PRESSMEDDELANDE
Åmål kom på en hedrande silverplats i tävlingen ”The International Awards for Liveable
Communities” (LivComAward) och fick samtidigt en "guldutmärkelse" för sin presentation av staden.
LivComAwards är den enda tävlingen i världen med fokus på kommuner som vill skapa
goda levnadsförhållanden för sina medborgare. Tävlingen har funnits sedan 1997 och
arrangeras av FN-organet United Nations Environment Programmes (UNEP).
Utmärkelsen syftar till att uppmuntra dynamiska och miljömässigt hållbara samhällen
som förbättrar livskvaliteten för människor. Förutom miljöarbetet har juryn bland annat
bedömt hur finalisterna arbetar med att integrera den omgivande naturen, hur
kulturarvet tas till vara och vilka planer som finns för framtiden.
I tävlingen har Åmål fått möjlighet att mäta sig med andra kommuner över hela världen
kring planering och genomförande av bl.a. landskapsvård, kulturvård, och lokalt
utvecklingsarbete.
Finalen ägde rum i La Coruna i Spanien den 3-7 november 2005. Åmåls kommun fick
andrapriset i kategorin med kommuner upp till 20.000 invånare. Åmål tävlade mot
kommunerna Dungannon (Nord-Irland), Whistler (Canada), Aylsham (England),
Clonakilty (Ireland), Okotoks (Canada), Derwent Valley (Australia) och Tesetice
(Czech Republic)
Andra kommuner som deltog i finalen är Oslo och Prag samt miljonstäder som New
Dehli och Zbangjiagang från Kina. Totalt har ett 45-tal kommuner från hela välden
samlats till finalen i La Coruna.
Åmål har under flera år arbetat med att förbättra livsmiljön i kommunen. Stora satsningar har bl. a. gjorts på renovering av åmålsån, förbättring av färskvattenintaget,
bevarande av kulturarv mm.
Åmål har under de senaste åren gjort sig känd som en kommun där politiker, näringslivsföreträdare, organisationer, föreningar och andra ideella krafter strävar efter att hitta
en gemensam syn på framtiden.
-Det här är ett bevis på att vi har lyckats, säger Kurt Svensson, kommunalråd i Åmål.
Vårt mål är att Åmål ska vara en kommun där människor känner att de har alla möjligheter att utvecklas, samtidigt som de känner sig trygga och harmoniska. Detta kan
ses som en fortsättning på att Åmål år 2002 vann utmärkelsen ”Årets stadskärna” i
Sverige.
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