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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

Åmåls personlighet i en tid av utmaningar.

Det finns stora förväntningar på vår kommun. Skatteintäkterna ska räcka 
till många verksamheter; en bra skola, trygg och säker vård och omsorg. 
De ska räcka till bibliotek, fritidsanläggningar och de ska räcka för att ge 
stöd till föreningar och ideella verksamheter. Gator, sophämtning, vatten 
och avlopp ska fungera. Vi vill kunna erbjuda en trivsam offentlig miljö, en 
levande landsbygd och evenemang att samlas kring och ha trevligt. Vårt 
kommunala fibernät installeras i snabb takt i allt fler hushåll. I en tid av 
ökande urbanisering vågar vi vara modiga och framtidsinvestera i Åmål.

Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete för att få alla verksamheter 
att fungera så långt det bara är möjligt för att tillgodose alla behov och 
önskningar. Medarbetarnas genuina engagemang för kommunen är 
påtaglig i alla våra verksamheter. 

Vi står inför utmaningar att på ett värdigt och bra sätt ta hand om de 
medmänniskor som nu kommer till vår kommun efter en flykt undan krig 
och förföljelse i sina hemländer. Det är en stor utmaning för delar av kom-
munens verksamheter. En situation vi delar med många andra kommuner 
idag. Kommunens inställning är att göra vårt bästa i ett svårt läge utifrån 
såväl våra lagstadgade ansvarsområden som vår vision 2020. Civilsamhäl-
lets engagemang för integration i kommunen är och har varit ett mycket 
viktigt inslag i introduktionen av våra nyanlända i deras nya hemvist. 
Enskilda individer och föreningar har visat prov på den omtänksamhet 
som jag vågar påstå är unikt för Åmål.  

Vår kommun blir med jämna mellanrum föremål för olika undersökningar. 
Olika bilder av verkligheten blir tydliga i dessa. Organisationen Svenskt 
näringsliv har i sin undersökning kommit fram till att företagsklimatet i 
Åmål är mindre bra. Undersökningen tar hänsyn till vad företagen har 
för attityd mot kommunen. När organisationen Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, undersöker näringslivsklimatet ställs istället frågor till före-
tagare som har haft kontakt med kommunen i olika frågor. Resultatet från 
den undersökningen ger en betydligt mer positiv bild av företagsklimatet 
och är, i vår mening, ett kvitto på det aktiva engagemang som kommu-
nen har vad gäller lokala tillväxtfrågor. Båda undersökningarnas resultat 
inkluderas i kommunens pågående utvecklingsarbete i dialog med det 
lokala näringslivet.

Trevlig läsning! 

Jeanette Lämmel 
Kommunchef

Kommunchefen  
har ordet
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Det är lite mer än tre år kvar till 1 april 2018 då Åmåls 
kommun fyller 375 år. Men redan i höst har en arbets-
grupp bildats för att planera det stora firandet. Logoty-
pen är redan klar och alla medborgare bjuds nu in att 
lämna idéer inför jubileet.

Lägg logtypen på minnet. Det visuella tecknet på födelse-
dagsfirande kommer att börja synas i många sammanhang 
framöver. Under hösten har en projektgrupp bildats som ska 
planera genomförandet av 375-årsjubileet. Drygt 20 personer 
ingår i gruppen som består av kommunala tjänstemän och 
personer från olika föreningar. Gruppen är uppdelad i mindre 
arbetsgrupper med olika teman. Projektgruppen kommer att 
träffas en gång per månad för en genomgång av det pågående 
arbetet.  Arbetsgruppernas temaområden är: Åmåls historia, 
konst och teater, marknadsföring, aktiviteter och evenemang 
samt offentlig miljön. 

Fornvandringar, sjöfarten, kulinariska stadsvandringar och 
teaterföreställningar. Det är bara några exempel på idéer som 
arbetsgrupperna har skissat på. Förslag på evenemang som 
har diskuterats är förr i tiden- parad, historieätarna och bon-
dens marknad. Förhoppningen är att Kronprinsessan Viktoria 
kommer att delta och ge jubileet kunglig glans. Födelsedagen 
kommer även att märkas i den offentliga miljön. Det finns idéer 
om flaggparad vid infarterna, digital skyltning, gamla foton på 
fasader och ett nytt torg på södra hamnplan med namnet  
Drottning Kristinas torg. En annan idé är att uppmana Åmåls-
borna att lämna in historiska Åmålsbilder till en stor utställ-

ning. För 375 år sedan var det Drottning Kristinas förmyndar-
regering ledd av rikskanslern Axel Oxenstierna som gav Åmål 
dess stadsprivilegier 1643.

Förankringsarbetet med jubileets utformning kommer bland 
annat att ske på näringslivsfrukostar, i sociala medier, Åmåls-
magasinet och föreningsbrev. Hela projektet kring 375-årsjubi-
leet väntas få en budget på tre miljoner kronor. 

Har du tips och idéer på aktiviteter kring 
375-års jubileet? 
Då kan du skicka post till:
Åmåls kommun, Ulrika Abrahamsson
Box 62, 662 22 Åmål
Märk kuvertet Åmål 375 år.
E-post: ulrika.abrahamsson@amal.se 
Ange Åmål 375 år i ämnesraden.
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Planeringen av 375-årsjubileet  
redan igång

Den stora projektgruppen träffas en gång per månad för genomgång av arbetet i de mindre temagrupperna. Här vid ett möte i stadshusets fullmäktigesal:   
Malin Robertsson Harén, Not Quite och Dalslands konstförening, Håkan Bürgemeister, hembygdsföreningen, Anna-Britta Bromander, Åmåls teaterförening,  
Anna Hjelmberg, turismutvecklare, Carin Ohlsson, kulturhuset, Bobo Bergström, park- och fritidsenheten, Rebecka Andersson, kultursamordnare,  
Daniel Hofling, webbansvarig, Margareta Nilars, arkivarie, Sten Lindström, medborgarrepresentant, Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare. 

375
1 6 4 3  -  2 0 1 8
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Vid nyår beräknas den totalrenoverade brandstationen 
vara färdig att tas i bruk fullt ut. Den har fått en ny be-
söksdel med ny entré från Nygårdsvägen. Brandmännen 
har fått nya utrymmen för ombyte till larmkläder och 
träning. Räddningschefen är nöjd med resultatet.

Den som har passerat brandstationen det senaste året har 
skådat rakt in i en byggarbetsplats. Men nu börjar vi se resulta-
tet. Två byggnationer har pågår parallellt. Entreprenören Peab 
totalrenoverar brandstationen som har fått ny kontorsdel, nya 
omklädningsrum och en ny lokal för gymmet. Vagnhallen och 
ytterfasaden har fått en rejäl ansiktslyftning som går i samma 
stil som övriga byggnader på området.  
-Det är en totalrenovering invändigt med nya innerväggar, 
nytt ventilationssystem och nya ytskikt, säger Jan-Åke Karlsson 
platschef på Peab. 

Ny ambulansstation
Samtidigt bygger Peab en helt ny ambulansstation på området 
med vagnhall, administrativ del och personalutrymmen. Under 
byggtiden bor ambulanspersonalen i moduler på området. Am-
bulansens verksamhet har sedan ett par år tillbaka hyrt in sig i 
lokaler i brandsstationen. Men nu får de snart egna lokaler. Vid 
påsk räknar Jan-Åke Karlsson med att ambulansstationen ska 
kunna tas i bruk.
-Modulerna för ambulansen byggdes upp vid Valborg. Veckan 
efter började vi riva kontorsdelen på brandstationen, berättar 
Jan-Åke Karlsson. 

Nya förrådet till nytta under byggtiden
Räddningstjänsten invigde ett nytt förråd för materiel, resurs-
fordon och tvätthall för ett år sedan. Förråden har under bygg-
tiden använts för räddningsfordon, ambulanser och omkläd-
ning till larmkläder för deltidsbrandmännen.
Den nya kontors- och besöksdelen togs i bruk i början av 
november. Ljusa och fräscha lokaler möter besökarna och dag-
tidspersonalens kontor är nu samlade på ett ställe. Entrén når 
besökarna direkt från Nygårdsvägen. 

Nöjd räddningschef
Räddningschef Lars-Ove Öhrn är nöjd med resultatet.
-Efter månader av renovering av brandstationen börjar vi 
nu se slutet på ombyggnationen och det känns skönt. Vi har 
fått ändamålsenliga lokaler som passar vår verksamhet, fina 
personalutrymmen och omklädningsrum samt en uppfräsch-
ning av vagnhallen. Ombyggnation har skett samtidigt som 
verksamheten har pågått som vanligt, vilket ibland har påver-
kat det dagliga arbetet men all personal har ställt upp på ett 
fantastiskt sätt. Tanken är att till våren bjuda in till öppet hus 
på räddningstjänsten för att visa allmänheten vår verksamhet 
och våra renoverade och fina lokaler, säger han.
Fastigheterna på området ägs av Åmåls kommunfastigheter 
AB, Åkab. Räddningstjänsten i Åmål kommun består av 31 
deltidsbrandmän och 6 heltidspersonal.

