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Om några veckor ligger 2011 bakom 
oss och ett nytt år tar vid. Ett nytt år 
betyder nya möjligheter och nya 
upplevelser.

Jag tror verkligen på 2012.  
Måkebergsprojektet känns spän-
nande och tankarna är många.  
Att projektet har mycket att tillföra 
Åmål tvivlar jag inte på. Hur ska 
vi tillvarata de nya chanser som 
projektet öppnar? Kan det få Åmål 
att växa på flera sätt? 
Och kan vi tillsammans dämpa den 
oro som finns i olika sammanhang? Ett 
antal medborgare känner en oro och 
några tycker inte alls om projektet. Alla 
kan inte få som de vill men vi kan verka 
för att alla känner att de blivit lyssnade 
på.

Några har väckt tanken på ett trygg-
hetsboende i Måkeberg. Tanken har 
vuxit - att låta de äldre bo i vackrast 
tänkbara miljö med Vänern utanför 
knuten.

En annan fråga av stort intresse under 2012 är campingens 
framtid. Kommunen får disponera donationsmarken, vilket är 
en förutsättning för att få campingen att ge kostnadstäckning, 
och kanske till och med en vinst. I den utredning som pågår 
om campingens fortsatta varande ingår även Örnäsvallen. En 
het potatis, säger de som var med förra gången ämnet fördes 
på tal. 

Vad kan det tillföra staden att öka antalet campingplatser, oav-
sett var utökningen görs, och därmed få hit ännu fler gäster 
från framför allt Norge? 
 
Överhuvudtaget är det en bra idé med ökat antal besökare. 
Vilka spin off-effekter skulle det bli av att till exempel norrmän 
åker till Åmål och helgcampar? Man äter kanske en eller flera 
måltider på våra restauranger. Eller handlar all mat för veckan 
och tar med sig eftersom priserna skiljer som de gör. I förläng-
ningen kan det ge mycket tillbaka till Åmål.

Följ med in i det spännande 2012. Även om vi ibland har olika 
åsikter har vi gemensamma mål – vi vill det bästa för Åmål. 

God Jul och Gott nytt år!

Krönika
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Åmålsmagasinet är en tidning som delas ut till alla 
hushåll i Åmål. Du kan också läsa tidningen på amal.se

Svante Melander
Kommunchef



Ljussäsongen är här
Mörkt och dystert ute – ombonat och mysigt inne. 
Ofta med tända ljus. Men glöm inte att släcka dem.

Adventsljusstakar med torr mossa som fattar eld eller 
ljus som brinner för nära en gardin. Räddningstjänsten 
i Sverige gör varje år runt 400 utryckningar till bränder 
orsakade av levande ljus.
- Kolla alltid brandvarnarna inför jul, uppmanar Lars-
Ove Öhrn på Räddningstjänsten i Åmål.
- Även om vi i Åmål inte ser någon större ökning av 
bränderna runt jul, ökar Sverigesnittet under december 
och januari, säger han.
Förutom att vara försiktig med torr mossa och textilier 
nära levande ljus är några tips att alltid låta samma 
person som tänt ljuset se till att det är släckt. Samt att 
inte ställa många värmeljus tillsammans på ett fat då de 
alstrar värme och självantänder.
Att ha fungerande brandvarnare och brandsläckare 
hemma är en livförsäkring.

- 75 procent av alla bränder släcks av andra än oss. Så 
det inträffar långt fler bränder än vad som rapporteras, 
säger Lars-Ove.
Under julen har Räddningstjänsten i Åmål bemanning 
dygnet runt av insats- och styrkeledare samt sex deltids-
brandmän med fem minuters beredskap. 

Räddningstjänsten
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”Kolla alltid brand- 
varnarna inför jul” 
Lars-Ove Öhrn

Varje november kontrollerar ÅKAB brandvarnarna i sina 
fastigheter.

- Det är en service till våra hyresgäster, säger  
vd:n Magnus Dalsbo.

Kontrollen pågår under hela månaden fram till advent 
och utförs av fastighetsskötaren.

- Vi har totalt 950 lägenheter att gå igenom, så det är ett 
stort jobb. Men det är viktigt att kolla brandvarnarna, 
se till att de piper som de ska och byta batteri om det 
behövs, säger Magnus.

I år har ÅKAB satt upp brandfiltar i alla lägenheter  
samtidigt med kontrollen av brandvarnarna. 

