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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

Solen och värmen kom som på beställning. Det blev en fin invigning av 
det nya Plantaget. Vi var många som var där på valborgsmässoafton. Jag 
imponerades av manskören som framförde en jättefin tolkning av ”Sköna 
maj” liksom av Åmål Concert Bands ABBA-potpurri.  Tre vackra mötes-
platser i charmig miljö finns nu att tillgå på en central grönyta. Jag och en 
kollega bestämde oss för att ta med en sallad och avnjuta den på plats i 
nya Plantaget. Ett alldeles utmärkt ställe för lunch vid vackert väder.

”Hur är läget?” - frågade jag en kollega. Till svar fick jag ”mars, april, 
maj!”. Det är intensiva månader i våra verksamheter. Ett intensivt ar-
bete har pågått under våren där förslag till budget för år 2018 har tagits 
fram för beslut av kommunfullmäktige nu i juni. Det som på allvar gör 
sig påmint är den digitala utvecklingen i våra verksamheter. Det handlar 
inte bara om ny teknik eller programvara utan det handlar om ett helt 
annat förhållningssätt, ett paradigmskifte. Ett prioriterat insatsområde på 
regeringsnivå är att ta fram en nationell digital infrastruktur. Det offent-
liga Sverige blir alltmer digitaliserat. Vi gör alltmer på nätet, till exempel 
genom att använda oss av e-tjänster. Det skapar större tillgänglighet till 
kommuner och andra myndigheter, samtidigt är det viktigt att tänka på di-
gital delaktighet och att vi arbetar för att undvika ett digitalt utanförskap. 
Åmåls kommun arbetar tillsammans med andra kommuner i regionen 
med den digitala utvecklingen på olika sätt. 

Det är med glädje och stolthet som jag ser utvecklingsarbetet och enga-
gemanget i våra verksamheter. I vår har vi till exempel fått en ny utsikts-
plats på klassisk mark – Klockarbergen. I det vardagsnära finns också ett 
nytt meddelandesystem till telefoner vid störningar och vi blir snart mer 
gästvänliga när vi erbjuder Åmålsbor och besökare surfzoner på flera 
platser i centrala Åmål. Kommunens näringslivsfrukostar är ett välbesökt 
forum med intressant innehåll där möten sker, erfarenhetsutbyte görs 
och kontakter knyts. I detta nummer av Åmålsmagasinet får du som 
läsare också en inblick i det jubileumsprogram som håller på att ta form 
inför 375-års firandet. 

Men först ska vi njuta av denna sommar och uppleva Åmål! 

Trevlig sommar!

Trevlig läsning! 

Jeanette Lämmel 
Kommunchef

Kommunchefen  
har ordet
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Kommunens ekonomi 2016

Så här används dina skattepengar:

Vård och omsorg om äldre

Grundskola

Barnomsorg

Gymnasieskola

Insatser för personer med funktionsnedsättning

Flykting- och arbetsmarknadsåtgärder

Infrastruktur, samhällsplanering, gator och miljö

Kommungemensamma kostnader och politisk verksamhet

Individ- och familjeomsorg

Bibliotek och övrig kulturverksamhet
Vuxenutbildning

21,0 %

16,0 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %

9,0 %

7,0 %

6,0 %

5,0 %
4,0 %
2,0 %

Varifrån kommer kommunens pengar?

Nästan hälften av kommunens pengar kommer från den kommunala inkomstskatten. Dessa skatteintäkter ba-
seras på skattesatsen 22,46 procent som kommunfullmäktige beslutat om. Förutom skatteintäkter får kommu-
nen statliga utjämningsbidrag. Tillsammans ska samtliga intäkter finansiera de olika tjänster som kommunen 
erbjuder invånarna samt räcka till ett sparande som minst motsvarar 1,5 procent av intäkterna. 

Kommunens intäkter uppgick till 1 023 miljoner kronor varav skatter och statliga utjämningsbidrag uppgick till 
762 miljoner kronor. Jämfört med 2015 ökade intäkterna med 10,5 procent.



I början av april tog kundtjänsten för VA och renhåll-
ning över administrationen av slamtömning i Säffle och 
Åmåls kommuner. Förutom VA och renhållning, svarar 
nu även kundtjänsten på frågor som rör slamtömning 
och tar emot beställningar. Tillsammans med kundtjäns-
ten för gata, park och fritid tar de fyra medarbetarna 
emot mängder av samtal varje dag. 

Inom den båda kommunernas gemensamma teknik- och  
fritidsförvaltningen finns två kundtjänster där den ena har 
hand om frågor kring slamtömning, vatten-avlopp (VA) och 
sophämtning. Den andra kundtjänsten hanterar synpunkter 
och frågor kring gator, parker, och fritidsanläggningar. Totalt 
fyra medarbetare, två på varje kundtjänst, löser av varandra.  

Stort geografiskt område
Kundtjänsterna finns i lokaler på Järnvägsgatan i Säffle. Kund-
tjänsten för gata, park och fritid bemannar även receptionen. 
Två kommuner innebär stora geografiska avstånd och många 
platser att ha koll på. Det geografiska området sträcker sig 
från Värmlands bro i norr till Ånimskog i söder. Totalt finns det 
nästan 28 000 kunder i de båda kommunerna.

Styrka att bo i olika kommuner
Maria Olsen, som bor i Åmål, och kollegan Erica Lindell från 
Säffle delar på kundtjänsten för gata, park och fritid. De ser en 
styrka i att de bor i olika kommuner eftersom de kan komplet-
tera varandras geografiska kunskaper på ett bra sätt.
-Jag bor i Säffle och är därför inte lika bra på geografin i Åmåls 
kommun som Maria är. Tvärtom är det när det gäller Säffle 
kommun, så vi kompletterar varandra på ett bra sätt, säger 
Erica Lindell. 

Många olika frågor
De berättar att det blir särskilt stort tryck på kundtjänsterna 
i samband med fakturering. Frågor kan också handla om öp-
pettider på Östby miljöstation, synpunkter på trädfällning eller 
behov av gallring.  Andra samtal kan handla om synpunkter på 
belysningen både på våra gator och i motionsspåren.  
-Det är ofantligt mycket samtal och vi är tacksamma för alla 
de samtal vi får. Det är tack vare dessa samtal som vi utvecklas 
och har möjlighet att förbättra oss, säger Maria Olsen.

Sophämtningen pågår hela dagen
Kundtjänsten för VA och renhållning får förstås en helt annan 
typ av frågor. June Myrberg berättar att många abonnenter hör 
av sig när sopkärlet inte har blivit tömt under morgonen på 
sophämtningsdagen. Hon poängterar att sophämtningen pågår 
under hela dagen och att det därför är normalt att det kan 
dröja en bit in på dagen innan kärlet töms.  
-Vi får många frågor och de allra flesta kunder är nöjda och  
glada för de besked de får, säger June som tillsammans med 
Marie Kihlberg bemannar kundtjänsten för slamtömning, VA-
frågor och sophämtning.

Kontakta kundtjänsterna:
• Kundtjänst för frågor om gata, park och fritid,  
   telefon 0532-173 02, 0533-68 17 50 

• Kundtjänst för frågor om slamtömning, VA och renhållning,  
   telefon 0533-68 15 89

• Efter kontorstid kontakta SOS Alarm på telefon:  
   054-83 06 90

• Journummer för slamtömning 
   Numret gäller vid akuta ärenden utanför kontorstid.  
   Telefon: 0531-71980 (Ragn-Sells Kommun Partner AB ) 

• Kundtjänsten nås också via e-post:  
   kundtjanst.teknikfritid@saffle.se
• Kundtjänst för VA/renhållning nås också via e-post:  
   varenhallning@saffle.se

Anmälan på hemsidan
Du kan enkelt göra felanmälan om gator, gång- och cykelvägar, 
gatubelysning, parker, lekplatser, spår och leder via kommu-
nens hemsida. På hemsidan kan du fylla i din felanmälan i ett 
formulär: http://www.amal.se/teknisk-service/felanmalan/.