Nya lokaler för brandmännen
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Peabs platschef Jan-Åke Karlsson visar hur vagnhallen har fått nytt golv och nya utrymmen för inryckning.
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Seniormässa med mersmak
Den första seniormässan blev mycket lyckad med 
många nöjda besökare och utställare. Den första mäss-
san hade temat hälsa- och motion.
-Det här blev över vår förväntan, säger mässansvariga 
Ewa Anundsson.

Både kropp och själ stod i centrum bland de 30 utställarna i 
Rackethallen. Besökarna fick mycket nyttig information och 
tips kring hälsa och motion. Från scenen mitt i hallen hölls två 
föreläsningar under dagen. Inspiratören Mats Lindwall pratade 
utan pekpinnar om kost och motion, och hur man kan sätta 
mål och delmål för att öka motivationen. Skrattinstruktören 
Maud Skoog Brandin hade skrattgympa från scenen och det 
var svårt att inte smittas av deltagarnas skratt. 

Nya trygghetslarmen visades
Kommunen hade flera utställare bland borden. En av dem var 
hemvården. Projektledaren Pernilla Wennergren och enhets-
chef Gunilla Gustafsson berättade och svarade på frågor om 
det nya digitala trygghetslarmen som under hösten har instal-
lerats hos 320 brukare. Pernilla Wennergren berättar att de nya 
larmen har ett gsm-kort i sig och kommunicerar trådlöst med 
trygghetscentralen i Örebro.
Trygghetslarmet innehåller ett så kallat roamingkort. Det be-
tyder att larmanordningen automatiskt söker efter den bästa 
signalen och automatiskt ansluter till den. I utgångsläget är 
larmen anslutna till Tele 2:s nät.
-Fördelen med de nya larmen är att de har ett övervakningssys-
tem som kontrollerar larmets funktion flera gånger varje dag, 
berättar Pernilla Wennergren.
Om en störning inträffar larmas trygghetscentralen som då 
direkt kontaktar hemvårdsgruppen som då kontaktar brukaren.

-Förut gick larmen till en gemensam telefon. Från den fick 
personalen ringa ut till varje hemtjänstgrupp, berättar Pernilla 
Wennergren. 
Hon poängterar att personalen på trygghetscentralen, som tar 
emot larmen och kontaktar brukarna via larmenhetens talsvar, 
är utbildade undersköterskor. 
Vid larmning finns ett talsvar i trygghetslarmets högtalare. Om 
inte trygghetscentralen får kontakt med brukaren försöker de 
ringa till brukaren eller så kontaktas hemvårdsgruppen.

Nöjd mässansvarig
Ansvarig för seniormässan var Ewa Anundsson samordnare på 
kommunens vård- och omsorgsförvaltning. Hon är mycket nöjd 
med den första seniormässan. 
-Det här var över förväntan. Alla utställarna var jättenöjda 
med sin utställning och de har haft många nöjda besökare som 
frågat mycket och flera utställare fått nya medlemmar. Antal 
besökare beräknat på utdelade Gilla Åmål-kassar var 410 per-
soner. Men det var en del som inte tog med sig kassar så det 
totala antalet besökare var sannolikt runt 500 personer. Nu får 
vi utvärdera det här och se om vi kommer att anordna det här 
nästa år, säger hon.

Lokalen fungerade bra men som med många stora hallar med 
blir det problem med ljudet. Om det blir en ny mässa nästa år 
kommer man att se över valet av lokal.
-Ljudet var inte det viktigaste för helheten för besökarna, men 
något som vi kommer att ta med i vår utvärdering, säger Ewa 
Anundsson. Seniormässan arrrangerades den 1 oktober.

Enhetschef på hemvården Gunilla Gustafsson och projektledaren för trygghetslarmen Pernilla Wennergren fanns med på mässan och 
berättade om de nya digitala trygghetslarmen.  
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Svensk litt eratur fi ck rap-arti sten Pett er att  hitt a ti ll det 
svenska språket. Dett a och mycket annat berätt ade 
Pett er när han föreläste för Åmålselever på den 
europeiska språkdagen i september.

Den hyperakti va arti sten berätt ade sin historia i en högt tempo 
från scenen i Karlbergsgymnasiets aula. Sladdbarnet Pett er 
Alexis Askergren tog eleverna med på en resa från 1970- och 
80-talen. En ti d som handlade om misslyckad skolgång men 
också om hur han eft er gymnasiet upptäckte det svenska språ-
ket och förde in det i sin musik. Inspirati onskällor från Komvux 
kurs i litt eratuthistoria blev klassiska författ are som Johann 
Wolfgang von Goethe, Wilhelm Moberg och Ernest Heming-
way. 
-Det var då pollett en trillade ner. Jag började referera ti ll klas-
sisk litt eratur genom att  hitt a snygga ordcitat. Litt eraturen 
följde med in i musiken, säger Pett er.

Dålig engelska öppnade för svenska texter 
Han berätt ar att  det var eft er sina misslyckade gymnasiestu-
dier som han började fundera på att  skriva texter på svenska. 
Svenska texter hade ti digare varit uteslutet. Men samti digt var 
han engelska utt al för dåligt, så engelska texter fungerade inte 
heller. Han skämdes för det och det blev avgörande för att  våga 
ta steget ti ll svenska texter. Det visade sig vara rätt  väg och 
resten är historia. Pett er fi ck en lysande arti stkarriär och blev 
en ikon på den svenska rap-scenen.

Att  döma ut unga sätt er sig 
Pett er berätt ar om hur negati va upplevelser från barndomen 
etsade sig fast likt dåliga betyg och hur det har följt honom upp 
i vuxen ålder. Uppväxten har präglat hans syn på skolbetyg.
-Det är fel att  sätt  betyg på unga i skolan, anser han.

Pett er både sjöng och läste ur sina texter under den ti mslånga 
föreläsningen. Hans berätt elser från uppväxten i Stockholms-
förorten lockade ti ll både skratt  och eft ertanke.

Pett er en etablerad arti st
Pett er har medverkat i TV-programmet Så mycket bätt re. Han 
har gett  ut ett  15-tal musikalbum och 2013 kom hans bok 16 
rader.
I boken har Pett er samlat de mest betydelsefulla texterna ur 
sin stora produkti on. Till varje text har han skrivit kommen-
tarer om hur han tänkte och kände när texterna skrevs. Han 
skriver om vilka vad han inspirerades av och saker som han har 
varit med om. 
Förutom två föreläsningar under den internati onella språkda-
gen hann Pett er med en workshop med Karlbergsgymnasiets 
musikestetelever i årskurs 2 och 3 samt musikprofi lelever.

Vad tror du Pett ers föreläsning betyder för skolans elever?
-Pett er har varit en stor inspirati onskälla för mig och jag är 
övertygad om att  han lyckades nå ut med sitt  budskap ti ll våra 
elever. Pett er är ett  levande exempel på att  det fi nns möjlighe-
ter för alla att  lyckas i livet. Vi tycker det är jätt eroligt att  han 
ville komma ti ll Karlbergsgymnasiet och dela med sig av sina 
erfarenheter, säger Roger Engström, rektor och enhetschef på 
Karlbergsgymnasiet.

Internati onella gäster på språkdagen
Karlbergsgymnasiet gästades även av Maria Sjöström Gisslén 
som är ansvarig för språkfrågor och översätt ning på Europeiska 
Kommissionens representati on i Sverige. Från Bryssel kom 
Anna Holmén. Anna är den högste ansvarige för Juvenes 
Translatores som är EU:s översätt artävling för 17-åringar. 

Petter hyllade svenska 
språket på Karlberg

Arti sten Pett er lockade ti ll både skratt  och eft ertanke 
när han föreläste om hur han hitt ade ti ll det svenska 
språket. I publiken fanns lärare och elever från 
Karlbergsgymnasiet och Kristi nebergskolan.

”Det var då polletten trillade ner. Jag börja-
de referera till klassisk litteratur genom att 
hitta snygga ordcitat”

- Pett er
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Grå betong förvandlas till 
offentlig konst
Tycker du att  Åmåls cykel- och gångtunnlar kan vara 
lämpliga platser för gatukonst? En av Åmåls tunnlar har 
på prov förvandlats ti ll en fantasifull konstupplevelse på 
temat resor. 