”Vi kollar varje år”

Fredrik Gustavsson, 38 år, är ny chef för  
Räddningstjänsten.
- Jag är en positiv person med sunda idéer, säger han.
Fredrik tillträdde den första september. Han började i 
Räddningstjänsten i början av 90-talet och läste sedan till 
brandingenjör. Under sju år bodde han i USA och job-

bade som brandkonsult.
- En av mina uppgifter på Räddningstjänsten i Åmål är att 
effektivisera vår utryckningsverksamhet. Jag ska även in-
tegrera Räddningstjänsten i kommunen och arbeta med 
säkerhetssamordningen. Att renovera och förbättra vår 
arbetsmiljö är också en viktig fråga, avslutar han.

Ny chef för räddningstjänsten



I februari ska alla niondeklassare ha valt program på 
gymnasiet. Åmålsmagasinet har träffat rektorn på Karl-
bergsgymnasiet för att hjälpa er på vägen.

Den första februari stängs ansökningswebben. Då ska 
kommunens 15-åringar ha bestämt sig. 
- Ända fram till veckan innan har bara hälften valt, säger 
Maria Melander, rektor på Karlbergsgymnasiet.
Hennes råd är att välja både klokt och med magkänsla.
- Att bara välja något man borde är inte tillräckligt, det 
måste finnas en vilja att gå programmet också, säger hon.
- Eleverna behöver bryta traditioner och ta ett program 
som passar dem, inte bara för att någon i släkten har gått 
det, säger hon och fortsätter:
- Det är viktigt att det känns rätt, det är ändå tre år av 
livet. Och studieresultaten blir bättre om det är något 
man vill.

Behörighet till högskola
I år genomfördes en reform som betyder att gymnasie-
skolan har yrkesprogram och högskoleförberedande pro-
gram. Det första har funnits länge, skillnaden är att fler 
timmar läggs på yrkesämnen. Samt att yrkesprogrammen 
inte automatiskt ger behörighet till högskola.
- Eleverna på yrkesprogrammen kan läsa till de ämnen 

som behövs om de vill, säger Maria.
Ytterligare ett val ska göras, utöver vilket program och 
inriktning man vill läsa: att välja skola.
- De kan läsa i princip var som helst, men det måste finns 
ett samverkansavtal med skolan, förklarar Maria.
- Det är få elever som väljer att gå ett program någon an-
nanstans om samma program finns i Åmål, de flesta som 
väljer andra orter gör det för att de vill gå ett specifikt 
program som bara finns där.

Idrottsinriktning
Karlbergsgymnasiet har nationell idrottsutbildning i sam-
arbete med Svenska Fotbollsförbundet. Oavsett vilket 
program de väljer kan eleverna söka idrottsinriktningen. 
Det finns tjugo platser där uttagningarna görs i fotboll.
Utöver idrott har skolan tre profiler: dans, musik och 
kombinationen konst, media och design.
- Det är en skola med många olika program, man behöver 
inte vara på ett visst sätt. Det finns utrymme att vara den 
man är, avslutar Maria.

För mer information www.karlbergsgymnasiet.se
Fotnot: Valet görs på www.soktillgymnasiet.se

Gymnasiet
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- nu är det dags att bestämma vad du vill läsa



”Det har pågått ett  
matteprojekt i flera år...”  
Maria Kjellman

Hur höjer man statusen på matematik? 
Det frågade sig lärarna på Kristinebergsskolan för några 
år sedan. Nu har matteprojektet lyft hela skolan.

- Det hände att eleverna gav upp matte, säger Maria 
Kjellman, lärare på Kristineberg.
- Det är lättare ge upp matte än svenska som man alltid 
har med sig, menar hon.
För fem år sedan kunde en högstadieelev komma undan 
med ett halvdant betyg. Men inte nu.
- Fram till årets kull fick eleverna inte underkänt, bara 
ännu ej godkänd. De elever som går i 8:an nu kan få F 
som innebär underkänt, klargör Maria Kjellman.
- Så de som inte fått godkänt i matte är vi på hela tiden. 
Vi påminner dem och hjälper dem. Det handlar om ett 
förhållningssätt, att visa eleverna respekt. Då lyfter man 
fram de goda sidorna.

