbaka något till 
alla dem som handlar lokalt, säger han.

Lisa Johansson och Pernilla Forslund 
Åmåls blomsterhandel
-Det funkar bra. Vi tycker att dem som brukar handla här 
handlar oftare och de blir premierade, säger de. 

Roger Larsson  
AudioVideo
-Alla medel för att stärka den lokala handeln är jätte- 
positiva. Vi märker att kunder uppskattar att det är  
enkelt med ett enda kort. 

Vi ställde frågan till några butiker som har kundklubbar.

Apotek Hjärtat 
Audio Video 
By Cazandra Lifestylestore
Coop 
Elkedjan
Ica Supermarket
Josefins Kök
Kaj frisörsalong 
Kläd-Center 
Kroppspalatset 
Nordsjö Idè & Design 
Stilmagazinet 
Tycke & Smak 
Åmåls Blomsterhandel 
Åmåls Bok- & Pappershandel 

Butiker  i Åmål med kundklubbar:



Projekt Örnäs är en treårig pågående satsning som ska göra 
området mer tillgängligt och locka till spontanindrott och re-
kreation genom att erbjuda många möjligheter till aktiviteter. 

Åmål kan erbjuda två fina och välskötta motions-och frilufts-
områden som båda ständigt utvecklas för att locka till aktive-
teter och vistelser i naturen. Områdena Hanebol och Örnäs är 
välkända bland Åmålsborna. På Hanebol pågår anläggningen 
av ett mer tillgänglighetsanpassat motionssporspår. På Örnäs 
jobbar en styrgrupp med att göra området mer tillgängligt för 
rekreation och spontanindrott. Projektet inleddes under 2015 i 
samband med att frisbeegolf -banan invigdes. De nio banorna 
liknas vid golfbanor på så vis att det finns en plats där man kas-
tar ut och en korg som motsvarar hålet. Banorna har angivna 
par, det vill säga att de är byggda för att kunna spelas på ett 
visst antal kast. 

Friluftsgym och Beachplan
Örnäsområdet erbjuder ett friluftsgym alldeles i närheten av 
djurparken och Örnäs lekpark samt en beachhandbolls-/beach-
fotbollsplan. Planen, som har ersatt en av tennisklubbens 
grusplaner, kommer också kunna användas för beachvolleyboll.

Ett område för alla
För den som uppskattar lungnare aktiviteter innefattar Projekt 
Örnäs även en satsning på uppfräschning av grillplatserna i 
området. Bland annat vid det nya vindskyddet som ligger där 

folkparken Furuhäll en gång låg. Styrgruppen har en ganska 
lång lista på saker som ska åtgärdas. Det är åtgärder som får 
stor effekt på trivsel och tillgänglighet. Ett exempel är de  
befintliga motionsspåren. Gruppen vill genomföra en upprust-
ning av dessa med en tydlig angöringspunkt och områdes-
information. Uppröjning, tillgänglighetsanpassning, tydlig 
vägvisning och märkning till utsiksplatsen på Klockarberget 
finns också med i Projektet Örnäs. Målet är att ha genomfört 
alla åtgärder till Åmåls 375-årsjubileum.

Kvällsaktiviteter på onsdagar
För att ge möjlighet att upptäcka Örnäsområdet kommer 
Åmåls tennisklubb under sommaren att anordna olika aktiviter 
i området. Det blir förstås tennis, men också freesbeegolf och 
grillning vid sportfältet utanför tennishallen. Samordnare för 
Projekt Örnäs är Karlbergsgymnasiet. Styrgruppen har möte 
var sjätte vecka. 

Många möjligheter till  
aktiviteter i Örnäsområdet

Styrgruppen för Projekt Örnäs samlad vid bana 1 på fresbeegolfbanan: Anders 
Larsson, Åmåls tennisklubb, Stefan Öhrn, Åmåls kommun, Janne Gustafsson, 
Åmåls tennisklubb, Björn Sundström, Grannsamverkan, Jonas Rehnberg, och 
Björn Staf, Karlbergsgymnasiet. Följande saknas på bilden: Janne Hagelbrand, 
Sisu, Rolf Bergström, Inge Larsson, båda Säffle- Åmål teknik- och fritids-  
förvaltning.
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”På Örnäs jobbar en styrgrupp med att göra 
området mer tillgängligt för rekreation och 
spontanindrott.”

EN DEL AV AKTIVA ÅMÅL





Tänkt dig att du inte kan klia dig på näsan, peta upp glasö-
gonen eller dricka ett glas vatten utan hjälp från andra. Så 
var situationen för Daniel Johansson. Men nu har han tagit 
tekniken till hjälp och helt nya möjligheter har öppnat sig.

Daniel Johansson bor på Bergängsvägens gruppboende. Han 
lider av en sjukdom som gör att han inte kan lyfta armarna av 
egen kraft. Fram tills nyligen var han helt beroende av hjälp 
från personalen på gruppboendet med allt som de flesta tar 
för givet att man kan utföra med armarna.

Hjälpmedel gör armen viktlös
På en mässa fick personal på kommunens Rehab-avdelning 
kontakt med ett företag som arbetar med att utveckla elek-
triskt styrda robotarmar. Ett samarbete inleddes och så här 
ett år senare är Åmål den första kommunen i landet med att 
kunna erbjuda ett elektriskt hjälpmedel anpassad för rullstols-
burna personer. Hjälpmedlet kompenserar vikten av använda-
rens arm och gör den till synes viktlös. Kraften kommer från ett 
fjäderpaket vars spänning och därmed lyftkraft kan regleras på 
elektrisk väg. Användaren gör steglösa justeringar med tryck-
knappar på en kontroll.