Åmålsbon Daniel Larsson arbetar ti ll vardags som familje-
hemssekreterare på Norra Dalslands familjerätt s- och familje-
hemsenhet med uppgift en att  ti llhandahålla familjehem och 
kontaktf amiljer åt kommunerna.
Hans stora friti dsintresse vid sidan om familjen handlar om 
graffi  ti  och gatukonst. Med gatukonst menas inte att  olagligt 
spraya så kallade taggar på tågvagnar och off entliga ytor. 
Daniel Larsson, som har hållit kurser i graffi  ti , vill förvandla 
gråa nerklott rade platser ti ll ytor för upplevelser i det off ent-
liga rummet.
-Jag älskar färg och form. Jag tycker våra gång- och cykeltunn-
lar är tråkiga och de är fyllda med trista ord, säger Daniel 
Larsson.

Resetema med fl yttf  åglar och pilar
Han kontaktade kommunens centrumutvecklare som nappade 
på idén att  skapa gatukonst i Åmåls tunnlar. Idén presentera-
des för Åmåls centrumgrupp som ställde sig bakom förslaget. 
Daniel Larsson fi ck på prov ta sig an gångtunneln vid järnvägs-
stati onen. Teknik- och friti dsförvaltningen står för färgkostna-
den och gatukonstnären för arbetet.
Temat resor var nästan givet med tanke på platsen nära järn-
vägsstati onen. Resenärerna som närmar sig tunneln möts nu 
av fl yttf  åglar. Inne i tunneln är väggarna fyllda med färgade 
pilar som slingar sig i varandra utan början och slut. Konstver-
ket har Daniel Larsson döpt ti ll Flyttf  åglar och resenärers guide 
ti ll lycka. Pilarna ska ses som en karta.

Väg ti ll lycka
-Det är två delar. Den ena delen är en karta på vägen för att  
hitt a lyckan i livet. Det fi nns ingen början och inget slut. Lycka 
är ett  ti llstånd vi måste jobba på för att  vara i. Den andra delen 
handlar om fl yttf  åglar. De rör sig beroende av behoven. För 
mig representerar fl yttf  åglarna Åmåls ungdomar och unga 
vuxna. Vi vill att  de ska fl ytt a ut och upptäcka världen, men vi 
vill att  de ska kunna fl ytt a ti llbaka ti ll en bra plats, förklarar han 
tankarna bakom moti ven.

Daniel Larsson berätt ar att  han har mött s av många positi va 
kommentarer under ti den han arbetat i tunneln. Någon har 
frågat om han har ti llstånd för måleriet. Även fåglarna har 
väckt nyfi kenhet:
-Många har frågat om vilken fågelart det ska föreställa. Jag har 
svarat att  det inte ska föreställa någon särskild art utan det är 
fl yttf  åglar helt enkelt. 
Tunnelprojektet ska nu utvärderas och centrumgruppen ska ta 
ställning ti ll om fl er gång- och cykeltunnlar ska omvandlas ti ll 
ytor för gatukonst. 

”Många har frågat om vilken fågelart det ska 
föreställa. Jag har svarat att det inte ska före-
ställa någon särskild art utan det är fl yttfåglar 
helt enkelt.”

- Daniel Larsson

Graffi  ti målaren Daniel Larsson har förvandlat en 
grå cykel- och gångtunnel ti ll en karta för att  hitt a 
lyckan i livet.

Fakta
Centrumgruppen består av: 

Centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz
Turismutveckare Anna Hjelmberg
Friti dschef Inge Larsson
Gatuchef Niklas Ekberg
Trafi kingenjör Philip Hagström
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Graffi  ti målaren Daniel Larsson har förvandlat en 
grå cykel- och gångtunnel ti ll en karta för att  hitt a 
lyckan i livet.
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Det är onsdag kväll och den schemalagda skoldagen 
är slut för de flesta. Men i församlingshemmet i Åmål 
är cafeterian närmast fullsatt av elever som vill plugga 
extra. 

Den här onsdagskvällen är det ett 20–tal elever som sitter vid 
borden och jobbar med matte, fysik och kemi. Vid ett annat 
bord är det uppdukat saft, bullar och kex som de kan ta med 
sig till studieplatserna. Stämningen är avslappnad och trivsam, 
men fokus ligger på skoluppgifterna. 

Flest elever från naturvetenskapsprogrammet 
Flertalet av eleverna som sitter runt borden den här kvällen 
går på naturvetenskapsprogrammet. 
-Det brukar vara så i början av läsåret. NA-eleverna börjar 
tidigt med första provet och då är det många av dem som kom-
mer. Längre in på terminen brukar vi även ha elever från andra 
program, berättar läraren Tommy Gustavsson som var med och 
startade studiehjälpen, eller läxhjälpen, som en del kallar den.

Minst tre lärare på plats
I lokalen finns normalt tre lärare att fråga om hjälp. Den här 
kvällen har en fjärde lärare anslutit. Eleverna har färgade kort 
som de tar med sig till bordet, en färg för varje ämne. När de 
behöver hjälp håller de upp ett av korten och lärarna ser vem 
som behöver hjälp med vilket ämne. Antalet deltagare varierar 
från gång till gång. Ibland har det varit 40 elever där och plug-
gat extra. Fördelningen bland årskurserna är jämn.

Samma möjlighet för alla elever 
Åmåls kommun började erbjuda eleverna i gymnasiet den 
kostnadsfria studiehjälpen med tanke på att alla elever skulle 
ha lika stor möjlighet oavsett ekonomiska förutsättningar.
-Vi startade för ett par år sedan. Vi tyckte att skolan borde 
kunna erbjuda en kostnadsfri studiehjälpsverksamhet. Vi tog 
upp det med våra rektorer som tyckte det var en bra idé.

Samarbete med Svenska kyrkan
I början höll de till i lokaler under biblioteket i kulturhuset. När 
kulturhuset skulle renoveras flyttade studiehjälpen till gamla 
badhuset. När elevantalet ökade så flyttades verksamheten till 
församlingshemmet.
-Vi ville ha en annan miljö än skolan och är tacksamma för att 
få använda kyrkans lokaler, säger läraren Mikael Persson.
- Alla som behöver hjälp med sina studier, oavsett ålder och 
nivå, är välkomna, poängterar han. 
Att det är en populär verksamhet går inte att ta miste på. Både 
elever och lärare tycker det fungerar bra. 
-Ja, de är jättenöjda. Vi hoppas att vi kommer att kunna fort-
sätta med det här, säger Tommy Gustavsson.

Stort intresse för  
studiehjälp 

Eleverna Anders Andersson, Daniel Hedlund, Leo Aakerlund och Ebba Renström 
går alla i klass NA 1B. Några av alla elever som utnyttjar studiehjälpen. 
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Vill du veta mer om studiehjälp? 
Välkommen att kontakta Tommy Gustavsson  
på telefon 0532- 172 32, tommy.gustavsson@amal.se

Fyra lärare fanns på plats för att stötta och hjälpa eleverna: Tommy Gustavsson, 
Jan Andersson, Gustaf Kallenius och Mikael Persson.
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Miljöstrategen Katrin McCann framför en flera hundra år gammal ek vid parkeringen intill Furusjöns camping i Ånimskog.
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Under 2016 planeras invigningen av naturreservatet 
Stora och Lilla Bräcke i Ånimskog. Det är det första  
naturreservatet i kommunal regi. Orörda skogspartier 
och gamla kulturlandskap möter besökarna.

I Åmåls kommun finns idag 12 statliga naturreservat. Några av 
dem är Bräcke ängar, Grimsheden, Sörknatten och Yttre Bo-
dane. Under 2016, under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar så, tillkommer det kommunala naturreservatet Stora 
och Lilla Bräcke. Reservatet kommer sträcka sig från parke-
ringen vid Lilla Bräcke campingplats i Ånimskog och norrut 
mot Stora Bräcke. Naturreservatet vilar i stor utsträckning på 
en rik berggrund av kalkhaltig lerskiffer. Vegetationen är starkt 
präglad av den rika geologin som bland annat ger upphov 
till lövträdsrika skogsbestånd, ofta med inslag av ädellövträd 
som ek och ask. Reservatet inrymmer en varierad geologi och 
topografi. Detta ger utrymme för en stor biotopvariation och 
förutsättningar för en artrik flora och fauna.

Bevara och utveckla kulturmiljöer
Syftet med naturreservatet är att bevara det biologiska 
kulturarvet, biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. 
Områdets lövrika skogar, öppna hällmarker och äldre barrskog 
med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och 
i förekommande fall restaureras. Syftet är även att bevara och 
utveckla områdets kulturmiljöer med inslag av igenväxta betes-
marker, ängar och åkerlyckor genom restaurering. 
-Området är 64 hektar. Marken är kalkrik med rik växtlighet 
och det finns fina orörda skogsområden. I området finns lavar, 
mossor, och orkidéer, säger miljöstrategen Katrin McCann.