Speedar på
De senaste åren har matteresultaten sjunkit i Sverige.  
Det finns många teorier till varför. Ett är att samhället 
anser det är fult att kunna utantill. Men man måste auto-
matisera en del, annars kommer man inte vidare, menar 
Maria. Som multiplikationstabellen till exempel.
- Kunskap är viktig, inte bara att söka på nätet. Prov kom-
mer få mindre betydelse och problemlösning bli viktiga-
re. Eleverna ska föra matematiska resonemang och välja 
olika strategier.

Men hur har lärarna burit sig åt?
- Det har pågått ett matteprojekt i flera år, som vår tidi-
gare lärare Tommy Gustavsson startade.
Han är nu på Karlberg och Maria har drivit projektet 
vidare.
- Eleverna börjar tidigare med svårare matte, 9:an läser 
första gymnasiekursen. Sedan tentar de av A-kursen. 
Systemet är supermotiverande, om man lyfter i toppen 
följer flera med. 

Lärgrupper
- Dessutom har vi inrett ett matterum där de gör be-
räkningar, spela logiska spel, lär sig enheter och löser 
kluringar. Ett par gånger per år har skolan öppet på kväl-
larna. Då använder elever och föräldrar matterummet, 
berättar Maria.
För att inspirera eleverna behövs inspirerade lärare. Det 
har skolan fått genom lärgrupper där lärarna utbildas.
- Det är en pedagogisk trend att starta lärgrupper. En 
mattelärare ska inte bara lösa problemen, de ska kunna 
diskutera dem. Och då krävs en annan kompetens, säger 
Maria.
Det är mycket matteprat på Kristineberg. Ett dåligt resul-
tat har inte accepterats.
- Vi lyckades vända trenden. Vi vet inte om det är tillfäl-
ligt men det är roligt att det händer, summerar Maria.

Hur matte blev  
skolans hetaste ämne
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Ett år har gått sedan Michael Karlsson tillträdde på sin 
tjänst som kommunalråd.
- Jag står för omstart. Nu är rätt tid att gasa, inte  
bromsa, säger han.

Han sprudlar av idéer, 35-årige Michael Karlsson. Med 
rätt attityd och vilja har han styrt Åmål sedan majoritets-
skiftet för drygt ett år sedan. 
Kommunen och dess invånare står inför förändringar, 
bland annat finns en vikande befolkningssiffra som måste 
hanteras. Men Michael säger att det bästa sättet är att 
våga satsa.
- Vi tror att vi kommer lyckas få en inflyttning. Åmål lig-
ger strategiskt rätt, vi har hamnen, 45:an och järnvägen. 
Och framförallt har vi Vänern. Det som behövs är att vi 
samordnar oss med andra kommuner och marknadsför 
oss på ett bättre sätt. Allting var inte bättre förr, ska vi 
komma framåt måste vi våga titta framåt – friskt vågat, 
hälften vunnet.

Hur ska vi satsa?
- Vi måste se över hur det ser ut i kommunen och rätta 
mun efter matsäck. Det gäller skolan till exempel. Att 
göra om betyder inte att kvalitén blir sämre. Kanske gör 
man förändringar som leder till att kvalitén blir bättre på 
det man satsar på.
- Jag vet ingen som har lyckats med att bromsa sig upp 
för en uppförsbacke, ibland måste man våga gasa för att 
komma uppåt. Så det är precis vad vi kommer göra, vi 
kommer gasa på rätt ställen, mitt i omställningen kom-
mer vi göra satsningar också.

Vilka problem har kommunen?
- Vi har stora utmaningar i ekonomin i likhet med många 
andra kommuner. Det som gör mig lite orolig är att vi har 
tappat tusen personer på tio år och den åldersgrupp som 
har flyttat är mellan 20-44 år. I realiteten blir det ännu 
fler eftersom de, om de bott kvar, hade bildat familj med 
någon som flyttade hit.
- På 80-talet trodde vi att vi kulle var 17 000 nu, nu är 
vi istället 12 000. Då upplevde vi gröna vågen och nä-
ringslivet och konjunkturen gick på högtryck. Sedan kom 
lågkonjunkturen och det vände nedåt. Det är den stora 
nöten att knäcka, för samtidigt som vi är glada över att 
ungdomarna sticker i väg för att utbilda sig vill vi att de 
ska återvända. Och det gör bara 17 procent hit jämfört 
med 25 procent i andra kommuner.

