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Åmålsmagasinet innehåller information om projekt, 
evenemang och verksamheter i Åmåls kommun och  
där kommunen medverkar. Magasinet delas ut två 
gånger per år till alla hushåll i Åmål. Du kan också  
läsa Åmålsmagasinet på amal.se/magasinet.

Höst och vinter – den mörka tiden på året som vi lyser upp med ljus på 
gator och torg och med ljus i våra hem. Det har varit en vacker höst och 
via sociala medier har jag tagit del av fantastiska bilder på färgsprakande 
förändringarna i naturen och på solnedgångar/soluppgångar över Vänern 
och andra sjöar och tjärn i vår kommun. Det bor duktiga fotografer i 
kommunen! Tack för att ni delar med er av era fantastiska bilder! Det 
lyser också upp den mörka årstiden.

Vi arbetar ständigt med utveckling på flera plan. En del av detta är att 
vi vill bli ännu bättre i relation till alla er som vi finns till för. Genom vårt 
systematiska kvalitetsarbete vill vi bli bättre i vårt bemötande, vi vill göra 
informationen på hemsidan mer tillgänglig, snabbare svar på e-post och vi 
jobbar med fortsatt utveckling av våra e-tjänster. 

Vi ser tillbaka på ännu ett fantastiskt evenemangsår i Åmål. Detta är 
möjligt tack vare allt engagemang bland våra medarbetare och inte 
minst alla goda krafter i föreningarna. Ett stort tack till alla er för ert goda 
arbete.

Nu ser vi fram emot nästa år då vi tillsammans firar Åmåls 375- 
årsjubileum. Ett gediget jubileumsprogram har växt fram. Den 1 april är 
den stora födelsedagen, men redan på nyårsafton hoppas vi att du vill 
vara med och fira in jubileumsåret. Alla spännande evenemang som sker 
under 2018 kan du se i den jubileumsalmanacka som vi delar ut till alla 
hushåll den 8 december. Så håll utkik i brevlådan. Vi hoppas du får stor 
glädje av almanackan och jag hoppas att vi ses under jubileet.

 
!

Jeanette Lämmel 
Kommunchef

Kommunchefen  
har ordet
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Åmål är en  
Fairtrade City
Engagemang för rättvis handel
Den 1 april 2015 diplomerades Åmål till Fairtrade City 
av Föreningen för Fairtrade Sverige. Fairtrade City är en 
diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis 
handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att 
öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit 
producerade med respekt för mänskliga rättigheter i andan av 
Agenda 2030.

Ambitiösa mål i Åmål
Åmåls kommun har som målsättning att 100 procent av 
bananer, kaffe, te och kakao som serveras i offentliga kök ska 
vara Fairtrade-certifierade. Dessutom ska 100 procent av allt 
kaffe och te som konsumeras inom kommunens organisation 
vara Fairtrade-certifierat. Detta är ambitiösa mål som vi 
arbetar hårt med att uppfylla för att visa att vi har tagit 
ställning för rättvis handel och för att ge producenterna av våra 
livsmedel schyssta villkor.

Vad kan jag göra som konsument?
Liksom när kommunen upphandlar kan du också ställa krav 
när du handlar. Fråga efter rättvist producerade varor i 
matbutiken. Finns det inte, be butiken ta in det! Även i kläd- 
och sportbutiker och alla andra butiker som du handlar i kan 
du fråga om Fairtrade. Var är kläderna sydda? Hur jobbar 

företaget med sociala frågor? Kan de garantera att deras varor 
inte är producerade av barn? Visa att du är en medveten 
konsument som bryr sig och efterfrågar varor som producerats 
under schyssta förhållanden.

Fairtrade på jobbet
Även på arbetsplatsen kan man göra skillnad. En enkel sak 
är att byta ut kaffet och teet i fikarummet på jobbet till 
Fairtrademärkt. Fråga leverantören vilka alternativ som finns.  
Registrera dig på Fairtrade Sveriges hemsida så får du ett fint 
diplom som du kan sätta upp i fikarummet.

Registrera din arbetsplats här:
https://fairtrade.se/fairtrade-pa-jobbet/

/Styrgruppen för Fairtrade i Åmål

Fakta om Fairtrade 
Fairtrade är en oberoende certifiering som genom kontroller och kriterier för 
hållbar utveckling ger människor i länder med utbredd fattigdom möjlighet att, med 
egen kraft, förbättra sin arbets- och levnadsvillkor. Genom Fairtrade får odlare och 
anställda en tryggare försörjning, mer utbildning och ökade resurser till omtanke om 
miljön. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och 
miljömässig hållbar utveckling för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. 
Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenterna har 
möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro.