Lokala naturskyddsföreningen bakom idén
Hon berättar att idén om att bilda naturreservatet är gammal. 
Den lades fram redan i mitten av 1990-talet. Drivande kraft 
har varit Åmålsbygdens naturskyddsförening som har lagt 
grunden och mycket jobb på att inventera bland annat fågel-

arter i området. Att det är ett vackert område förstår man som 
besökare redan vid parkeringen där en flera hundra år gammal 
ek välkomnar. De välskötta ytorna kring Lilla Bräcke camping, 
som drivs av Grane IK, tillsammans med den fina kommunala 
badplatsen gör hela området tilltalande. 

Samarbete med föreningar kring skötseln
Marken som ska bli naturreservat har tidigare ägts av en stif-
telse. 
-Det har varit en lång juridisk process att få igenom köpet av 
området för reservatet. Först efter fyra remissrundor har Kam-
markollegiet beslutat om permutation och nu väntar vi på att 
fastighetsregleringen ska gå igenom via lantmäteriet. Innan 
dess kan köpet av marken inte fullföljas, säger Katrin McCann
Ett förslag på bildande av naturreservat och skötselplan har 
under sommaren varit ute på remiss. 
-Vi har fått in många bra synpunkter från sakägare och andra 
intressenter, berättar Katrin McCann.  
Hon ser stora möjligheter till samarbete med föreningar, mark-
ägare, djurhållare och myndigheter för att sköta och utveckla 
naturreservatet.

Försiktig restaurering av skogsmark
För att naturreservatet ska bli tillgängligt för besök kommer 
igenväxta stigar att röjas. Stängsel med självstängande grindar 
och övergångar ska hålla betesdjur i fållor medan allmänheten 
ska kunna röra sig fritt i området. Det ska sättas upp skyltar 
med information om vilka arter och miljöer som finns i reserva-
tet.
-Vår förhoppning är att kunna utföra försiktig restaurering av 
gamla kulturmarker såsom åkrar, ängar och hagmarker som 
växt igen. Fokus kommer bland annat att ligga på att visa det 
gamla kulturlandskapet liksom att utveckla de naturvärden 
som finns i de skogliga delarna av området, säger Katrin  
McCann. 

Första kommunala naturreservatet
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Årets julkalender är ett vackert vintermotiv över Åmåls 
centrum illustrerat av Annika Hedborg. Under varje 
lucka sker en aktivitet någonstans i Åmål. I år fungerar 
julkalendern även som en lott. Allt överskott från 
försäljningen går till barncancerfonden.

1500 julkalendrar har funnits till försäljning på en rad ställen 
i Åmål från och med 29 oktober. Under varje lucka anges en 
tid och plats. Den som befinner sig på platsen på utsatt tid får 
vara med om en överraskning. Nytt för i år är att alla kalen-
drar är numrerade och fungerar som lotter. Den som har det 
lottnumret som ropas upp på platsen kan gå till Åmåls bok- och 
pappershandel och hämta ut priset. Vinsten är ett presentkort 
på 100 kr skänkt av Åmål handel. För att få priset ska man, i 
bokhandeln, svara rätt på frågan: hur många år fyller Åmål 
2018? Precis som förra året limmas julkalendrarna av brukarna 
på dagliga verksamheten Opus. Den som köper en julkalender 
gör en insats för kampen mot barncancer. Allt överskott från 
försäljningen av julkalendern går nämligen till barncancerfon-
den. Förra året såldes drygt 1000 kalendrar. 

Försäljningen pågår fram till första veckan i december.  
Priset är 30 kronor.

På följande ställen kan du köpa julkalendern: 
• Family House
• Elkedjan
• Handelshuset 
• Ica Supermarket Lejonet
• Nordsjö Idé och Design
• Klädcenter
• Skomakaren Åmål
• Stilmagazinet
• Salong Made By
• Åmåls Bok & Pappershandel
• Åmåls bibliotek
• Åmåls Stadshotell
• Bernes Guld
• Kaj frisörsalong
• Coop
• Hantverksmagasinet
• Skinn-Metro
• Tinas Hälsobod, Life
• Önska
• Ingela Maria
• Intersport
• Josefins kök
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Årets julkalender

Julkalendrarna limmas av brukarna på dagliga verksamheten Opus. Här syns Pernilla Berg, Åsa Fritzon och Nina Wärn.                            Illustration: Annica Hedborg 
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Samhall tar över inköpen av dagligvaror till brukare och 
avlastar hemtjänstpersonalen som istället kan ägna sig 
åt omsorg.

Syftet med att Samhall tar över inköpen av dagligvaror är att 
avlasta hemtjänstpersonalen. Vård- och omsorgsnämnden 
tog beslutet som ett steg i att förbättra arbetsmiljön. Det blir 
bättre kontinuitet eftersom bara några få personer levererar 
varorna i Samhalls regi. Att inköpen togs bort från hemtjänst-
personalens arbetsuppgifter var dels en önskan från perso-
nalen, dels för att det är en serviceinsats som kan utföras av 
annan personal än dem med omvårdnadsutbildning.
-Inköp är en insats som är smart att renodla. När några få 
personer plockar i butiken åt flera brukare går det lite snab-
bare. När en kylbil utför transporten håller sig varorna bättre 
eftersom kylkedjan kan garanteras och hålla lägre temperatur, 
säger Annika Brodén verksamhetsutvecklare i Åmåls kommun.

Kontantlös betalning
I samband med att Samhall nu tar över inköpen sker även en 
övergång till kontantlös hantering. Därför behöver brukaren 

ett kundkort. Anledningen till detta är att alla inköp ska vara 
spårbara. Det innebär en bättre säkerhet både för brukaren 
och för personalen.  Man kan välja mellan att få varor från ICA-
supermarket eller från COOP-Konsum.  

Om du saknar giltig legitimation
Om du saknar giltig legitimation kan du ansöka om fakturakort 
på COOP-Konsum.
Kundkort från ICA kan bara hämtas ut om det finns en giltig 
legitimation.
ICA-banken har planer på en ny typ av betalkort som inte 
kräver legitimation. Det nya kortet väntas bli tillgängligt före 
årsskiftet.
Det är möjligt att använda sig av ett ICA-kort som tillhör en 
anhörig med dennes godkännande. En och samma person kan 
ha ett konto för det ”rosa” ICA-kortet och flera olika konton för 
ICA-bankkort.

Samhall avlastar  
hemtjänstens personal

Du som får hjälp med inköp skaffar ett ”fakturakort”. Fakturakortet 
fungerar bara i lokalföreningen, till exempel i butiken på Mellanbrogatan 
i Åmål.
1. Fyll i ansökan om fakturakort. Skriv under.
2. Lämna ansökan till hemtjänsten.
3. Kundnumret är klart efter cirka 1 vecka.
4. När kundnumret är klart skrivs en fullmakt ”Årsfullmakt Fakturakort”  
    där kundnummer framgår.
5. Nu går det att göra inköp.

• Kunden får i efterhand en faktura till sin hemadress. Ingen avgift för  
   fakturan tas ut. 
• Fakturakortet behöver inte tas med till butiken.  
• När en kund handlar på fakturakort kan man inte samla poäng. Det  
   kompenseras med att man alltid får 5 procent rabatt på fakturan. 
• För att ta del av medlemspriser och övriga medlemserbjudanden ska  
   Medmera-kortet dras i kassan vid inköpet.

För dig som redan betalar med ICA-kort
Du som redan betalar med ICA-kort skriver under en fullmakt ”Fullmakt 
brukare”. Kundkortet kan vara det ”rosa” ICA-kortet eller ICA:s bankkort. 
Samhall handlar däremot inte på andra bankkort eftersom pinkoder aldrig 
ska lämnas ut. Försäkra dig om att det finns pengar på kontot innan inköp 
ska ske.

För dig som behöver skaffa ett ICA-kort
För dig som behöver skaffa ett kundkort hos ICA gäller nya rutiner från 
den 14 september 2015. På ICA:s hemsida finns information om de olika 
kort som finns på ICA. Ansökan kan göras via internet på webbadressen:  
www.ica.se/ansök.

COOP-Konsum ICA-supermarket

Så här skaffar du kundkort

Behöver du mer information om hur du skaffar kundkort? 
Då kan du kontakta Annika Brodén på tel. 0532-174 51, eller skicka e-post till adressen: annika.broden@amal.se 
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Är du ungdom eller vuxen och befi nner dig i en jobbig 
situati on? Är du orolig för ditt  barn, eller har du blivit 
utsatt  för hot och våld. I september öppnade ungdoms- 
och vuxencentralen där du kan få råd och stöd och hjälp 
med vidare kontakter, allt under samma tak. 