Vad är lösningen?
- Jobb på pendlingsavstånd 
för sig själv och äkta hälft 
samt bra kommunikatio-
ner är några faktorer. 
Vi behöver få bättre 
medflyttarservice så 
att de anhöriga får 
jobb här. Det borde 
startas medflyttar-
kontor där kom-
munerna hjälper 
varandra med 
jobb, så har gjorts i 
till exempel Bengts-
fors.

Hur ser du på framti-
den?
- Jag tror att vi kommer 
lyckas att få en inflytt-
ning. Det är inte många 
städer som har Vänern 
mitt på torget. Just där-
för är byggnation nere 
vid vattnet så viktigt. Att 
tro att bostäderna ska 
stå tomma är att göra 
Åmål en otjänst, då har 
man dömt ut Åmål 
alldeles för tidigt.

Vilka projekt kan 
föra Åmål framåt?
- Jag tror att Måkeberg 
i kombination med att utveckla affärs-
centrum är framtiden. Vi ska stärka vårt eget centrum 
och öka antalet hotellplatser. Ett sätt är att titta på om 
man kan bygga ut Stadtshotellet. 
- Och kritiken mot Måkeberg är att utsikten begränsas för 
dem som redan bor där. Men de nya byggnaderna och 
de befintliga behöver inte kollidera. Det kommer göras 
bra kompromisser för varje hus som kommer upp. Det 
är otroligt vackert nere vid vattnet så det är synd att det 
som nu är en grusplan att lägga upp snö på. Och en stor 
plan för att sätta upp cirkustält har vi på fler ställen än 
där.
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”Rätt tillfälle  
att satsa framåt”



Ärendehantering

Post Remittering till  
tjänsteman eller nämnd

Tjänsteskrivelse med  
utredning och förslag till beslut

Registrering

Utskott Nämnd:
• Barn- och utbildningsnämnden
• Bygg- och miljönämnden 
• Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 
• Valnämnden
• Vård- och omsorgsnämnden

Fullmäktige Expediering Arkivering

Att behandla ett medborgarförslag eller ärende kan ta tid. Många olika instanser ska medverka innan du får besked. 
Så här ser ärendegången ut.

Så vad bör göras?
- Klart är att vi inte kan stå och stampa där vi står. Vi har 
ett bra tillfälle att utvecklas. Allt kommer inte vara natt-
svart, vi ska få ut maximalt för våra skattepengar. Vi ska 
öka trivseln, då kan vi tyvärr inte lägga allt på vård, skola 
och omsorg. Med en krympande befolkning måste vi 
göra något. Det ska vara bra och värdigt att leva i Åmåls 
kommun. 

Vilka förväntningar hade du på dig?
- Bilden av mig när jag tillträdde var kanske att jag var 
ung och oerfaren. Men faktum är att jag under de se-
naste ett och ett halv åren innan jag blev vald hade några 

av de tyngre positionerna. Jag vill att medborgarna ska se 
är att jag står för en omstart. Och den bilden tror jag har 
stärkts sedan jag tillträdde. 
- Jag hoppas att de förväntningar man hade när man 
röstade på mitt parti inte har grusats utan att vi kan leva 
upp till dem. Däremot ber jag medborgarna att ha tåla-
mod med mig och förstå att det är ett tufft arbete och en 
besvärlig omställningsprocess. Den processen hade varit 
svår oavsett vem som hade suttit här eftersom ekonomin 
inte tillåter att vi lever som vi gjorde tidigare.
- Vi behöver göra om så att det blir rätt från början. På 
lång sikt kommer det upplevas som bättre.
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Nämndordföranden

Barn- och utbildning
Olof Eriksson (S)

Vård- och omsorg
Ewa Arvidsson (S)

Kommunledning
Michael Karlsson (S)

Bygg- och miljö
Birgitta Johansson (S)

Teknik- och fritid
Roger Carlson (S)

forts...



Jan-Erik Lundin är sedan den förste januari chef på  
integration- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Han har en gedigen karriär i kommunal tjänst bakom sig 
med 34 år på olika tjänster. Ursprungligen kommer han 
från Hägersten söder om Stockholm och började 1978 på 
Huddinge kommun.
- Då jobbade jag som barntillsynsassistent. När jag kom 
hit till Åmål var jag inom barnomsorg, äldreomsorg och 
service fram till äldrereformen. Då blev jag vård- och om-
sorgschef och sedermera utvecklingschef, berättar han.