Anmälan i mobilen
Om du har en smartphone kan du ladda ner appen ”Felan-
mälan Säffle-Åmål”.  Appen finns på Google Play store eller 
Appstore. I appen beskriver du felet och väljer plats på kartan. 
Om du vill kan du bifoga en bild och begära återkoppling från 
kundtjänsten via e-post eller sms.

Många samtal till 
kundtjänsterna
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Fyra medarbetare jobbar i kundtjänsterna för teknik-och fritid: 
Maria Olsen. Erica Lindell, June Myrberg, Maria Kihlberg 

”...vi är tacksamma för alla de samtal vi får. 
Det är tack vare dessa samtal som vi utvecklas 
och har möjlighet att förbättra oss.” 

- Maria Olsen





Åmåls kommun har byggt två surfzoner i tätorten. 

Som ett led i arbetet med vår vision att bli Sveriges mest gäst-
vänliga stad tar vi nu steget att erbjuda Åmålsbor och besökare 
gratis möjligheter till surfzoner på flera platser i centralorten. 
Surfzonerna kommer att byggas ut i flera steg. Det första steget 
omfattar områdena vid Kulturtorget och Plantaget samt gäst-
hamnen och Marinan. Surfzonerna ger möjlighet att ansluta sig 
gratis till internet under en begränsad tid.
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Anslutningen av Åmål fortsätter...

Vi bygger framtidens fibernät i Åmål!
www.stadsnatamal.se • 0532-77 72 00 • stadsnat@amal.se

Anmäl ditt intresse på www.stadsnatamal.se

SÅAB
Stadsnät i Åmål AB

stadsnatamal.se

Ni som vill ansluta er till ett framtidssäkrat och stabilt 
fibernät är varmt välkomna att kontakta oss.

Åmåls kommun erbjuder 
gratis surfzoner

Vad är en surfzon?
En surfzon är ett geografiskt område där du 
kan koppla upp din mobiltelefon, surfplatta 
eller bärbar dator till internet. 

---------------------------------------------------

Åmåls kommuns wifi-nät heter: Amal
---------------------------------------------------

Åmåls kommun tillhandahåller två olika  
uppkopplingsalternativ. 

1. Snabbuppkoppling
    Med snabbuppkoppling får du 60 minuter  
    surftid.

2. Uppkoppling med e-postverifiering
     Med e-postverifiering får du 12 timmar    
     surftid.

För mer information
Om du undrar över något gällande  
surfzonerna, besök www.amal.se/surfzoner

Åmåls nya surfzoner gör det möljigt att komma åt internet vid bland annat Fisketorget. Här 
är det Ida Tornestrand och Sumali Skott som slagit sig ned med en lunchsallad i solskenet.



I början av april införde Säffle och Åmåls gemensamma 
teknik- och fritidsförvaltning ett nytt meddelandesys-
tem vid störningar i VA-nätet och renhållningen. Det 
finns cirka 15 000 mobiler registrerade i Säffle och 
Åmåls kommuner.
- Styrkan ligger i att vi kan skicka ut informationen en-
dast till de kunder som störningen berör, säger renhåll-
ningschefen Veronica Carlsson Ulff.

I det nya meddelandesystemet, UMS Alert, kan personalen 
inom VA och renhållning snabbt skicka ut SMS-meddelanden 
till mobiler och talsvar till fasta telefoner vid störningar.
-Meddelandetjänsten används vid akuta driftstörningar, exem-
pelvis vattenläckor, befarande föroreningar i dricksvattnet eller 
planerade vattenavstängningar, förklarar Veronica Carlsson 
Ulff, renhållningschef i Säffle och Åmåls kommun. 
På sikt kommer även renhållningsverksamheten att använda 
sig mer av tjänsten vid oplanerade driftstörningar.

System för akuta och planerade störningar
Vid till exempel en planerad vattenavstängning kan VA-perso-
nalen med hjälp en digital karta i systemet enkelt markera det 
berörda området och sedan skicka ett SMS till just de fastighe-
ter som blir berörda av avstängningen. 

Meddelande gick ut om senarelagd sophämtning
Ett bra exempel var sophämtningen i samband med första maj 
som i år inföll på en måndag. Ett meddelade skickades ut på 
valborgsmässoafton om att sophämtningen i Åmåls kommun 
kan ske någon dag senare under vecka 16. I meddelandet upp-
manades kunderna att ställa ut kärlet på ordinarie dag och låta 
det stå kvar tills det blev tömt.

- Systemet med talsvar ringer upp två gånger inom 30 min. Vi 
får sedan alltid en återkoppling i systemet hur väl meddelandet 
nått ut till våra kunder, förklarar Veronica. 

Vilka får SMS?
Om du är folkbordförd i Säffle/Åmåls kommuner, samt har en 
telefon som är registrerad på samma adress, kommer våra 
SMS-utskick automatiskt till din telefon. SMS skickas till det 
mobilnummer som är registrerat på personer över 16 år i hus-
hållen inom det aktuella området.

För dig som inte har en mobiltelefon
Om du som får ett utskick från systemet inte har en mobiltele-
fon, kommer ditt SMS istället att skickas och läsas upp som ett 
röstmeddelande på din fasta telefon.

Om du har en mobiltelefon som inte är skriven på din adress
Om du till exempel har en jobbtelefon kan du fylla i dina upp-
gifter på följande webbsida https://secure.umscom.se/cdm/. 
När du gjort detta får du en engångskod till din mobiltelefon. 
Skriv koden i rutan som kommer upp, så kommer du vidare 
till en ny sida där du enkelt kopplar din bostadsadress till ditt 
mobilnummer.

Om du inte vill ha några SMS-utskick
OM du inte vill ha information via SMS, eller talmeddelande 
vid störningar kan du enkelt avregistrera dig på följdande 
webbsida: https://secure.umscom.se/cdm/

Du kan läsa mer om meddelandeservice på vår hemsida: 
http://www.amal.se/teknisk-service/information-via-sms/

Meddelande skickas till mobiler 
och hemtelefonen vid störningar

Veronica Carlsson Ulff är renhållningschef i Säffle och Åmål.

Nu är det möjligt för VA- och renhållning-
en i Säffle och Åmål att skicka ut med-
delanden till mobiler och fasta telefoner 
vid störningar. 
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Modelljärnväg byggs i 
järnvägshus
Alla tåg- och modelljärnvägsentusiater har något extra 
roligt att se fram emot under jubileumsåret 2018. Det 
gamla kontoret vid tidigare SJ-verkstäderna får nytt liv 
med en intressant och sevärd järnvägsutställning med 
möjlighet till fika i en tågvagn.

Sedan oktober förra året träffas ett gäng tåg- och modellentu-
siaster för att bygga upp en skalenlig modell över hela stations- 
området i Åmål. Järnvägen byggs i det som kallas N-skala.  
Spårvidden är bara 9 mm, det vill säga knappt en centimeter. 

Historisk utställning
På väggarna hänger ritningar över bansträckningar och gamla 
byggnader. Total kommer modellgruppen att behöva bygga 
21 byggnader för att återskapa området. Bland annat ingår 
järnvägsverkstäderna, växthuset och Östra station. Det gamla 
vackra järnvägshotellet är en annan byggnad som kommer att 
ingå i modellandskapet.
-Det kommer att vara allt som hörde till. Det kommer att bli en 
historisk utställning som berättar varför BJ anlade en verkstad 
just här i Åmål, säger Margareta Nilars, till vardags kommu-
narkvarie i Åmål. 