En väg in, lätti  llgängligt och samverkan. Det är ledord för den 
nya ungdoms- och vuxencentralen på Södra Långgatan i Åmål. 
Den erbjuder en öppen verksamhet som bygger på råd och 
stöd i syft e att  förebygga psykisk ohälsa. Ungdoms- och vux-
encentralen vänder sig ti ll personer från 13 år och uppåt som 
känner att  de har det jobbigt och behöver prata med någon. 

Det kan handla om konfl ikter i familjen. Det kan också handla 
om missbruksproblem eller andra orsaker som gör att  en per-
son upplever psykisk ohälsa.

Drop in varje dag
Stödverksamheten i kommunen är inget nytt . Det nya med 
ungdoms- och vuxencentralen är att  den samverkar under 
samma tak med andra kompetenser inom hälso- och sjukvår-
den. En bra jämförelse är familjecentralen fast med en äldre 
målgrupp. Ungdoms- och vuxencentralen har drop in-ti der 
måndagar och torsdagar klockan 17.00-19.00 samt måndag-
fredag kl. 08.30-10.00.

Ungdoms– och vuxencentral 
Råd och stöd!

Personalen på ungdoms- och vuxencentralen träff as för möte en gång i veckan: Mia Hed, behandlare, Annelie Johanson, familjepedagog,     Marita Burman-Linder, behandlare, Inger Kristoff ersson, behandlare, Annika Mossberg, friskvårdspedagog, Bodil Jansson, behand-
lare, Jerry Saxin, behandlare, Magnus Lindblad, behandlare, Maria Junzell, psykiatrisjuksköterska. På bilden saknas Katrin Abrahamsson       och Marianne Petersen, båda behandlare. 14

Inlaga_14-15.indd   1 2015-11-10   14:44:03



Allt under samma tak
Ungdoms- och vuxencentralen har en nära samverkan med 
jobbcentrum, Balderkliniken, Närhälsan, skolan, psykiatriska 
öppenvårdsmott agningen, BUP, ungdomsmott agningen, Fin-
sam och samordningsförbundet. Kommunen har också anställt 
en friskvårdspedagog som kan stött a och ge råd när det gäller 
livssti lsfaktorer som fysisk akti vitet och kost. Allt under samma 
tak. 
-Det vikti ga är att  det ska vara en väg in. De som kommer ska få 
hjälp med vidare kontakter, säger Maria Junzell, psykiatrisjuk-
sköterska i kommunen.

Ingen myndighetsutövning
Ungdoms- och vuxencentralen har som öppen verksamhet 
ingen myndighetsutövning. Personalen för inga journaler. 
Socionomerna, familjebehandlarna, sjuksköterskorna och 
andra kompetenser inom hälso- och sjukvården som kan bli 
aktuella vid olika möten har förstås tystnadsplikt. 

Gammal idé som blev verklighet
Diskussionen om att  starta en öppen mott agning har funnit 
länge men det var först i år som alla pusselbitarna föll på plats. 

Ungdoms– och vuxencentral 

Känner du att du behöver komma i kontakt 
med ungdoms- och vuxencentralen? 
Då kan du ringa nummer 0532- 77 70 79 
(kl. 08.00-16.00 måndag-fredag). 
E-post: ungvux.centralen@amal.se

Besöksadress: Södra Långgatan 4B

Personalen på ungdoms- och vuxencentralen träff as för möte en gång i veckan: Mia Hed, behandlare, Annelie Johanson, familjepedagog,     Marita Burman-Linder, behandlare, Inger Kristoff ersson, behandlare, Annika Mossberg, friskvårdspedagog, Bodil Jansson, behand-
lare, Jerry Saxin, behandlare, Magnus Lindblad, behandlare, Maria Junzell, psykiatrisjuksköterska. På bilden saknas Katrin Abrahamsson       och Marianne Petersen, båda behandlare. 15
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Entreprenörer sökes 
Nu söker kommunen entreprenörer ti ll Vågen 1 
och Örnäs camping. Även gästhamnen och ställplats 
Måkeberg kan ingå i ett  större aff ärskoncept.

Kommunstyrelsen fatt ade i oktober ett  inriktningsbeslut om 
den framti da verksamheten i fasti gheten Vågen 1 (Seaside-
fasti gheten) samt Örnäs camping, gästhamnen och ställ-
plats Måkeberg. Besluten innebär att  Örnäs camping, Åmåls 
gästhamn och ställplats Måkeberg ska läggs ut på entrepre-
nad. Avtalet ska omfatt a minst fem år för att  långsikti ghet för 
investeringar i anläggningen. Entreprenaden kan läggas ut som 
en helhetslösning eller de olika delarna var för sig. Fyra ar-
betsgrupper har bildats för att  hitt a entreprenörer, jobba med 
fasti ghetsfrågor och avtalslösningar.

Restaurang högsta prioritet
När det gäller Vågen 1 så vill de folkvalda i kommunstyrelsen 
att  verksamheterna inte ska bedrivas av kommunen utan av 
privata företag eller kommunala bolag. I först hand satsar 
kommunen på att  annonsera eft er en entreprenör som kan 
driva restaurangen. I andra hand vill man använda lokalen för 
att  rymma turisti nformati on. Nästa steg på prioriteringlistan 
handlar om konferensverksamhet och eft er det övernatt nings-

verksamhet. Annonsering har gjorts i branschti dningar inom 
restaurang- och campingnäringen. Marknadsföring sker också 
genom personliga kontakter för att  hitt a nätverk för tänkbara 
entreprenörer.

Tankar om närområdet
Det vikti ga för kommunen är att  hitt a en entreprenör som att  
utveckla en restaurangrörelse med hög kvalitet. Tjänstemän-
nen har även fått  i uppdrag att  utreda möjligheten att  utveckla 
närområdet kring fasti gheten i syft e att  skapa en naturlig mö-
tesplats. Tanken fi nns om att  sammankoppla gamla kyrkan och 
Vågen 1 genom att  skapa ett  Drott ning Kristi nas torg. 

Bild: Vågen 1 står oanvänd, men nu jobbas det intensivt på att   
hitt a en entreprenör som kan öppna restaurangen.

Är du en entreprenör eller vet du någon som 
kan vara intresserad att vara med och utveckla 
Vågen 1 eller Örnäs camping?  

Tveka inte att  höra av dig ti ll:
Anna Hjelmberg, koordinator och turismutvecklare 
telefon 0532- 173 01, e-post anna.hjelmberg@amal.se
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Hälsosammare livsstil för unga
Våra barn och unga ska få tips och stimulans för en häl-
sosammare livsstil. Det kan handla om att sova lite mer. 
Under hösten lanserade det senaste i raden av folkhäl-
soprojekt, Sunda tråden-Ung livsstil Åmål. Målgruppen 
för Sunda tråden utökas från barn 0-6 år till att även 
inkludera grundskole- och gymnasieelever. 

Det började med det treåriga projektet röda tråden. Projektet 
gick ut på att jobba för att främja psykisk hälsa bland barn. 
Sedan kom Sunda tråden. Det handlade om att främja en 
sundare livsstil bland barn. Förekomsten av övervikt och fetma 
bland barn och unga har ökat kraftigt under de senaste 30 
åren. Ökningen tycks ha avstannat i vissa grupper men ligger 
fortfarande på en problematiskt hög nivå. Så vad kan vi göra 
åt problemet? Sunda tråden är ett hälsofrämjande miljö- och 
livsstilsarbete för hela kommunen med barnen i fokus. Genom 
ökad kunskap om ett nytt förhållningssätt till mat, dryck, sömn 
och fysisk aktivitet bland våra unga, kan vi skapa bestående 
livsstilsförändringar som varar livet ut.
 
Framgångsrik tråd
Sunda tråden har varit mycket framgångsrikt och har väckt 
intresse i hela landet. Det har även skett ett trendbrott bland 
de yngre barnen där övervikt och hälsa har minskat, säger 
folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist.

Många lokala insatser
Engagemanget har varit stort inom familjecentral, förskola, 
folktandvård och Åmåls församling som möter många barn 
och föräldrar i sin verksamhet. Projektet har genererat en hel 
mängd olika lokala insatser, men även Bamses Må bra tidning 
är ett samarbetsprojekt mellan Egmont redaktionen, forskare, 

förskolepedagoger, utvecklingsledare för folkhälsa, tandvården 
och barnhälsovården. 

Ung livsstil
Projekten lever nu vidare som en naturlig del i det dagliga 
förskolearbetet. Nu tas nästa steg genom projektet Ung livsstil. 
Livsstilen bland barn och unga ska bli hälsosammare. Fyra års-
kurser kommer att följas under projekttiden. Dessa är: försko-
leklass, årskurserna fyra, sju och årkurs ett på gymnasiet.