Samordna insatserna
Han har jobbat på den nybildade integrationsförvaltning-
en sedan årsskiftet med uppgiften att minska arbetslös-
het och motverka utanförskap.
- Vårt mål är att samordna insatserna så att fler männis-
kor hittar en meningsfull sysselsättning. Ett bra exempel 
är Returen som står inför en förändring där de arbetar 
med att stärka människor genom sitt Koncept 2012.

Internationellt arbete
Jan-Erik är intresserad av internationellt arbete och att 
visa att vi är en del av en större enhet.
- Vi betalar mycket för att vara medlemmar i EU och där-
för ska vi dra nytta av systemet och hämta tillbaka en del 
resurser därifrån, säger han och fortsätter:
- Att vi är värd för ett Europa Direktkontor är en ära, ofta 
ligger de kontoren i större städer. EU-kommissionen är 
nöjda med oss och tycker att vårt Europa Direktkontor är 
arbetar väldigt proaktivt.
- Det finns till exempel inte många företag i Sverige idag 
som inte har ägarintressen internationellt, säger han.

Inga större konflikter
En annan av uppgifterna är att arbeta för större tolerans 
mot människor från andra kulturer.
- Vi i Åmål har inte haft några större konflikter med andra 
människor, vi är vana att umgås med andra kulturer. Att 
ha en stor öppenhet är viktigt för en liten kommun som 
Åmål, menar han.

Chef med  
gedigen karriär
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”Vårt mål är att samordna 
insatserna så att fler män-
niskor hittar en meningsfull 
sysselsättning”  
Jan-Erik Lundin
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December 
26 november - 17 december
Konsthallen
Mikael Kihlman. 

Söndag 25 december
Saga Bio
Sverigepremiär Alvin & gänget 3
Lasse Åbergs The Stig Helmer Story

Januari 

Tisdag 17 januari 
Kulturhuset
Anders Eenfeldt - kostdoktorn
Matrevolutionen – Ät dig frisk med riktig mat
 
Lördag 21 januari
Saga Bio
Den förtrollade ön
Opera live från Metropolitan, NY

Lördag 21 januari – 4 februari
Konsthallen
Åmåls hembygdsförenings utställning

Onsdag 25 januari 
Åmåls Kulturhus
Föreläsning av Marit Manfredsdotter -  Upprättelse.
Marit Manfredsdotter ger i december ut en bok om som 
heter  ”Upprättelse”.
Det är en verklighetsskildring av Erik O. Lindbloms  
omtumlande färd genom livet.
Karl-Åke Andersson inleder med att tala om Guldkungen 
som var ”kompanjon” till Erik O. Lindblom.

För fler  
evenemang  
www.amal.se 
Reservation för ändringar

Februari 

Tisdag 7 februari 
Kulturhuset
Katarina Woxnerud (Må Bra)
Ta hand om din kropp, var ska du annars bo?

Onsdag 22 februari
Kulturhuset
Stefan Holm
Mot högre höjder
(OBS! Det nya datumet efter tidigare inställd  
föreställning)

 
Mars 

Torsdag 22 mars
Kulturhuset
Ingela Broström
Vackra väggar - tapeter i svenska hem 1750-1980

Maj
5-12 maj 
Konsthallen
Åmåls Fotofest 

2 0 1 1 / 2 0 1 2
E V E N E M A N G



Returen är mer än bara en butik.
- Vi har hämtning, leverans och verkstad. Och nu ska vi 
utvecklas ännu mer, säger Britt-Marie Torevik på arbets-
marknadsenheten.

Att lyfta medarbetarna med ansvar – det är vad Returen 
arbetar med under våren.
- Vi förändrar arbetssättet. Tanken är att våra arbetsle-
dare ska vara mer mentorer än ledare. På så sätt tar de 
anställda mer eget ansvar, säger Britt-Marie.
Arbetet kallas Koncept 2012 och beräknas vara infört 
under första halvåret 2012.
- Det känns jättespännande att lyfta människorna som 
jobbar här, säger hon.
Det som Britt-Marie kallar Returenverksamheterna är 

mer än butiken. Det inkluderar lager, hämtning och le-
verans, bilpool och verkstad som servar de egna maski-
nerna. Utöver det finns legotillverkning och röjarbeten i 
kommunen. 
Eftersom medarbetarna får större ansvar kan de utforma 
butiken på ett nytt sätt. Det kommer vara annorlunda 
upplagt och skyltat. 
- Vi har lyckats bra med att förändra bilden av Returen, 
det är något annat än en plats för missbrukare. Hos oss 
finns de som varit långtidsarbetslösa eller sjukskrivna 
som får möjlighet att komma ut i arbetslivet igen, avslu-
tar Britt-Marie.
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Växa med ansvar