Åmåls järnvägshistoria
Hela nedervåningen i den gamla kontorsbyggnaden inne på 
verkstadsområdet kommer att bestå av utställningar av olika slag, 
alla med anknytning till Åmåls järnvägshistoria. En del kommer att 
handla om tågverkstäderna och en utställning visa hur ett väntrum 
såg ut förr i tiden. I ett av rummen kommer modellen över hela 
Åmåls stationsområde att stå. 

Modellexpert hjälper till
En viktig kugge i modellbygget är Stefan Nilsson från Storfors i 
Värmland. Han är modelljärnvägsentusiast och han har stor erfa-
renhet av modellbyggen. Han ger också ut tidningen Modelljärn-
vägsmagasinet där man kan läsa det mesta om hur man bygger 
modelljärnväg. Stefan har lånat ut en stor mängd material i form 
av tåg, vagnar och andra detaljer till det pågående modellbygget.  
-Vi håller oss runt tiden 1948-1950. Det var vid den tiden järnvä-
gen övergick i statlig ägo blev SJ, säger Stefan Nilsson.

Del av 375-årsgruppen
Gruppen som arbetar med att bygga upp modellandskapet är en 
mindre grupp av den stora projektgruppen som jobbar med hela 
375-årsjubileet. Totalt är det sex personer som träffas varje ons-
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dagskväll för att bygga på modellen. Med en stor portion tålamod 
och fantasi återskapar de alla gamla fasader. Till sin hjälp har de 
bland annat gamla fotografier från området.

JÅÅJ viktig del av Åmåls järnvägshistoria
Museijärnvägsföreningen JÅÅJ kommer att vara tongivande med 
flera intressanta utställningar med möbler, detaljer och foton. JÅÅJ 
kommer också att stå för kaffeservering under utställningsperio-
den. Serveringen kommer att ske i en tågvagn på spåret utanför 
byggnaden. Målsättningen är att ställa upp ett ånglok framför 
vagnen. 
-Vi kommer att visa en utställning om historien bakom Åmål-År-
jängs järnvägar och visa expeditionen med tillbehör från stationen 
i Årjäng, berättar Conny Lidén museiansvarig på JÅÅJ. 

Utställningar hela sommaren 2018
Utställningar kommer att pågå under perioden 1 april till  
30 september. 

Gruppen som jobbar med utställningarna samlade vid järnvägsmodellen: Robert 
Nilsson, Christina Norbäck-Lager, Margareta Nilars, Birgitta Dahl Lindberg, Hans-
Gunnar Larsson, Stefan Nilsson, Conny Lidén, Bengt-Arne Larsson.  
Saknas på bild gör: Magnus Skoogh, Jan-Olof Eriksson, Anna Johansson Ährlund.



Ett festligare tillfälle för invigning är svårt att hitta. 
Tillsammans med Åmåls manskör, Åmål Consert Band 
och en stor publik invigdes den ombygga stadsparken 
Plantaget vid det festliga valborgsfirandet.

I sitt vårtal framför Vågmästaregården berättade kommunalrå-
det Michael Karlsson (S) om bakgrunden till Plantaget.
 ”Vid stadsfullmäktiges sammanträde 14 juni 1880 förelåg 
ingenjör O. Björlins förslag till plantering av östra torget. Full-
mäktige beslutade att sådan plantering skulle ske enligt förslag 
i samband med stadens dränering. Vid 1846 års brand förinta-
des 31 gårdar i nordvästra delen av staden mellan Torggatan, 
Kungsgatan och Åmålsån. Sedan området efter branden blivit 
uppröjt uppstod här en öppen plats som är vårt nuvarande 
salutorg. Ny stadsplan upprättades efter branden av kom-
missionslantmätaren Johan Magnus Lagervall. Det så kallade 
östra torget övergavs. Några träd fanns sedan tidigare ej där, 
varför sådana inplanterades på O. Björlins förslag, till prydnad 
av platsen. De äldsta träden där är från denna tid.”
Historien kring Plantaget står beskriven i Allan Brangstads bok 
om Åmåls historia.

Åmåls manskör sjöng och Åmål Consert Band spelade
Michaels vårtal ramades in av av Åmåls manskör som tradi-
tionsenligt sjöng in våren på trappan till Vågmästaregården. På 
plats fanns även Åmål Consert Band med sina brassintrument 
och förhöjde stämningen. Efter vårtalen klippte Michael  
Karlsson det blågula bandet in till Plantaget och därefter 
avtäckte han den nya fontänen. Därefter blev det invignings-
mingel med cider och tilltugg.

Två statyer och en fontän
I det ombyggda Plantaget finns tre rundlar. I två av dem åter-
finns statyerna Eva som invigdes 1953 och fontänskulpturen i 
Vattenlek som invigdes 1961. Även fiskarna från Vattenlek har 
bevarats och pryder nu rundeln. I mittenrundeln står den nya 
fontänen. Den består av ett granitblock från stenbrottet i Berga 
norr om Åmål. På den blankpolerade ytan strömmar vatten ut 
över Vänerns kontur i blocket. En bronskula visar var Åmål lig-
ger. Fontänen är skapad av stenhuggaren Siv Boström.

Ombyggnad i två etapper
Ombyggnaden av Plantaget har skett i två etapper. Den första 
etappen stod klar för två år sedan. Det var den lite friare delen 
med de njurformade perennrabatterna som öppnade området 
för promenadstråk och rörelse. Arbetet med del två inleddes 
i september förra året. Det mesta av arbetet var klart före 
vintern, men man lät inhägnaden vara kvar för att skydda den 
nyanlagda och ömtåliga gräsmattan. Plantaget är en välkom-
nande oas, mötesplats och en viktig del av Gamla staden.  

10

Plantaget invigdes på 
valborgsmässoafton

Bilderna visar Plantaget från april 2015 
till april 2017.

”I det nya Plantaget finns tre rundlar. I 
två av dem återfinns statyerna Eva som 
invigdes 1953 och fontänskulpturen i 
vattenlek som invigdes 1961.”
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21 april 2015. I väntan på etapp 1. 2 juni 2015. Etapp 1 är färdig.

21 september 2016. I väntan på etapp 2. 3 oktober 2016. Markarbeten under etapp 2.

30 april 2017. Invigning av Plantaget i samband med valborgsfirandet.



I sommar blir det förändringar på Östby miljöstation. 
Containern för brännbart grovavfall och för virke byts 
ut till mindre behållare. Detta för att slippa momentet 
med att komprimera avfallet med hjullastaren bland 
kunderna. 

Det är personalen på Östby miljöstation som kom med idén till 
lösning för att på detta sätt öka säkerheten för kunderna, men 
även förbättra arbetsmiljön inom verksamheten. Renhållnings-
chef Veronica Ulff Carlsson berättar att de kommer att prova 
en ny behållare för två sorters avfall i sommar. Containrarna 
kommer att bli mindre och när de är fulla kommer de att köras 
bort till en omlastningsstation. Personalen behöver köra mitt 
bland kunder och andra fordon med hjullastaren. 
-Vi hoppas att det inte kommer att orsaka någon större påver-
kan på kundens besök hos oss. Vi gör det här för öka säkerhe-
ten för kunderna och förbättra arbetsmiljön för personalen. 
Vi har tittat på olika typer av rampsystem, som många andra 

kommuner väljer att bygga, men detta har inte fallit oss i 
smaken på grund av svårigheter med logistik och risk för sämre 
materialkvalitet på de fraktioner vi skickar för återvinning, 
säger Veronica.