Åmåls kommun har som målsättning att 
100 procent av bananer, kaffe, te och kakao 
som serveras i offentliga kök ska vara 
Fairtrade-certifierade. 



Projektet Mötesplats Tollebols kvarn ska ge kunskap 
om en historisk mötesplats och jordbrukstid, men också 
nya arbetstillfällen och ökad besöksnäring. 

Landsbygdsutvecklingsprojektet Mötesplats Tollebols kvarn 
handlar om att stimulera besöksnäringen i kommunen och i 
Dalsland och genom det skapa nya arbetstillfällen i bygden. 
Projektet ska också öka kunskapen om kvarnrörelsen och 
jordbruksföretag ur ett historiskt perspektiv, men även ge en 
inblick i ett modernt jordbruk. Hela området runt Tollebols 
kvarn kommer att iordningsställas med bland annat ett 
interaktivt museum en rundvandring i omgivningen. 

Museum i ladugården
För att lyfta platsens historia ytterligare och samtidigt visa 
på jordbrukets utveckling finns idéer om att utveckla ett 
gårdsmuseum i ladugården på området. Med ett museum vill 
projektgruppen knyta ihop historien med nutiden. 
-Museet kommer att visa historien, utvecklingen och nutiden 
på ett interaktivt sätt där besökarna får läsa, lyssna, känna 
och smaka. Helt enkelt använda alla sina sinnen för att 
enklare förstå dåtid och nutid. Idén är att se det ur ett barns 
perspektiv. Kanske någon som bodde på kvarnen eller någon 
som dagligen gick förbi på väg till skolan är den som ”berättar”, 
säger projektledaren Ellinor Moberg.

Lång kvarnhistoria
Tollebols kvarn och Tollebols gård har anor som sträcker 
sig tillbaka till medeltiden. Fram till början av 1700-talet 
var Tollebol ett skattehemman och ägaren skattade ett 
lispund smör årligen. Från 1717 blev gården ett löneboställe 
för komministrar i Åmåls pastorat. Fram till 1920 var det 
komministerboställe, därefter arrenderade pastoratet ut 
gården som en lantbruksfastighet. År 1964 köpte Åmåls stad 
in Tollebols kvarn, det vill säga kvarnbyggnaden och smedjan 
samt marken mellan Åmålsån och vägen. År 1999 såldes 
Tollebols gård och kom i privat ägo.

Åmåls västra byalag
1997 bildades Åmåls västra byalag, vars syfte är att arbeta för 
en levande hembygd. Tollebols kvarn ligger inom byalagets 
verksamhetsområde. Byalaget ansvarar för kvarnens och 
smedjans skötsel och underhåll. Det har varit lyckosamt 
för kvarnens fortsatta existens. Kommunen som äger 
kvarnfastigheten har investerat i underhåll, till exempel 
takomläggning, målning och mögelsanering.

Under sommarmånaderna driver byalaget ett café, serverar 
kaffe och våfflor samt klengås. Sommarsäsongen avslutas med 
Kvarnens dag då kvarnhjulen snurrar och det mals mjöl som 
besökarna kan köpa. Dessutom är spånhyveln och smedjan 
igång. Tollebols kvarn har blivit ett populärt utflyktsmål med 
närmare 3 000 besökare under sju sommarveckor. 
-Åmåls västra byalag har starkt bidragit till att göra kvarnen till 
ett intressant turistmål på Åmåls kommuns turistkarta, säger 
Ellinor Moberg.  

Klart i maj 2018
Bakom mötesplats Tollebols kvarn står en grupp företagare 
och ideella krafter med hög kompetens inom olika områden. 
Det interaktiva museet kommer till exempel att skapas 
av Bengtsforsföretaget Naturinformation som har skapat 
naturrum i hela landet. Ett exempel är Naturrum vid 
Mariebergsskogen i Karlstad. Mötesplats Tollebol ska vara klart 
i slutet av maj 2018 och blir på så vis ett trevligt programinslag 
under 375-årjubileet. Under våren ska ungdomar utbildas för 
att guida/visa runt och berätta om mötesplatsen.

Mötesplats  
Tollebols kvarn
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En del av projektgruppen för Möteplats Tollebols kvarn samlad 
framför kvarnen: Ellinor Moberg, Anders Bäckström, Vanja 
Sandzén, Anna Hjelmberg, Annica Hedborg, Rickard Nilsson, 
Jonas Andersson, Johan Sandzén, Larseric Vänerlöf, Niklas 
Lindstrand.

”Museet kommer att visa historien, utvecklingen 
och nutiden på ett interaktivt sätt där besökarna 
får läsa, lyssna, känna och smaka.” 