”Vi förändrar  
arbetssättet”  
Britt-Marie Torevik



I Åmåls kommun pågår projekt för att förbättra levnads-
villkoren för äldre och för personer med demenssjuk-
dom eller minnesproblem. 

Det ena projektet handlar om kostens betydelse för livs-
kvalitet och det andra om att ge personal större kunskap 
för att bemöta vårdtagare på ett personanpassat sätt.
Bakgrunden är att många av kunderna inom äldrevården 
äter för dåligt och därför lätt blir undernärda. 
- I april 2010 gjordes en kartläggning bland personal och 
kunder i särskilda boenden. Det visade sig att det var 
nattfastan som var ett av de stora bekymren. Det kunde 
gå väldigt många timmar från kvällsmat till frukost och 
det påverkar våra kunder negativt. Det kan ge blodsock-
erfall som i sin tur kan leda till fallskador. Det har vi nu 
förbättrat på olika sätt, säger Annelie Stenberg, projekt-
ledare för kost- och nutrition.
 
Lära av varandra
Politiker, tjänstemän och omvårdare bjöds förra hösten in 
till en föreläsning med dietisten Gun-Britt Fhager. Däref-
ter har personalen inom hemtjänst och särskilda boen-

den träffats i studiecirklar för att lära av varandra.
- Det har bland annat resulterat i ett matlag, där träffas 
kunder som har hemtjänstinsatser för att laga mat och 
äta tillsammans med en personal en gång i veckan, berät-
tar Annelie. 

Snittar
Det finns flera sätt att få kunden att äta mer. Ett sätt som 
testats med framgång är att ge en aptitretande smörgås-
snitt före lunch. 
- En sådan enkel sak som att göra det trevligt kring 
matsituationen, duka fint och servera på fat gör att våra 
boende äter bättre. Personalen har också lärt sig att vara 
mer uppmärksam på att se tecken på undernäring innan 
det gått för långt, säger Annelie. 

Trivsam middag 
ökar aptiten

”En sådan enkel 
sak som att göra 
det trevligt kring 
matsituationen...”  
Annelie Stenberg
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Arkivet  
- en skatt för släktforskare
I spåren av tv-serier som ”Vem tror du att du är” och 
”Allt för Sverige” har intresset för släktforskning vuxit. 

- På sommaren är det många turister som släktforskar 
här, särskilt amerikaner. De vill bland annat ha kartor för 
att hitta sina förfäders torp som de sen besöker, säger 
Margareta Nilars på Åmåls kommunarkiv.
Arkivets främsta uppgift är att göra så att handlingar och 
material blir sökbara och bevarade för all framtid. Arkiv-
lagen har tre punkter: att bevara handlingar för forsk-
ning, revision och offentlighetsprincipen.
- Forskare och skolklasser besöker oss ofta, det kan vara 
elever som skriver uppsatser och vill ha tips. Framförallt 
Åmåls brand 1901 intresserar dem, berättar Margareta.

I släktforskaravdelningen finns mikrofilmade kyrkoarkiva-
lier från slutet av 1600-talet fram till början av 1900-talet 
på microfiche för läsning på läseapparater.  Några exem-
pel är flyttningslängder, födelse- och dopböcker och död- 
och begravningsböcker. Möjlighet finns att släktforska via 
nätet med Genline. 
I arkivet förvaras även cirka 140 000 negativ från bland 
annat hovfotograf Bror Isakson och flera amatörfotogra-
fer. 
- Vi håller på att digitalisera bildarkivet. Det är ett mycket 
omfattande arbete, det finns 300 000 negativ i källaren. 
Varje negativ ska scannas in, döpas och förses med flera 
sökord, säger Margareta.