Återvinning av textilier
En annan nyhet från återvinningsstationen på Östby är att det 
under året kommer att finnas återvinningsbehållare för texti-
lier. Veronica förklarar:
-Vi kommer att börja med textilåtervinning någon gång under 
året. Det är textilier som idag läggs i det brännbara avfallet och 
skickas till förbränning. Istället kan de lämnas i återvinningslå-
dor för att de sedan antingen används som återbruk alternativt 
så återvinns textilen till ny textil. Genom att återvinna istället 
för att bränna upp textilen så kommer vi ett steg upp i avfalls-
trappan.

12

Nya rutiner på Östby för säkrare 
och bättre arbetsmiljö

Östby miljöstation jobbar för att öka säkerheten genom att ändra rutinerna vid återvinningsstationen.

”Vi hoppas att det inte kommer att orsaka någon 
större påverkan på kundens besök hos oss.” 

- Veronica Ulff Carlsson



20-22 juli 2017
Området vid Udden • Kulturparken • Gästhamnen

Hamnkalaset
i Åmål

Aktiviteter: 
Spännande aktiviteter som vattenskidåkning, smide, 
paintball, stjärnparad, tryck din egen tröja, landhockey, 
åk en sväng med Linknappen cruisers, vänerutställning, 
Mickes tivoli, visfestival, träffa Sjöräddningssällskapet 
samt matmarknad med bland annat food trucks.

Panetoz
Sean Banan

På scen:

Allsång med Rongedal

375
1 6 4 3  -  2 0 1 8

För mer information: www.amal.se och facebook.com/amalskommun

...och många fler.

Emil och Zandra Ernebro Soulfinger



Workplace Åmål är en insats som syftar till att ge ny-
anlända personer möjlighet till arbetslivsintroduktion 
inom tidigare yrkes- eller studieområden. 

Den primära målgruppen är personer med permanent uppe-
hållstillstånd som erhåller en etableringsplan eller har erhållit 
en under de senaste 12 månaderna. Syftet med insatsen är att 
genom tidig arbetsplatsintroduktion säkerställa effektiv och 
jämställd integration av nyanlända i Åmål genom:

• Snabbare utveckling av praktisk språkförmåga.
• Möten med svensktalande yrkesverksamma.
• Insyn i och förståelse för hur en svensk arbetsplats fungerar.
• Utökat nätverk och kontakter på svensk arbetsmarknad.
• Praktisk kompetensutveckling.
• Introduktion i svensk arbetsrätt.
• Upprätthållande/etablering av arbetsrutin.
• Skriftliga omdömen och referenser efter avslutad  
   introduktion.

Genom arbetsplatsintroduktion inom Åmåls kommuns olika 
verksamheter ges nyanlända kvinnor och män möjlighet att 
snabbare integreras och etableras i lokalsamhället samtidigt 
som Åmåls kommun har möjlighet att behålla och ta tillvara 
viktig kompetens och säkerställa en mångfald i arbetslivet som 
återspeglar samhällets sammansättning.
Arbetsplatsintroduktionen ges inom Åmåls kommuns olika 
verksamheter och samtliga förvaltningar erbjuder platser.

Kombination med SFI (Svenska för invandrare)
Arbetsplatsintroduktionen pågår under sex månader, vanligtvis 
på halvtid så att den kan kombineras med studier vid SFI. Ge-
nom detta har deltagarna i arbetsplatsintroduktionen möjlig-
het att studera svenska halva dagen och att faktiskt komma 
ut och begagna sig av det svenska språket under halva dagen. 
Deltagarna inom Workplace Åmål tilldelas en handledare på 
arbetsplatsen som finns med under hela arbetsplatsintro-
duktionen. Handledarna har innan de påbörjar sitt uppdrag 
utbildats i handledarskap och motiverande samtal. 

Rekrytering genom Arbetsförmedlingen
Deltagarna rekryteras genom Arbetsförmedlingen. För att 
kunna ta till vara på kunskap och kompetens kartlägger 
Arbetsförmedlingen praktikanternas utbildning och tidigare 
yrkeserfarenheter. Denna kartläggning ligger sedan till grund 
för matchning mot handledare och arbetsplats.

Utbildning i arbetslivshistoria
Under arbetslivsintroduktionen ingår även utbildning för såväl 
deltagare som handledare inom svensk arbetslivshistoria.
Syfte är att skapa en förståelse för grunden till dagens svenska 
arbetsmarknad och grundläggande svensk arbetsrätt. Denna 
utbildning hålls under tre olika tillfällen och arrangeras av kom-
munens personalenhet. 

32 personer i introduktion
Än så länge har 32 personer påbörjat arbetsplatsintroduktion.
-Målet är 40 deltagare i kommunens alla förvaltningar. Inom 
vård- och omsorgsförvaltningen har åtta personer påbörjat in-
troduktion. Barn- och utbildningsförvaltningen har än så länge 
tagit emot tolv personer. Dessutom har två deltagare påbörjat 
arbetsplatsintroduktion på teknik- och fritidsförvaltningen och 
tio på Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, berättar 
projektledaren Emilia Hagström.

Kommunförrådet en av arbetsplatserna 
Lars-Johan Larsson arbetar i fordonsverkstaden på kommunens 
förråd. Han har fått både förstärkning och en kompis genom 
Yahja Salem som han är handledare för.

-Workplace är definitivt ett stöd i det dagliga arbetet.  Jag 
tycker det fungerar jättebra. Hela grejen känns meningsfull.  
Arbetet blir mycket roligare när man är två och det är bra med 
ett par extra händer, säger handledaren Lars-Johan Larsson.

Förutom att få en värdefull inblick i hur det fungerar på en 
svensk arbetsplats ger arbetslivsintroduktionen viktiga språk-
kunskaper.
-Det är bra. Jag går halva dagen på SFI och den andra halvan 
jobbar jag här, säger Yahja Salem.

Barnskötare fick ny kompis
På Björkens förskola praktiserar Arwa Arkarad. Hon och hen-
nes handledare Riitta Arvidsson har funnit varandra och de 
stortrivs tillsammans. 
-Det är bättre för mig här på förskolan än i skolan. Här får jag 
prata svenska mycket, säger Arwa. 
Riitta Arvidsson ser Arwa som en stor tillgång, både pedago-
giskt och språkligt eftersom hon talar arabiska. Förskolan har 
ett arabisktalande barn och Arwa hjälper till att prata med 
barnets vårdnadshavare. Särskilt värdefullt blir det när det är 
viktig information som ska förmedlas eller tas emot. 

Workplace Åmål  
- en väg in på den svenska arbetsmarknaden

14

Övre bilden 
Genom workplace Åmål fick Arwa Alkarad en 
praktikplats på Björkens förskola. Arwa och 
handledaren Riitta Arvidsson stortrivs med 
varandra.

Undre bilden  
Yahja Salem och Lars-Johan Larsson jobbar 
som mekaniker på kommunförrådet.
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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 2017. 
Utlottning sker i början av september. Vinstlistan kommer du 

hitta på Åmåls OK:s hemsida och vinnarna meddelas personli-
gen. Under 2017 finns det ett Naturpass i Sjövik 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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11
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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. 
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Handikapprådet invigde  
utsiktsplatsen vid Klockarbergen 
Många beundrar utsikten över Vänern från Klockar-
bergen. Nu finns fina möjligheter att njuta av vyerna 
från den nya tillgänglighetsanpassade utsiktplatsen. 
Handikapprådet var med vid invigningen och gav den 
godkänt.