Hemsida med många tips
Ung livsstil är ett webbaserat verktyg med tips för en hälso-
sammare livsstil för barn och unga. Verktyget har en öppen del 
med många tips till barn, ungdomar och föräldrar. Kommunen 
får genom sitt deltagande i projektet tillgång till en fördjupad 
del med pedagogiskt material som kan användas i utbildningen 
av barn och unga i hållbar livsstil.

Tonåringar behöver 9-10 timmars sömn
Startskottet gick den 15 september när livsstilspedagogen och 
grundaren av Ung livsstil Anna Nygren besökte Åmål och pra-
tade om sömnens betydelse för hälsan. Många elever sover för 
lite och sitter för mycket framför dator och mobilen. Tonåringar 
behöver mellan nio och tio timmars sömn varje natt.

Samlad kunskap om hållbar livsstil 
Ung Livsstil har på hemsidan www.unglivsstil.se samlat kun-
skap, information, tips och verktyg på ett och samma ställe 
och har skapat en samlingsplats för barn, ungdomar, föräldrar, 
mor- och farföräldrar samt personal som jobbar med barn och 
unga inom t ex skola, vård och omsorg.

Lena Forsell Bergling är ny chef för elevhälsan och ansvarig för projektet Ung livsstil i Åmåls kommun. Ann-Kristin Lövqvist är kommunens folkhälsostrateg. 
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Det är snart 25 år sedan ungdomsgården Huset startade 
verksamheten i tidigare Åmålsbions lokaler. Huset är en 
plats för trygghet med vuxennärvaro där skolungdomar 
kan träffas och ha kul tillsammans. 

Husets målgrupp är ungdomar som har börjar årskurs 7 och 
fram till 16 års ålder. När åldern inför den här terminen sänktes 
till 16 år blev det med ens en lugnare miljö på fritidsgården 
och bättre förutsättningar för de yngsta eleverna. Ungdomarna 
kommer dit efter skolan och på helgerna. Några går till Huset 
för att läsa läxor, några för att koppla av och träffa kompisar. 
Fritidsledarna hjälper till med läxorna, de är vuxna samtals-
partner och de håller ordning i lokalerna. De tar också initiativ 
till aktiviteter tillsammans med ungdomarna.

Öppnar vid skolstarten
Verksamheten startar i samband med skolstarten. De första två 
veckorna är det kick off på Husets kamratbana vid Hanebols 
motionscentrum för eleverna i årskurs sju. Under den tiden får 
de en chans att bekanta sig med fritidsledarna och fritidsgår-
den. Den 1 september öppnas Huset för övriga elever.

Flest killar besöker Huset
Fem fritidsledare jobbar på Huset. Sedan tre år tillbaka är 
verksamheten organiserad inom barn- och utbildningsförvalt-
ningen. En av dem som jobbar med ungdomarna är Susanne 
Åleby. Hon berättar om Husets mål, att det handlar om att 
skapa en meningsfull fritid för Åmåls ungdomar. Varje kväll den 
här terminen har Huset i snitt haft 42 besökare. De flesta av 
dem är killar. 
-Det är väldigt bra siffror. Antalet besökare varierar mycket. 
Ena timmen kan det vara tre fyra här. Nästa timme kan det 
vara 60 personer inne, säger fritidsledaren Ola Bengtsson som 

tillsammans med Susanne Åleby och Lisa Johansson var med 
när Huset startade för 25 år sedan. Nu träffar de barnen till de 
som var med och snickrade i lokalerna när Husets verksamhet 
byggdes upp. 

Arabisktalande fritidsledare
För att kunna prata med de arabisktalande ungdomarna, av 
vilka de allra flesta kommer från Syrien, har Huset fått tillgång 
till Beshar Badri, en arabisktalande fritidsledare. 
-Det är jättebra för oss eftersom det är många arabisktalande 
som har kommit hit. Det fungerar väldigt bra, säger Jenny 
Ekelund.

Lusserocken stort evenemang
Det händer mycket på Huset. Fritidsledarna planerar för både 
enstaka och återkommande aktiviteter. Det kan vara bakning, 
matlagning, kortspel, brädspel och under den här hösten en 
biljardturnering. Ett välkänt evenemang är musiktävlingen 
Lusserocken som förr om åren lockade mängder med band. 
Numera har intresset för att spela i band svalnat lite. Men 
trumsetet, gitarren och basen står och väntar om trenden 
skulle svänga ingen. Ola Bengtsson ser hur aktiviteterna har en 
positivit inverkan på deltagarna.
-De lär sig att fungera i grupp, att vänta på sin tur och respek-
tera varandra, säger han.

Trygghet och ordningsregler
Huset ska vara en trygg plats. Det skapas genom att det finns 
några enkla men tydliga ordningsregler. 
-Det är allas ansvar att vi trivs här och har det bra, inte bara vi 
fritidsledare. Det är en helt tobaks- och drogfri verksamhet och 
alla måste plocka bort efter sig, säger Susanne Åleby. 

Tre av fritidsledarna som jobbar på Huset är: Susanne Åleby, Jenny Ekelund, Ola Bengtsson.

Huset  
- en plats för trygghet och roliga aktiviteter
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Statistisk från Skolverket visar att 9 av 10 grundskole-
elever i Åmål är behöriga till gymnasiet. Det är en hög 
andel jämfört med andra kommuner i vårt område och 
med riket totalt. Andelen behöriga elever har legat på 
en stabil hög nivå under de senaste 5 åren och den ökar 
i år. Grundskolans enhetschef Kent Jönsson ser flera 
anledningar till framgångarna.

Det är ingen slump att Kristinebergskolan har så hög andel 
behöriga elever till gymnasiet. 9 av 10 elever är behöriga och 
83 procent av eleverna på skolan har godkänt i samtliga 17 
ämnen. När andelen för riket totalt minskar går Åmål mot 
strömmen och ökar andelen gymnasiebehöriga elever. Kent 
Jönsson är enhetschef för grundskolan. Han ser flera samver-
kande orsaker till att grundskolan i Åmål har legat på hög nivå 
de senaste åren. 

Alla drar åt samma håll
-De här siffrorna är resultatet efter nio år i grundskolan och 
det gäller att se hela vägen. Organisatoriska förändringar på 
Kristinebergskolan, systematiskt uppföljningsarbete på alla 
skolor, höga förväntningar på elever och personal, lärare som 
vill lära nytt, en förbättrad dialog i styrkedjan lärare, rektor, 
förvaltning och politiker är några faktorer som spelar roll, säger 
Kent Jönsson.
Han konstaterar att hela grundskolan i Åmål drar åt samma 
håll. Lärare och rektorer har en avgörande del i framgången. 
Det finns en vilja att tänka nytt och att utveckla professionalite-
ten. Idag finns också ett helt annat fokus på att hitta vägar och 
metoder för att se varje elevs individuella behov av stöd och 
hjälp för att lyckas bra med skolarbetet.  

Se till det som fungerar
-Hela organisationen runt eleven försöker att se till det som 
fungerar och bygga på det i stället för att bara se problemen. 
Lärarna har kommit långt i sin utveckling och jobbar med att 
analysera och reflektera över den egna undervisningen. På alla 
skolor arbetar lärare och rektorer systematiskt med uppfölj-

ning av elevernas resultat. Vi har full koll på varje elev och kan 
anpassa undervisningen.  

Lärare filmar varandra
Kent Jönsson berättar att alla lärar-arbetslag i grundskolan 
jobbar med en metod, bedömning för lärande, som går ut att 
de bjuder in varandra för att ge varandra återkoppling på un-
dervisningen. En del gör detta muntlig, medan några har tagit 
steget längre åt låter sig filmas i klassrummet. Men det handlar 
inte om några inspektioner. 
- Varje lärare vet vad det är bra på och vad och vilka moment 
som kan förbättras. Det blir ett bra samtal efter lektionen om 
vad som kan göras annorlunda. Det finns en öppenhet för att 
lära nytt, säger Kent Jönsson.

Tydliga mål 
Viljan bland lärarna att utveckla sig smittar av sig på eleverna. 
Kent Jönsson tycker att miljön i grundskolan i Åmål är lugn och 
han känner inte igen sig i bilden som förmedlas av den svenska 
skolan som en konfliktfylld plats. 
Tydliga mål för eleverna, kunskap om vad undervisningen går 
ut på och en återkoppling till eleverna har visat sig vara ytterli-
gare en framgångsfaktor.
-Eleven gör en egen bedömning av sitt lärande. Det blir en väg 
för att hitta elevens behov, säger Kent Jönsson.