”På sommaren är det många 
turister som släktforskar 
här, särskilt amerikaner”  
Margareta Nilars



Informationsservicen Europa Direkt har fått nya lokaler, 
mitt i centrala Åmål.
- Vi märker att spontanbesöken ökar nu när vi sitter i 
Kulturhuset, säger EU-handläggaren Anna Lundin.

Europa Direkt är ett av landets 17 informationskontor, 
underställda EU-kommissionen i Stockholm. Kontoret i 
Åmål bemannas av en och en halv tjänst, utöver det finns 
ett antal projektledare och evs-volontärer från Tyskland, 
Ukraina, Litauen och Ungern.
- Vår inriktning är företag och ungdomar, säger Anna 
Lundin.
Enheten täcker Fyrbodal och uppgifterna är bland annat 
att berätta för allmänheten om EU, arrangera föreläs-
ningar och vara ute på skolor.
- Vi ska inte bara vara ett kontor där man hämtar bro-
schyrer och foldrar, utan är aktiva över hela regionen. 
Vi håller interaktiva övningar, ordnar aktiviteter under 
Europadagen och tar emot olika grupper, säger Anna.
Hon delar rum med kollegan Kristin Günther på entrépla-
net i biblioteket. De har suttit i lokalerna två månader 
och trivs bra.
- När vi ska ta emot mindre grupper på 5-6 personer kan 
vi får problem med lokal, har vi större föreläsningar kan 
vi vara i hörsalen i källaren, kommenterar Kristin.

Regelverk
Informatörerna har stor kunskap om EU och de regelverk 
som finns. Och kan de inte svaret kan de lätt hitta den på 
EU:s hemsida.
- Vi svarar på ett brett spektra av frågor. Det kan handla 
om europeiska ID-kort eller hur man söker arbete utom-
lands, berättar Anna.
- Det kan också vara någon som har problem med ett 
beslut eller vill klaga på något. Då kan vi vid behov vida-
rebefordra frågan till EU-kommissionen i Stockholm.

Arbetsförmedlingen
Det var när Arbetsförmedlingen ville utöka sina lokaler 
på Kontakt Åmål som frågan om flytt kom upp.
- Det blev väldigt bra, det blir mer naturligt för ungdo-
marna att komma in när vi sitter i Kulturhuset, säger 
Anna.
En tes som bevisas när en 12-årig kille tittar in och frågar 
vad de gör. När Anna svarar ”Vi berättar om EU” vill han 
veta namnen på några av Europas huvudstäder.
- Så där kan ett typiskt spontanbesök se ut. Vi hante-
rar allt, från regelverk till geografi, säger Anna med ett 
leende.

Europa på biblioteket

”Vi ska inte bara vara ett 
kontor där man hämtar bro-
schyrer och foldrar, utan är 
aktiva över hela regionen”  
Anna Lundin
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Större effekt  
när hjälpen samlas
Mycket förändras när ett par får barn. På Familje- 
centralen finns allt stöd under samma tak.

Få hjälp att reda ut kommunikationsproblem, besöka 
BVC-sköterskan eller träffa andra föräldrar.
- Det fanns ingen Familjecentral tidigare, men vi ville 
stötta paren på ett bättre sätt, säger socionomen Anna 
Agdur om starten för sex år sedan.
- Vi har barnavårdscentral, mödravårdscentral, öppen 
förskola och förebyggande socialtjänst, berättar hon.
I graviditetsvecka 25 erbjuds blivande föräldrar utbild-
ning som börjar funderingar kring familjebildning och hur 
man kommunicerar med varandra.
- Längre fram blir det mer ta bort traditionellt med 
information om förlossning och skötsel. När barnet är 
fött finns spädbarnsmassage. Totalt erbjuds familjerna 
femton tillfällen tills barnet är ett år, de flesta på kvällstid 
så att papporna kan vara med, säger Anna.

Råd- och stöd
När Anna och hennes kollegor träffar föräldrarna uppstår 
naturliga tillfällen att be om hjälp. 
- Det kan lätt uppstå kommunikationsproblem när 
familjen utökas. Därför erbjuder vi råd- och stödsamtal. 

Man ses ett antal gånger med teman som paren själva 
formulerar. Det kan handla om relationsproblem eller att 
de saknar andningshål i vardagen. De får tillfälle att tänka 
tanken från början till slut och lägga fram den på ett 
lugnt sätt, förklarar Anna.
- Ibland har vi tre samtal, om det känns för lite erbjuder 
vi en serie till. Och att be om råd tycker vi skall göras när 
någon i relationen känner sig frustrerad, poängterar hon.