Den 21 april invigdes den nya utsiktsplatsen vid Klockarbergen. 
Platsen är enkelt åtkomlig via de fina motionsspåren i Örnäs-
skogen. Handikapprådet samlades vid Örnäs camping och tog 
en gemensam promenad upp till utsiktplatsen. På vägen kol-
lades tillgängligheten vid badplatsen. Rampen vid stranden var 
en sak som rådets medlemmar stannade till vid.

Elljusspåret leder till utsiktsplatsen
Bästa vägen till utsiktsplatsen är att följa elljusspåret från 
utomhustennisbanorna. En skylt vid spåret informerar om 
var utsiktsplatsen ligger. Handikapprådet konstaterade att det 
behövs fler skyltar för att lättare hitta till utsiktsplatsen. Skylt-
ningen kan redan börja vid campingen, tycker rådet.

Ingivning med fika
Vid utsiktsplatsen anslöt representanter för teknik-och fritids-
förvaltningen som har byggt utsiktsplatsen. Kommunstyrelsens 
ordförande Michael Karlsson (S), som är politisk ledamot i rå-

det tillsammans med Thomas Olson (L), klippte invigningsban-
det. Sedan väntade fika i den värmande solen. Utsiktplatsen är 
medvetet placerad vid en glänta i tallskogen. På så vis behövde 
endast ett mindre träd tas ner för utsiktsens skull. 

Varifrån kommer namnet Klockarbergen?
I samband med invigningen berättade Michael Karlsson om 
namnet Klockarbergen. 

”I Rådstugurättens protokoll står det om klockaren Petter Hult-
gren som försvann i oktober 1758 och hittades i Näsviken i juni 
1759. Alla hade trott att han rymt till Norge. Hustrun och en 
skräddare kunde identifiera honom med hjälp av hans kläder. 
Det var skräddaren som hade sytt hans byxor och väst. Petter 
hade i flera år lidit av sinnessvaghet och ångest och försökt 
ända sitt liv tidigare. Trots självmordet så fick han begravas 
på kyrkogården eftersom han trots allt var en godmodig och 
gudfruktig människa.”

Delar av handikapprådet deltog vid invigningen av Klockarbergens tillgänglighetsanpassade utsiktsplats: Kerstin Johansson, Åsa Martinsson, Barbro Gustafsson, 
Ellinor Gustafsson, Margareta Gillberg. Politiska ledamöter Thomas Olson (L), Michael Karlsson (S). På bilden saknas Harry Jansson, Ulla Krokström, Christina 
Lövgren och Inger Herfindahl. 



Nästa år fyller Åmål 375 år. Förberedelserna inför jubi-
leumsåret pågår för fullt och programmet fylls på med 
spännande aktiviteter. 

Redan nu kan vi berätta om några av de programpunkter 
under jubileumåret som är klara. Programmet börjar redan på 
nyårsdagen 2018 med en stämningsfull invigning. En annan 
programpunkt i januari som är klar är hembygdsföreningens 
utställning i konsthallen. Temat är Åmål järnvägsstaden. I 
början av februari tar fotoklubben över med en utställning i 
konsthallen. På alla hjärtans dag i februari kommer vi att dela 
ut vykort som du kan skicka till en vän. Gågatan kommer att 
prydas av hjärtan. 

Utställning om påskfirandet i Åmål
I mars är det dags för en ny intressant utställning som vi redan 
nu vill tipsa om. Den här gången handlar den om påskfirandet 
i Åmål på 1940- och 1950-talen. Det är återigen hembygdsför-
eningen som ordnar med utställningen. Det blir också aktivite-
ter för barnen runt traditionen med påskbrev och påskkakor. 

-Vi tycker det är jätteroligt att våra föreningar ställer upp så 
bra. Deras medverkan gör jubileumsåret så mycket bättre. 
Samarbetet skapar en stolthet och härlig vi-känsla, säger Ulrika 
Abrahamsson, projektledare för jubileumsfirandet.

29 mars till 9 april blir det internationell prägel i Åmål. Temat 
är gränslösa samarbeten. Åmål bjuder in alla internationella 
städer som vi har samarbete med för att delta i firandet. I 
konsthallen arrangeras en utställning på det internationella 
temat. Årets höjdpunkt infaller förstås den 1 april på själva 
375-årsdagen. Kronprinssenan Victoria och prins Daniel är 
inbjudna att delta och det vore förstås en höjdpunkt om de 
tackar ja. Besked om medverkan kan dock dröja till nära inpå 
jubileet. 

Åmåls historia i 12 scener
Påskparaden på påskafton brukar alltid vara festlig och den 
lär bli ännu festligare under jubileumsåret. Nästa år infaller 
påskafton dagen före 1 april. Födelsedagen firas alltså på påsk-
dagen med bland annat en historisk föreställning som handlar 
om Åmåls historia berättad i form av 12 scener. Rollerna togs 
ut vid en provspelning på kulturhuset i april och nu i sommar 
ska rollbesättningarna vara helt klara. Flera högintressanta 
musikaliska programpunkter planeras under april, men de är 
ännu inte helt klara.

Barnens dag i maj
I maj börjar de årliga evenemangen i Åmål som kryddas ytter-
ligare under jubileumsåret. Förutom Cykelns dag och konst-
vandringen planeras det för barnens dag, stadsvandringar och 
litterära inslag. I maj får Åmål också besök av föreningen Berg-

slagernas järnvägssällskap, BJS, som tuffar in med ett ångtåg. 
Den 19-20 maj gör tåget två turer till Mellerud. Den 23 maj till 
2 juni blir det en elevutställning på temat Fucking Åmål och så 
arrangeras en graffitiutställning i konsthallen. 

Fina skepp gästar Åmål
I juli arrangeras som vanlig bluesfesten och bokdagar. I konst-
hallen kan man se en utställning om Otto Hesselbom som 
arrangeras av Not Quite.  
I samband med Åmålsdagen i början av augusti gästas Åmål 
av fina skepp när Old ships race arrangeras. Tanken är att 
skapa ett marint centrum med hjälp av bland andra SSÅV och 
motorbåtssklubben. Under festligheterna kommer den gamla 
brandbilen ”Tidaholmaren” att bjuda på åkturer. Vi planerar 
också för en stor konsert som vi hoppas kan bli verklighet.
Den som missade ångtåget i maj får en ny chans i september 
då BJS återvänder. Den 8-9 september kör ångtåget två turer 
till Mellerud. 

Fucking Åmål-vecka i oktober
Nästa år är det 20 år sedan filmen Fucking Åmål hade premiär 
på biograferna. V 43, slutet av oktober, kommer vi att upp-
märksamma filmen genom Fucking Åmål-veckan. Ett mål är att 
försöka få hit filmens regissör Lukas Moodysson och huvud-
rollsinnehavaren Alexandra Dahlström.

Jubileumsalmanacka till alla hushåll
Under hösten i år kommer vi att trycka en jubileumsalmanacka 
som kommer att skickas ut till alla hushåll i Åmål. De tolv mo-
tiven kommer att avspegla scenerna i den historiska föreställ-
ningen. Varje månad kommer också ha en evenemangslista. 

En projektgrupp arbetar med programinnehållet under jubi-
leumsåret. Har du frågor om 375-årsjubileet kan du kontakta 
projektledaren Ulrika Abrahamsson, tel. 0532-174 45, eller via 
e-post: ulrika. abrahamsson@amal.se
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375-årsprogrammet tar form
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BILDER FRÅN PLATSEN

FÖRUTSÄTTNINGAR

1

Kungsstenen, som signerats av sveri-
ges konungar Oscar och Gustav V. 

2

Kyrkan som är belägen söder om 
parken, vars tomt  flyter ihop med 
parken.

3

”Allmänbordet” ett konstprojekt som 
inbjuder till vistelse på norra delen av 
parken med utblickar över Vänern.