Framtida utmaningar
Skolans mål är förstås att 100 procent av eleverna ska vara be-
höriga till gymnasiet och att de når godkänt i alla ämnen. Det 
senaste årets många nyanlända flyktingar innebär utmaningar 
för att Kristinebergskolan fortsatt ska ligga kvar på den höga 
nivån behöriga elever. 

Kristinebergskolan går mot strömmen

Kristinebergskolan
Antal elever: 450 

Antal lärare och administrativ personal: 64 

Skolledningen på Kristinebergskolan: rektorerna Fredrik Eriksson och Ulrika Björnberg tillsammans med grundskolans enhetschef Kent Jönsson.
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Tvåhundra samtal 

-en vanlig dag i kommunens växel
Det brukar bli runt 200 samtal en vanlig dag på jobbet för Eva 
Nilsson. Hon ansvarar för kommunens växel och recepti onen 
på Norrtull. För henne är bra service och hjälpsamhet en 
självklarhet. 
- Att  hjälpa ti ll att  lösa en människas problem är 
kryddan i det här jobbet, säger hon.

Eva Nilsson tar av sig sitt  headset och lämnar ti llfälligt över 
växeln ti ll en kollega. Det är sen eft ermiddag och strömmen 
av inkommande samtal börjar avta. Kommunens växel kan 
beskrivas som något av ett  medborgarkontor där man får svar 
av en mänsklig röst. Man behöver inte knappa sig fram ti ll sitt  
ärende. Eva Nilsson konstaterar att  det inte längre är vanligt att  
man möter en levande röst i telefonen. 
-Det ska vi vara rädda om, säger hon med ti o års erfarenhet av 
jobbet som växeltelefonist.  

Mer än att  bara koppla samtal
Eva ser jobbet i växeln som mer än att  bara koppla samtal. Hon 
berätt ar att  hon hjälper ti ll så gott  hon kan med att  hjälpa upp-
ringare att  hitt a kontaktuppgift er även utanför kommunen. 
-Jag får frågor om det mesta. Vi får i snitt  cirka 200 samtal 
per dag. Särskilt stort tryck är det när det har varit utskick av 
fakturor, säger hon. 

System för köplats
Under dagen är det störst tryck på växeln när det är telefonti d 
ti ll bistånd, socialtjänst och försörjningsstöd. Många ringer 
också vid löneutskick och när det är inlämning av inkomstupp-
gift er. När det är högt tryck på växeln blir det oft a telefonkö. 
Då får uppringaren veta att  det är kö och vilken köplats hen 
har. Då kan man välja att  stå kvar i kön eller att  ringa ti llbaka 
senare. 

Betjänar recepti onen
Växeln ligger sedan sex år ti llbaka strax innanför entrén i för-
valtningsbyggnaden Norrtull. Växeln är en del av kommunens 
IT-enhet. Förutom att  svara i telefon är det Eva som hjälper 
besökare ti llrätt a. Det kan handla om att  förklara vägen ti ll 
tjänstemännen i byggnaden.
-Under somrarna kommer det in många norrmän, tyskar och 
holländare. De brukar ha frågor om sophämtning och bygglov, 
säger hon.

Tekniken har utvecklats
Under de 10 år som Eva Nilsson har arbetat i växeln har tekni-
ken utvecklats en hel del.
-Vi har blivit nåbara på ett  helt annat sätt  än ti digare. Vi har 
totalt 600 anknytningar i kommunen. De fl esta av dessa är 
mobila anknytningar. 
De bordtelefoner som fi nns är oft ast integrerade med en mobil 
enheten, så kallad mexning. Av de 600 anknytningarna är 500 
ett  femsiff rigt nummer som börjar med 17. 
-Sedan tog numren slut och vi fi ck fortsätt a med sexsiff rig serie 
som börjar på 77, förklarar Eva Nilsson.

Sökssystem via hemsidan
IT-tekniken har öppnat för ett  söksystem som är åtkomligt via 
hemsidan amal.se. Genom att  klicka på ”kontakta oss” kommer 
man åt sökfunkti onen ”kontaktregister”. Där går det att  söka 
eft er anställda som har en telefonanknytning genom att  ange 
för- och eft ernamn. Det går även att  skicka meddelanden ti ll 
anställda den vägen. 

Bluesbokningen årets höjdpunkt
Eva Nilsson berätt ar att  årets höjdpunkt inträff ar då Örnäs 
camping öppnar för stugbokningen ti ll bluesfesti valen i slutet 
av januari.
-Då är det fullständig anstormning. Det brukar ta 15 minuter 
innan alla stugor är bokade. Vid de ti llfällena brukar vi för-
stärka växeln med två personer, säger hon.

Numren tog slut
De som brukar ringa 17 000 och inte känner igen Evas röst har 
troligen hamnat i växeln i Mellerud. Samtliga Dalslandskommu-
ner samt Säffl  e och Årjängs kommuner har ett  samarbete kring 
växeltekniken. Av dessa kommuner har Åmål och Mellerud 
ett  särskilt samarbete där telefonisterna hjälper varandra vid 
raster och möten när de måste lämna arbetsplatsen.

Växeln öppnar vardagar kl. 07.30 ti ll 12.00 och har 
lunchstängt kl. 12.00-13.00. På eft ermiddagen är 
växeln öppen kl. 13.00- 16.15. 

Telefonnumret är 0532-17 000

Bild: Eva Nilsson ansvarar för kommunens växel och 
recepti onen på Norrtull 
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”Att hjälpa till att lösa 
en människas problem är 
kryddan i det här jobbet”

- Eva Nilsson
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Kommunen vill öka förmågan att hantera händelser 
som innebär större påfrestningar på samhället. Frivilliga 
resursgruppen, FRG, är en resurs som har förmågan att 
stötta och avlasta kommunen. Nu kan du bli en resurs-
person.

Att vara frivillig resursperson i FRG innebär bland annat att 
hjälpa till med teknisk försörjning, transporter, sjukvård, 
tolkservice, avspärrningar och att organisera frivilliga. Hjälpen 
behövs när vårt samhälle utsätts för påfrestningar och de 
personella resurserna inte räcker till. FRG organiseras under 
Civilförsvarsförbundet som i sin tur har uppdraget av MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Mål att rekrytera 20 resurspersoner
I Åmål finns i dagsläget ett tiotal resurspersoner i FRG lokalt, 
men nu vill kommunen att ytterligare 20 personer ska rekryte-
ras och utbildas. En informationsträff hölls på brandstationen 
i Åmål i mitten av september inför en ny utbildningsomgång. 
Barbro Ekman och Mari Jansson är FRG-ansvariga i Åmål och 
de som håller i utbildningen. Som FRG-ansvariga är de också 
kontaktpersoner för FRG i Åmål. De berättade för de närva-
rande om hur det fungerar att vara resursperson i FRG och 
om möjligheterna som finns att fortbilda sig, till exempel till 
FRG-ledare. 

Uppdragen inget tvång
Hjärt-lungräddning, krishantering, första hjälpen och allmän 
brandkunskap är några ämnen som ingår i den kostnadsfria 
grundutbildningen på totalt 36 timmar för FRG-personal. Ut-
bildningen är uppdelad på fyra tillfällen. 

-Alla kan vara med. Enda kravet är att man är medlem i någon 
av landets 18 frivilligorganisationer. Civilförsvarsförbundet 
och Röda korset är två av dessa. Sedan är det bra om man är 
stresstålig och har bra lokalkännedom. Men vi kan aldrig tvinga 
någon ut på uppdrag och man har ingen jour med skyldighet 
att inställa sig. Man ställer upp om man kan, berättar Mari 
Jansson.

Beredskap under värmebölja
Utgångspunkten vid insatser för resursgruppen är brandsta-
tionen på Nygårdsvägen 5 i Åmål. Där förvaras färdigpackade 
ryggsäckar med material som kan behövas vid olika hjälp-
insatser.
Under förra sommarens värmebölja då situationen kunde bli 
besvärlig för äldre som bor i egna hem kontaktades frivilliga 
resursgruppen för att eventuellt kunna hjälpa hemtjänsten 
med bland annat transporter. Nu blev det inte aktuellt men 
det visade sig FRG snabbt hade kunna bistå med en handfull 
resurspersoner. Vid beordrad insats får resurspersonerna 
samma ersättning som en deltidsbrandman. Resurspersonerna 
omfattas under insats av en heltäckande försäkring. 

Vill du göra en insats vid 
oväntade händelser?