Komma överens
Familjecentralen håller också samarbetssamtal för att 
förhindra vårdnadstvister. 
- Det viktigaste för barnen vid en separation är att föräld-
rarna kommer överens, säger Anna.
Förutom tre BVC-sköterskor och två barnmorskor finns 
också förskollärare på Familjecentralen. 
- Just nu har vi en grupp med utländsk bakgrund som 
träffas helt opretentiöst för att prata svenska. En lärare är 
med som stöd, men mest handlar det om vardagssven-
ska, att läsa tidningar och prata med barnen, avslutar 
Anna.

”Vi har barnavårdscentral, 
mödravårdscentral, öppen 
förskola och förebyggande 
socialtjänst”  
Anna Agdur



Gatubelysning
Under sensommaren nästa år kommer troligen en upp-
rustning av gatubelysningen göras i Åmål.
- Medel för att göra en energibeställning finns med i in-
vesteringsbudgeten. Vi ska byta alla de gamla armatu-
rerna mot nya, energieffektiva armaturer, säger Niklas 
Ekberg på Teknik- och Fritidsförvaltningen.
Arbetet betyder att de 2000 kvicksilverarmaturerna 

ersätts av nya som även är mer kostnadseffektiva.
- Vi hoppas kunna ha belysningen tänd i större omfatt-
ning, säger Niklas Ekberg.
Just nu arbetar förvaltningen med att handla upp ett 
bra kontrakt med leverantör.
- Vi vill inte stressa på det till den här vintern utan hitta 
armaturer som är bra och håller länge. Därför räknar vi 
med att göra arbetet under sensommaren så att vi står 
rustade för nästa höstsäsong, avslutar han.

Kommunen informerar...

Klipp här

A Kenneth Bramberg, 
chef vård- och om-
sorgsförvaltningen 
B Jan-Erik Lundin, 
chef integration- och 
arbetsmarknads- 
förvaltningen 
C Niklas Ekberg, gatu-
chef Säffle och Åmål

A Margareta Nilars, 
arkivansvarig  
Kulturhuset 
B Carina Ohlsson, 
biblioteksassistent 
Kulturhuset  
C Anna Lundin, infor-
matör Europa Direkt

A Anna Agdur, socio-
nom Familjecentralen
B Annelie Stenberg,  
projektledare för kost- 
och nutrition 
C Maria Melander,  
rektor Karlbergsskolan

Vem är vem i Åmåls kommun?
Markera dina alternativ, skriv ditt namn och telnr, klipp loss och posta eller lämna in talongen i 
stadshusets reception senast 1 februari. Du kan vinna priser till Åmåls bluesfest.  
En tvådagarsbiljett, en fredagsbiljett och en lördagsbiljett står på spel. Vinnarna kontaktas  
personligen. Resultatet publiceras på amal.se

Åmåls kommun 
Stadshuset 
Box 62 
662 22 ÅMÅL

Namn och telefonnummer

Porto
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”Hela området blir attraktivt”
I februari förväntas detaljplanen för Måkeberg vinna laga 
kraft. Sista helgen i november hölls öppet hus på Kulturhuset 
där bland annat kommunalrådet och ansvariga för projektet 
svarade på frågor.
- Många var allmänt intresserade och positiva till projektet, 
säger arkitekt Susanne Andersson.
I maj påbörjas projekteringen av etapp 1. Byggstart för etapp 
1 kan påbörjas under fjärde kvartalet 2012. Inflyttning blir ett 
år senare.
- Enligt fastighetsmäklare vi varit i kontakt med blir de befint-
liga bostäderna mer värda eftersom hela området blir attrak-
tivare, säger Susanne Andersson.

P-skivor
Det kan bli aktuellt med P-skivor i centrala 
Åmål.
- Vi har ett uppdrag att se över ett införande 
av P-skivor, säger Niklas Ekberg, gatuchef 
Säffle och Åmål.
Om förslaget går igenom kan skivorna börja 
användas kommande sommarsäsong. P-
skivorna ska underlätta parkeringsvaktens 
arbete.
- Det är även bra för de som parkerar. Det 
blir lättare att minnas när man ställde sig på 
platsen, säger Niklas Ekberg.