4

Stenlagd plats på den västra sidan vid 
”träningstrappan”. 

Bergsmassiv på den nordöstra sidan 
av Kungsberget.

5

Parkkaraktär i den södra delen av 
området.

6

Plats med transformatorstation.

7

Asfalterad trappgång från Strandgatan 
till huvudstråket på Kungsberget.

8

”Träningstrappan” 

9

Utblick över Vänern.

10 11

Rosenbuskar präglar området.

12

Stenmur och Kungsbergets norra spets, 
som syns från hamnstråket.

Ovanstående karta visar resultatet av genomförd inventering av området utan värdering i innehållet.20

Nya rum på  
Kungsberget
Kungsberget uppfattas av många som en lummig oas mitt i 
stan, men som är lite anonym. Nu pågår ett arbete med att 
utveckla Kungsberget till en tryggare och mer attraktiv plats, 
men känslan av lugn och harmoni ska finnas kvar.

Åmåls kommun ingår som en av fem kommuner i ett Interreg.
projekt kallat Urban platsinnovation för utveckling av centrum. 
Alla kommuner har valt ut ett fokusområde. Åmåls kommun 
valde utvecklingen av Kungsberget. Den gröna oasen syns både 
från vattnet och från staden. En analys av Kungsberget kon-
staterar att platsen är anonym trots att den ligger centralt. Tät 
undervegetation och sly berättar att skötseln har varit för dålig. 
Avsaknad av belysning och skyltning bidrar till anonymiteten. 
Den belysning som finns är svag och det kan göra att Kungsber-
get känns otryggt på kvällar och nätter. 

Gröna rum på Kungsberget
Nu finns ett gestaltningsförslag över hur Kungsberget kan 
utvecklas till en tryggare och mer inbjudande plats för möten 
och aktiviteter. Tanken är att skapa olika gröna rum. Kungsber-
get har delats upp i nio geografiska områden utifrån placering 
och egenskaper. Exempel på de olika områdena är Vänerhyl-
lan, vilorummet, skogsbranten, utsikten och fikarummet. På 
Vänerhyllan är upplevelsen av vatten påtaglig med utblick mot 
småbåtshamnen och det öppna vattnet i Åmålsviken. Enligt 
gestaltningsförslaget kan området förbättras genom gallring av 
sly. Kompletterande plantering, omläggning av stenplattor och 
ersättning av möblemanget till mer färggranna soffor kan göra 
att platsens identitet förstärkas.

Fikarummet kärnan i parken
Parkens kärna kallas Fikarummet. Platsen beskrivs som öp-
pen med äldre uppväxta träd. Platsen erbjuder både sol- och 
skugglägen. Platsens förutsättningar skapar goda möjligheter 
för umgänge och fikaplats. Fikarummet anses vara särskilt 
lämpligt för fysiska aktiviteter som till exempel yoga och 

qigong. Tidigare försök att odla äppelträd på Kungsberget miss-
lyckades. Det skulle kunna prövas igen med andra sorter.

Ta tillvara vyerna
De fina möjligheter som Kungsberget erbjuder för att blicka 
ut över staden och Vänern bör tas tillvara på ett bättre sätt, 
framgår det av gestaltningsförslaget. Den bristande skötseln 
och den uppväxta vegetationen har påverkat möjligheterna till 
utblickar från Kungsberget.

Bättre belysning
Gestaltningsförslaget föreslår en utökning och förbättring av 
belysningen. Tanken med det är att minska den upplevda käns-
lan av otrygghet på platsen. Belysningen ska också användas 
för att markera väl utvalda element som kan bli särskilt vackra 
och spännande att belysa. 

Genomförandeplan i fyra etapper
Gestaltningsförslaget är indelat i fyra utvecklingsetapper, där 
den första etappen handlar om bland annat röjning, att laga 
trappan, omläggning av stenplattor och nya belysningsar-
maturer kring huvudstråken. Etapp två omfattar bland annat 
bygget av en pergola över huvudstråket, effektbelysning av 
berg och minnesstenar, framdragning av vatten och plantering 
av fruktträd. I etapp tre ligger en arkitekttävling för ett belyst 
utsiktstorn, kompletterande effektbelysning och plantering av 
syrénbuskar.  I den avslutande etappen ligger den stora åtgär-
den att bygga utsiktstornet.

Kartan visar resultatet av genomförd 
inventering av området.

Nu finns ett gestaltningsförslag över hur 
Kungsberget kan utvecklas till en tryggare 
och mer inbjudande plats för möten och  
aktiviteter. 
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ges konungar Oscar och Gustav V. 

2

Kyrkan som är belägen söder om 
parken, vars tomt  flyter ihop med 
parken.

3

”Allmänbordet” ett konstprojekt som 
inbjuder till vistelse på norra delen av 
parken med utblickar över Vänern.

4

Stenlagd plats på den västra sidan vid 
”träningstrappan”. 

Bergsmassiv på den nordöstra sidan 
av Kungsberget.

5

Parkkaraktär i den södra delen av 
området.

6

Plats med transformatorstation.

7

Asfalterad trappgång från Strandgatan 
till huvudstråket på Kungsberget.

8

”Träningstrappan” 

9

Utblick över Vänern.

10 11

Rosenbuskar präglar området.

12

Stenmur och Kungsbergets norra spets, 
som syns från hamnstråket.

Ovanstående karta visar resultatet av genomförd inventering av området utan värdering i innehållet.



Vuxenutbildningens satsning på banteknikerutbildning 
visade sig vara lyckad. Sedan första utbildningsomgång-
en har de allra flesta fått jobb.  

Hur länge har banteknikerutbildningen funnits?
Första utbildningsomgången genomfördes 2014. Tio elever 
antogs, däribland en tjej. En av eleverna valde att läsa vidare, 
och resterande gick direkt ut i jobb efter examen. I maj blev 
den tredje omgången bantekniker med 13 elever klara. 

Vad innehåller utbildningen?
-Utbildningen är cirka sex månader och innehåller grundläg-
gande banteknik. Eleverna lär sig hur spåret är uppbyggt från  
botten till toppen med alla dess olika delar. De får också lära 
sig hur växlar är uppbyggda och hur olika krafter påverkar spå-
ret. I utbildningen ingår också några behörighetsutbildningar 
som eleverna behöver för att få jobba på spåret, förklarar 
Ulrika Bäckström, lärare och instruktör på vuxenutbildningen. 

Ljus arbetsmarknad
Ulrika berättar att arbetsmarknaden ser ljus ut.
- Alla vi hittills har utbildat har fått jobb hos olika entreprenö-

rer förutom den eleven som valde att läsa vidare. Gör man bra 
ifrån sig på sin praktik brukar det leda till en anställning. Oftast 
är det säsongs- eller timanställning man får.

Tufft jobb och möjligheter till hög lön
Att jobba som bantekniker är ett tufft jobb. Men för den som 
vill finns det möjligheter till en bra lön, särskilt om man bygger 
på kompetensen. 
Senaste utbildningsomgången startade 24 april med elva nya 
elever, tio killar och en tjej.

Bra samarbete med JÅÅJ
Några stora banprojekt finns inte vårt absoluta närområde, 
men det finns ett bra samarbete med museiföreningen JÅÅJ. 
- I vårt område är det mest underhåll som gäller. Samarbetet 
med JÅÅJ funkar bra. Vi har ju personal och de har underlaget, 
säger Ulrika.

Kontakta vuxenutbildningen
Du som vill veta mer om banteknikerutbildningen kan kontakta 
studievägledaren på vuxenutbildningen, tel. 0532-174 43,
e-post: jennie.solvang@amal.se 

Bra arbetsmarknad för 
Åmåls bantekniker

Blivande bantekniker övar praktiska moment vid järnvägsmuseet. Här byter de sliprar under ett utväxlingsspår.