Är du intresserad av att bli en  
resursperson?  
Då är du välkommen att kontakta:

Barbro Ekman, FRG-ansvarig, tel. 070-486 77 06, 
e-post: barbro.ekman@gmail.com

Mari Jansson, FRG-ansvarig, tel. 070-338 65 74, 
e-post: marre_1960@hotmail.com  

Barbro Ekman och Mari Jansson är FRG-ansvariga i Åmål.
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Kultur gör skillnad
Kultur skapar glädje, ökar kreativiteten, skapar tillväxt 
och bygger broar. Det var alla deltagare överens om när 
den nationella kulturkonferensen Kultur gör skillnad 
arrangerades i Åmål och Fengersfors av organisationen 
Hela Sverige ska leva. Konferensen kröntes med ett 
ministerbesök.

Under två dagar i mitten av september stod kulturen i fokus i 
Åmål. Framstående personer från kultursektorn i hela landet 
samlades i Åmål och Fengersfors för att bland annat prata om 
hur mindre kommuner bäst kan ta tillvara på de möjligheter 
som kultur skapar. Statens ansvar för att kulturen i hela landet  
ska leva var en annan fråga som togs upp. Konferensen fick 
också besök från regeringen. Kultur- och demokratiminister 

Alice Bah Kuhnke medverkade vid föreläsningar på Not Quite i 
Fengersfors. Andra som deltog var Västra Götalandsregionens 
kulturchef Staffan Rydé och Lars Strannegård, professor i före-
tagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. 

- Det blev en mycket lyckad konferens! Vi fick som medar-
rangör möjligheten att visa upp Åmåls många kreativa och 
kulturella kapaciteter.
Feedbacken från konferensdeltagarna har varit mycket positiv 
till arrangemanget i Åmål, summerar kommunens kulturchef 
Stefan Jacobson. 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke medverkade på kulturkonferensen Kultur gör skillnad. Här i mitten tillsammans med 
kommunchef Jeanette Lämmel och kulturchef Stefan Jacobson.  

”Det blev en mycket lyckad konferens! 
Vi fick som medarrangör möjligheten  
att visa upp Åmåls många kreativa och 
kulturella kapaciteter.”

- Stefan Jacobson
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Följ kommunfullmäktiges 
möten i direktsändning
Nu kan du följa den politiska debatten och besluten i 
kommunfullmäktige via internet. Har du inte möjlighet 
att se sändningen direkt kan du se den i efterhand.

Att sända kommunfullmäktiges möten direkt över internet har 
länge varit på tal. I början av året fick kommunfullmäktiges 
presidium (ordförande och två vice ordförande) uppdraget att 
utreda möjligheten att börja direktsända mötena som webb-
TV. 

Efter en upphandling under sommaren tilldelades Åmålsföre-
taget Ingemar media uppdraget att sköta sändningarna. Det 
är nu möjligt att följa kommunfullmäktiges möten direkt via 
Åmåls kommuns hemsida, amal.se. Det går också bra att titta 
på sändningen i efterhand. Med hjälp av en klickbar ärende-
lista kan tittaren välja vilka ärenden den vill se. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ 
och det enda politiska forumet som är öppet för allmänheten. 

Kommunfullmäktiges möten hålls normalt sista onsdagen i 
månaden. Fullmäktige har normalt 10 möten per år.

Åmålsbon Niklas Eriksson och hans företag Ingemar media har fått kommunens uppdrag att direktsända kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktiges möten 2016 
16 december (2015)
27 januari
24 februari
23 mars
27 april
25 maj
22 juni
-- juli
-- augusti 
28 september 
26 oktober 
30 november 
14 december
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Kreativa dagar på Vågen
Har du hört talas om pastareservage? Det är en variant 
av textilmåleri som är en av många estetiska inslag på 
dagliga verksamheten Vågen.

De börjar med ett bomullstyg och en blandning av mjöl och 
vatten. Blandningen stänker de sedan ut över tyget så att i 
olika mönster bildas. När mjölblandningen har torkat är det 
dags färglägga tyget. Fyra brukare på dagliga verksamheten 
Vågen är den här dagen samlade runt bordet för att jobba med 
en av många estetiska verksamheter. Förutom textil jobbar de 
med måleri, skulptur och snickeri. De som tycker om att spela 
musik kan göra det i musikkaféet. Färgerna de jobbar med för 
dagen har gula nyanser.

Färgerna följer årstiderna
-Vi försöker följa årstiderna så nu är det höstfärger som gäller, 
säger stödassistenten Pia Bruto. 
När färgen har torkat börjar det mödosamma arbetet att pilla 
bort mjölblandningen. Ett tråkigt jobb kan tyckas men för bru-
karna är det en bra syssla.
-Den här tekniken har inga begränsningar och det skapar arbe-
ten. Vi försöker få dem att arbeta så självständigt som möjligt, 
säger Pia Bruto.

Runt bordet är stämningen trivsamt avslappnad. Alla är fo-
kuserade på sin uppgift. Pia Bruto och övriga stödassistenter 
hjälper till att fylla på färg när det behövs.
När all mjölblandning är bortpillad framträder fantasifulla 
mönster som påminner väldigt mycket om batik.
-Sedan fixeras textilfärgen i värme och då blir tyget tvättäkta, 
förklarar Pia Bruto.

Tryck på tröjor och väskor
Hon berättar att de även brukar jobba med screentryck på till 
exempel tröjor och väskor. Den som vill ha ett alldeles eget 
tryck kan få det på Vågen. 
Pia Bruto visar runt i lokalerna vid Bondegatan. Förutom 
målarstudio finns en musiksal, bollhav och så en liten butik där 
besökarna kan köpa tyg med tryck från den egna verksamhe-
ten. I huset görs också tidningen Novanytt. Pia Bruto berättar 
att de brukar vara ute på julmarkanden och sälja saker som de 
har skapat. Någon gång har de stått på gågatan och även vid 
entrén till Konsum.

Dagliga verksamheten Vågen är en del av kommunen LSS- 
enhet. Elva personal plus vikarier arbetar på Vågen.

Runt bordet på dagliga verksamheten Vågen jobbar brukarna med pastareservage. Kjell-Åke Sörqvist, Pia Bruto, 
Kristina Eriksson, Britt-Marie Gustavsson, Hans Andersson.
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Stadsnät i Åmål AB, SÅAB, fick år 2014 uppdraget att ge alla 
fastigheter i Åmåls kommuns tätort möjlighet att ansluta sig 
till ett kommunaltägt fibernät. 

Sedan dess har SÅAB grävt och lagt ner slang som ger möjlig-
heten för cirka 1500 villaägare att ansluta sig. Överallt där det 
är grävt är det förberett för att ansluta din fastighet. Ni som är 
intresserade och inte har anmält intresse kan gå in på  
www.stadsnatamal.se och göra detta. Där kan ni också se vilket 
intresse som finns i just ert område. Ni som bor där SÅAB inte 
har grävt bör också gå in och anmäla intresse. Utbyggnaden 
kommer nämligen att fortsätta. 

Det är även förberett för fiberanslutning till ett flertal kommer-
siella fastigheter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. 
Hela industriområdet är utbyggt med fiber som ger möjlighet 
att ansluta fastigheten till fibernätet. Ni som är intresserade 
anmäler intresse på www.stadsnatamal.se. SÅAB kommer då 
att kontakta er.

På hemsidan under fliken tjänsteutbud kan ni se vilka leve-
rantörer som erbjuder tjänster i stadsnätet. Här finns också 
kostnader för olika lösningar. Stadsnätet är öppet för alla leve-
rantörer och ytterligare leverantörer och tjänster tillkommer. 

Under oktober och november har SÅAB börjat ansluta företag, 
bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Innan årsskiftet 
kommer SÅAB:s första kunder att vara uppkopplade med olika 
tjänster.

SÅAB kommer sedan succesivt att ansluta olika villaområden 
utifrån lämnade intresseanmälningar. Områden med högst 
antal intresseanmälningar kommer att prioriteras. När ett om-
råde blir aktuellt för anslutning kommer information att skickas 
till alla berörda inom anslutningsområdet.   

Vill du veta mer?
Louise Kjellgren  
kommunikatör SÅAB 
Tel 0532-77 72 00, fax 0532-77 71 99
stadsnat@amal.se, www.stadsnatamal.se

Nu ansluter vi Åmål

Briljanten var den första bostadsrättsförening att ansluta sig till stadsnätet. Magnus Dalsbo, VD för SÅAB, 
Barbro Axelsson, ordf. i Briljantens bostadsrättsförening och Louise Kjellgren, kommunikatör SÅAB.
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LGJ-fastigheter var den första kommersiella anslutningen till stadsnätet i Åmål. 
Pontus Karlsson, IT-chef Åmåls kommun och Lars-Göran Gustafsson, LGJ-fastigheter.
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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

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   

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: vardag 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

Öppettider 
Måndag-fredag kl 08.00-16.00 
Måndag och torsdag kvällsöppet kl 17.00-19.00 
Besöksadress: Södra Långgatan 4B
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