Styr armen med två knappar
Daniel Johansson är mycket nöjd med sitt nya hjälpmedel, eller 
”robotarmen” som han själv kallar hjälpmedlet.  

-Det här är det bästa som ha hänt. Jag hoppas att fler kan få 
den här hjälpen, säger han.
Daniel visar hur kan med hjälp av två knappar styr armens 
läge. Vridrörelser och gripfunktionen fixar han fint av egen 
kraft.

Människa och maskin som en enhet
David Engkvist, leg. sjukgymnast på kommunens hemsjuk-
vårdsavdelning, har varit involverad i arbetet med att anpassa 
hjälpmedlet. Han konstaterar att den är mycket lyckad och att 
Daniel med träning kommer att kunna bli ännu friare med sin 
nya robotarm. 
-Det här är unikt. Daniel har blivit ett med maskinen, säger 
David Engkvist.

Bergängsvägens gruppboende innehåller fem lägenheter för 
brukare inom LSS. På gruppboendet arbetar 12 stödassistenter.

Unik lösning med robotarm 
ökar livskvaliteten för Daniel
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”Det här är det bästa som ha hänt. Jag hoppas 
att fler kan få den här hjälpen.”

- Daniel Johansson

Daniel Johansson på Bergängsvägens gruppboende visar 
tillsammans med sjukgymnasten David Engqvist sitt nya 
hjälpmedel.





Räddningstjänsten har under våren tagit ett nytt mindre 
räddningsfordon i bruk. 

Enheten som har beteckningen 5050 ska kunna användas till 
fler olika insatstyper, till exempel: djurlivräddning, skog-
brand, gräsbrand och trädfällningar. Den går givetvis även att 
använda som resursfordon vid alla andra tänkbara insatser 
såsom, trafikolyckor och bränder. Den är utrustad med en så 
kallad olycksgardin som kan hissas upp för att varna andra 
trafikanter om pågående räddningsinsats. Bilen har en vat-
tentank på 500 liter och är utrustad med olika slangsystem. 
En annan nyhet på fordonsfronten är en skogsbrand-kärra 
kan kopplas till bilen. 

Nytt räddningsfordon
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E-tjänster kallas ofta självservice och är en service som med-
borgare kan använda för att uträtta olika ärenden via web-
ben eller andra elektroniska kanaler som mobiltelefon eller 
läsplattor. Åmåls kommun lanserar nu successivt e-tjänster 
inom olika verksamhetsområden.

Självservice ska göra det enklare att ge och få service i kom-
munen. Självservice ska fungera när som helst på dygnet och 
är oberoende av kontorstider och telefontider. Den enklaste ty-
pen av självservice är ett elektroniskt formulär som du kan fylla 
i och skicka in direkt. Men nu inför helt papperslösa e-tjänster.

Åmåls kommun håller på att successivt lansera e-tjänster.  
Under året har i snitt en tjänst i månaden blivit klar.

Nu kan medborgaren enkelt lämna en synpunkt eller ställa en 
fråga. Sedan tidigare finns en e-tjänst för ärenden inom barn-
omsorgen, exempelvis barnomsorgen, ansökan uppsägning 
av barnomsorg inlämning av inkomstuppgift och inlämning av 
närvarotid.

Nu utvecklas e-tjänster inom många andra områden. I år 
kunde man till exempel anmäla intresse för feriepraktik och 
sommarlovsföretagare via en e-tjänst. Via en av kommunens 
e-tjänster kan man lämna intresseanmälan till att vara god 
man, kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem. 
En e-tjänst som planeras är möjligheten att beställa borgerlig 
vigsel. Du hittar vår e-tjänster vi en ikon på startsidan.

Nu utvecklar vi e-tjänster

Sedan årsskiftet har vi förändrat en del på vår hemsida 
www.amal.se. 

Hemsidan är numera responsiv, det vill säga att den anpassar 
sig för datorskärm, surplatta eller mobilen. Det är nu lättare 
att surfa in på kommunens hemsidan oavsett digital platt-
form. Texten på sidorna har blivit större för bättre läsbarhet. 
Utseendet har förändrats för att göra det enklare att navi-
gera på sidan. Åmåls kommuns hemsidan har cirka 2 500 
besökare varje dag.

Responsiv webb



31

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 
Hemsida: 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

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

Räddningstjänsten  
Telefon: 0532-172 92 
Information om eldning utomhus: 0532-174 00
Vid akut läge ring: 112
Brandstationen är normalt bemannad: 
Måndag - fredag kl 07.30-16.30
Lunchstängt kl 12.00-13.00. 

Östby  miljöstation  

Telefon: 0532- 449 02

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

Returen  

Telefon: 0532-170 40

Öppettider 
Måndag - fredag kl 10.00-16.00 
Lördagar stängt.  

Yttre hemtjänst 
Telefon: 0532-186 51

Förskoleplatser 

Telefon: 0532-171 13

Bygglovsärenden 

Telefon: 0532-170 60

Samverket frivilligcentral  
Telefon: 0532-171 42

Försörjningsstöd 

Telefon: 0532-171 15

Telefontid: vardagar kl 08.30-09.30

Hittar du inte de kontaktuppgifter du söker får du hjälp 
via  Åmåls kommuns växel eller besök:  

www.amal.se
Följ oss gärna på Facebook:  

facebook.com/amalskommun

Överförmyndarenheten  
Telefon: 0532-777 400

Ungdoms- och vuxencentralen  
Telefon: 0532-777 079 (telefontid 08.00-16.00)

Drop in-tider 
Måndag-fredag kl 08.30-10.00 
Måndag och torsdag kl 17.00-19.00 
Besöksadress: Södra Långgatan 4B