”Alla vi hittills har utbildat har fått 
jobb hos olika entreprenörer”

- Ulrika Bäckström
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INFO

Lördagar. Från Åmåls gästhamn: 29/7, 12/8 

: 22/7, 5/8 

Pris: 
ToR 
Enkel 
Barn endast i vuxens sällskap.

och Åmåls turistbyråer.
Betalning vid avgång - sker enklast genom 
Swish, kontanter och kort.

Ut på Vänern - två turer/dag
Torsdagar:  20/7, 27/7, 3/8, 10/8

 och Duse Udde gästhamn
Avgång   Ank         Avg        Ankomst

11:00      11.30 13.30     14:00 ca

15:00      15.30 17:30     18:00 ca
Pris:
ToR 
Barn endast i vuxens sällskap.

Skärgården Åmål
Måndagar: 17/7, 24/7, 31/7, 7/8
Tisdagar: 18/7, 25/7, 1/8, 8/8
Åmåls gästhamn 
Avgång Ankomst 
11:00 16:00
Pris:

Barn endast i vuxens sällskap.

Onsdagar:  19/7, 26/7, 2/8, 9/8
Bibliotekskajen        Nysäter gästhamn
Avgång         Avgång

11:00     13:00       16:00          18:00 ca
Pris:
ToR 
Enkel 
Barn endast i vuxens sällskap.

Kaptenen guidar på alla turer

ej ombord p.g.a serverings�llstånd. Begränsad anpassning �ll rullstol eller 
rollator. Ring kapten Sten Nilsson på telefon: 070-607 36 22

BÅTTURER  17/7 -12/8 



Utbyte mellan förskolor i Åmål 
och Dunhuang i Kina
I maj var fem förskollärare från Björkens och Örnäs  
förskolor på besök i Åmåls kommuns partnerstad  
Dunhuang tillsammans med en representant från  
kommunledningskontoret. Under en veckas tid fick  
de utbyta erfarenheter med sina kinesiska kollegor. 

Under en veckas tid fick de arbetsskugga sina kollegor för att 
dels lära sig hur förskoleverksamheten i Kina fungerar, dels för 
att låta sig inspireras av deras pedagogik och diskutera arbetet 
kring temat ”ökad stress hos barn i förskoleålder”. 

Första Kinabesöket
Ingen av dem har tidigare varit i Kina, men de tycker att det var 
ett spännande äventyr att få hälsa på kollegor och följa deras 
arbete på nära håll. Förskolan de besökte har 900 barn, med 
betydligt större barngrupper än förskolorna i Åmål. De visste 
redan innan resan att det skiljer mycket mellan förskolorna i 
Åmål och Dunhuang. 



Fem förskolelärare på Örnäs och Björkens förskola var på 
besök i Åmåls kinesiska partnerstad Dunhuang i början av 
maj: Anette Gabrielsson, Ingegerd Elfstedt, Eva Gustafsson. 
Annica Saarikoski och Carina Lehrman saknas på bild. Carina 
Lavén är chef för enheten förskola. 

Ett fantastiskt äventyr
Förskollärarna är mycket nöjda med resan och har många nya 
intryck med sig hem. 
- Det var helt fantastiskt. Det kommer att ta tid att bearbeta och
förstå det vi har varit med om, säger Annika Saarikoski ett par
dagar efter hemkomsten.
Annika berättat att de blev mycket väl mottagna och de kände
sig som viktiga gäster. Bland annat fick de äta lunch med borg-
mästaren i Dunhuang. De fick en god inblick i hur förskolorna i
Kina fungerar. Det finns likheter men också stora skillnader, till
exempel barngruppernas storlek.
-Det är stor skillnad. Här är vi 20 barn per fyra personal. Där är
de tre personal på 30-40 barn. Pedagogiken ser olika ut. Det
går inte att jämföra. Men de jobbar som vi gör med läsning och
böcker. De har inte samma tillgång till natur som vi har, men de
jobbar mycket med odlingar inomhus, berättar Annika.

Långsiktigt samarbete med Kina
Enheten förskola har genom de båda förskolorna under en 
längre tid arbetat tillsammans med den kommunala förskolan i 
Dunhuang. Nu fortsätter de samarbetet under 2017. 

Fokus på kvinnor och barn
Projektet är en fortsättning på det samarbete som startade stä-
derna emellan redan 2014. Då som ett SIDA-finansierat projekt 
inom programmen för kommunala partnerskap. Huvudsyftet 
med projektet var att diskutera möjligheter till framtida sam-
arbeten inom temat för folkhälsa, med fokus på kvinnor och 
barn. Kostnaden för projektet tas från kommunens budget för 
internationell verksamhet.

Kinesiska förskollärare besöker Åmål
En grupp förskollärare från Dunhuang, Kina kommer att besöka 
Åmål under midsommarveckan så att även de får möjlighet att 
arbetsskugga sina kollegor i Åmål. De får se hur förskoleverk-
samheten fungerar i Sverige samt inspireras av Björken och 
Trollsländans arbetssätt och pedagogik. Under en konferens i 
Åmål den 27 oktober 2015, signerades ett partnerskapsavtal på 
fem år de båda städerna emellan.



Sedan snart tio år tillbaka träffas kommunen och de lokala 
företagen på näringslivsfrukostar för att utbyta information 
och lära känna varandra.
-Det är ett bra sätt att skapa kontaktytor, säger kommunens
näringslivsutvecklaren Marianne Carlsson.

Det var lite trögt i början när Marianne Carlsson började ar-
rangera näringslivsfrukostar för snart tio år sedan. 
I början var det få som kom, men allteftersom har intresset 
ökat och idag är det i snitt 25 personer som kommer till fru-
kostmötena.

Syftet med näringslivsfrukostarna är att näringslivet och 
kommunen ska lära känna varandra, bygga nätverk och skapa 
kontaktytor.
-För mig som ny näringslivsutvecklare i Åmål var det ett jätte-
bra sätt att lära känna de lokala företagarna, säger hon.

Varje år hålls ett tiotal frukostträffar. Ibland är det Marianne 
som är arrangör för frukostarna eller så är det företagare som 
bjuder in. Under våren gjordes det till exempel ett besök på 
JeJe’s Gym. Ägarna Jimmie och Jesper Edvinsson bjöd in till en 
frukost och berättade om sitt företag. 

En tanke redan från början var att träffarna inte får ta för långt 
tid. 
-Ett möte ska inte vara längre än en timme. Det ska inte ta för
mycket av företagarnas tid.

Frukostarna har alltid ett tema. Tanken är att mötena ska ge 
deltagarna mer än bara en frukostmacka.
-Det är väldigt blandat. Ibland bjuder vi in en föreläsare. Ibland
har vi fler små korta företagspresentationer. De kanske bara är
10 minuter långa. Vi försöker spegla hur näringslivet ser ut här
i Åmål, förklarar Marianne.

Hon ser också frukostträffarna som ett bra sätt att berätta för 
näringslivet vad som är på gång inom kommunen. Möten blir 
därför också ett mer personligt komplement till de nyhetsbrev 
hon regelbundet skickar ut till det lokala företagsnätverket. 

Marianne hoppas att fler företagare vill komma till frukostarna 
för att få träffa andra företagare och få veta vad som händer i 
Åmål. Är du företagare och läser det här är du hjärtligt välkom-
men att mejla eller ringa till Marianne så berättar hon mer om 
näringslivsfrukostarna.

-Det är viktigt att få veta att de finns. Ju fler vi blir som lär
känna varandra ju lättare blir det att samarbeta, poängterar
hon.

Du som vill komma i kontakt med Marianne Carlsson når 
henne på telefon 0532-170 26, eller e-post:  
marianne.carlsson@amal.se

Möten vid frukostbordet

Under våren var bröderna Jimmy och Jesper Edvinsson värdar för en företagsfrukost med 
rundvisning i gymmet.  
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”Ju fler vi blir som lär känna varandra ju 
lättare blir det att samarbeta.”

- Marianne Carlsson



Jesper Edvinsson visar runt i gymmet och berättar 
om verksamheten.
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LSS-enhetens dagliga verksamhet verkstadsgruppen ser lite 
annorlunda ut än övriga dagliga verksamheten. Istället för 
textilier och målarburkar är det borrmaskiner, slipverktyg och 
pressar som fyller lokalen.

På LSS- enhetens dagliga verksamhet verkstadsgruppen jobbar 
arbetstagarna med att tillverka skyddsemballage och göra 
justeringsjobb på diverse detaljer till olika företag i Åmål. Verk-
samheten har funnits i snart 25 år och är väldigt uppskattad 
bland arbetstagarna.

Aldrig en tråkig dag på jobbet
-Det är inte alla som vill måla eller sy, säger habiliterings-
handledare Torbjörn Elgh som har varit med och byggt upp 
verksamheten och driver den med stor glädje. Han stortrivs på 
arbetsplatsen. 
- Jag trivs jättebra med det här. Det är ett väldigt självständigt 
jobb, och det har inte varit tråkigt att gå till jobbet en enda dag 
under de här åren, säger han.
Han berättar att han utbildade sig till habiliteringshandledare 
efter att han blev uppsagd i samband med de stora nedskär-
ningarna på dåvarande tågverkstadsföretaget TGOJ i början på 
1990-talet. Det är inget han ångrar idag.
-Det var det bästa som kunde ha hänt mig, säger han.

Åtta arbetstagare
För närvarande är det åtta arbetstagare som jobbar inom 
verkstadsgruppen. Torbjörn visar runt i lokalerna på Forsbro-
gatan i det så kallade Profab-huset. Vid arbetsstationerna 
sker olika typer av detaljbearbetning. Ett exempel är detaljer 
till skärmväggsystem och väggbeklädnader som tillverkas på 
AH-produkter. Till samma företag bearbetas också konsoller till 
fönsterbänkar.

Emballage till sågblad
Vid en annan arbetsstation monteras emballagekassetter i trä 
till Håkanssons sågblad. Torbjörn Elgh förklarar att emballagen 
används till att förpacka rullar med sågblad innan de skickas 
till kunderna. Han poängerat att arbetsmomenten inte får ske 

under tidpress och att tryggheten är det viktigaste. 
-Det är mycket borrjobb och gradning av borrhåll. Om inte 
ojämnheterna slipas bort blir det problem vid monterings-
arbetet av slutprodukterna, förklarar han.

Kontakter med lokala företag
Torbjörn Elgh är verkstadsgruppens kontaktperson ut mot 
omvärlden. Han bjuder regelbundet in företag för att visa vilka 
möjligheter verkstadsgruppen har att utföra enklare jobb. 
-Förr hade vi mycket jobb med kablage, men många moment 
har blivit automatiserade och det finns inte lika många enkla 
jobb längre, konstaterar han.
Torbjörn gör också företagsbesök för att undersöka om det 
finns arbetsmoment som kunde vara lämpliga för verkstads-
gruppen. Han är även produktionstekniker som bygger mallar 
och verktyg för att anpassa och underlätta arbetsmomenten 
för arbetstagarna. 

Arbetsplatsförlagd daglig verksamhet
Torbjörn förklarar att det också finns möjlighet för företag att 
ta emot personer genom arbetsplatsförlagd daglig verksam-
het. Företaget Skärgårdstunnan i samma fastighet är ett bra 
exempel på detta. Genom bra matchning kunde en person 
börja jobba på företaget och bygger nu bland annat snygga 
beröringsskydd för värmeaggregaten på de exklusiva badtun-
norna. På verkstadsgruppen sker också viss tillverkning till 
badtunnorna. 
-Det är viktigt att det finns en bra handledare på den externa 
arbetsplatsen. Då klarar sig arbetstagarna bra och blir en 
tillgång. Jag vill passa på att tacka alla företag för förtroendet vi 
har fått. Det är vi väldigt tacksamma för, säger Torbjörn Elgh.

Vill du komma i kontakt med verkstadgruppen?
Driver du företag och vill ta emot en arbetstagare för arbets-
platsförlagd daglig verksamhet, eller vill veta mer kan du kon-
takta Anette Elgh på LSS-enheten, telefon 0532-170 57, eller 
via e-post: anette.elg@amal.se

Alla gillar inte att 
måla eller sy

”Det är viktigt att det finns en bra handledare 
på den externa arbetsplatsen.”

- Torbjörn Elgh

Habiliteringshandledaren Torbjörn Elgh och Jan Rapp vid 
en av arbetsstationerna.
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Kommunens frivilligcentral Samverket har funnits sedan 1996 
och har under åren utvecklat en bred verksamhet med många 
olika aktiviteter som riktar sig mot hela samhället. Genom 
att delta som frivillig kan du göra en insats för dina medmän-
niskor.

Kommunens frivilligcentral har jobbat intensivt för att driva en 
mötesplats för människor med olika bakgrunder. Samverket 
vilar helt på de frivilligas ideella engagemang för att förebygga 
ensamhet och isolering i samhället. Det handlar om att stödja 
och stärka den individuella livskraften, bidra till gemenskap, 
trivsel och vänskap. Frivilligcentralen jobbar för att öka förstå-
elsen för människor oberoende av ålder, förmåga eller nationa-
litet. Ett exempel på aktivitet som arrangeras av Samverket och 
som gärna välkomnar fler frivilliga är besöksverksamhet.

Besöksverksamhet som sprider glädje
Som frivillig besöker man en eller flera personer som önskar få 
besök av en frivillig från Samverket. Som besökare medverkar 
man till att skapa ett avbrott i vardagen genom till exempel: 
samtal, högläsning, promenader, cafébesök eller någon annan 
aktivitet. 
Lars Gustafsson är frivillig på Samverket och besökare till Olle 
Jonsson. Lars förklarar att han började med besöksverksamhet 
för cirka 15 år sedan. Under dessa år har han varit besökare till 

flera personer som vill ha sällskap. Genom att vara besökare 
får han träffa personer som han annars inte skulle ha lärt kän-
na. Lars säger att man definitivt mår bra av att vara besökare. 
-Det sprider glädje och positiva tankar, säger han.

Olle säger att Lars har blivit en bra vän till honom under åren 
de har träffats och att han njuter av promenader och fikastun-
der med Lars.

Du kan göra en viktig insats för dina medmänniskor. Vad du vill 
göra bestämmer du själv. Kom med dina tankar och idéer, så 
hjälper Samverket dig att göra vårt samhälle bättre. 

Du kan kontakta frivilligcentralen Samverket på telefon  
0532-171 42 (Åsa Bodmark), e-post: asa.bodmark@amal.se, 
eller telefon 0532-173 48 (Kristine Geimure),  
e-post: kristine.geimure@amal.se

Gör skillnad - bli frivillig! 

Besökaren Lars Gustafsson träffar regelbundet Olle Jonsson.
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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
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

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

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 02

Konsumentrådgivning/skuldsanering
Telefon: 0532-171 21

Försörjningsstöd 

Telefon: 0532-170 44

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 kl 08.30-09.30 samt 13.00-18.00
Onsdag och fredag kl 08.30-09.30 
Besöksadress: Södra Långgatan 4B



Sveriges mest gästvänliga stad