- Ellinor Moberg
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När Åmål firar 375 årsjubileum nästa år blir det flera utställningar 
under året. Redan i februari kommer 70-årsjubilerande Åmåls 
fotoklubb att ställa ut Åmålsbilder i konsthallen.

Fotoklubbens 70-års jubileum nästa år sammanfaller med Åmåls 
375-årsjubileum. Under perioden 3-24 februari kommer klubben att 
arrangerar en fotoutställning i konsthallen med många intressanta bilder 
från hela kommunen. Redan nu är det klart att utställningen kommer att 
innehålla ett 20-tal unika originalbilder från Fengersfors. Det är Göran 
Karlsson som har lyckats få tag i bilder på Fengersforsmiljöer som är tagna av 
arkitektur-, mode- och industrifotografen Harry Dittmer. 
-Harry Dittmer var med och bildade gruppen Tio fotografer. De bilder jag har 
lyckats få tag i är både industri- och miljöbilder från Fengersfors. Det är bilder 
av mycket hög kvalitet, säger Göran Karlsson. 

Totalt kommer utställningen att innehålla ett 100-tal av medlemmarnas 
bilder. Hela konsthallen kommer att fyllas med intressanta lokala bilder. 
Möjligen blir det även några jubileumsbilder från klubbens 70-åriga historia. 
Åmåls fotoklubb har idag ett 60-tal medlemmar. 
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Jubilerande  
fotoklubben ställer  
ut Åmålsbilder

Fotoklubbens styrelse samlad utanför konsthallen 
där klubbens bilder kommer att visas: Göran  
Karlsson, Ture Bohlin, Morgan Torger, Lennart 
Hansson, Åke Sundelin.

Vi bygger framtidens fibernät i Åmål!

”De bilder jag har lyckats få tag i är både 
industri- och miljöbilder från Fengersfors. 
Det är bilder av mycket hög kvalitet.”

- Göran Karlsson
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50 skrotbilar  
per år 
Har du någon gång varit irriterad på övergivna bilar 
som står på gator och parkeringsytor? Teknik- och 
fritidsförvaltningen Säffle-Åmål får in en anmälan 
per vecka om övergivna bilar. Här kan du läsa om hur 
kommunen arbetar och hur du gör en anmälan.  

Måkebergsplan, Djuphamnsområdet och korsningen 
Drottninggatan Klövervägen (vid återvinningsstationen) är 
känna ställen där skrotbilar lämnas och blir stående. Det är 
parkeringsplatser med långa parkeringstider som används för 
skrotbilarna. 
-Vi försöker forsla bort dem så fort det går. Vanligvis tar det 
cirka fyra veckor, säger Philip Hagström, trafikingenjör på 
teknik- och fritidsförvaltningen. 

Ägaren uppmanas ta bort bilen 
När kommunen får in en anmälan om en skrotbil kontaktas 
ägaren som uppmanas att ta bort bilen. Ägaren går ofta att 
spåra med hjälp av bilen registeringsskylt. Om den saknas går 
det att hitta ägaren genom bilens chassinummer. 
- Om ägaren, trots uppmaning, inte forslat bort bilen efter fyra 
veckor flyttar vi den till ett särskilt uppställningsområde. Där 
får ägare sedan hämta bilen, förklarar Philip. 

Han berättar att teknik- och fritidsförvaltningen har ett bra 
samarbete med en entreprenör som på uppdrag ordnar så att 
ägaren kontaktas. Entreprenören brukar komma överens med 
ägaren. Ägaren skriver över bilen på entreprenören som i sin 
tur ser till att bilen skrotas. 

Så här gör du en anmälan
Anmälan om skrotbilar kan du göra via teknik- och 
fritidsförvaltningens felanmälningsapp eller genom att ringa till 
kundtjänsten på telefon 0532-173 02, eller 0533-68 17 50. 
Philip Hagström försklarar vilka uppgifter som behövs vid en 
anmälan:
-Det vi behöver veta är bilens registreringsnummer och 
ungefär hur länge den har stått på platsen. Ofta ser man att en 
bil har stått länge. Det samlas löv runt hjulen och så kan den ha 
dubbdäck mitt i sommaren, säger Philip.

Philip Hagström, trafikingenjör på teknik- och 
fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. 

”Vi försöker forsla bort dem så 
fort det går. Vanligvis tar det 
cirka fyra veckor.”

- Philip Hagström
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Fritidsbanken behöver 
mer prylar
Sedan Fritidsbanken öppnade i Åmål i februari har 
antalet sport- och fritidsutrustningar ökat från 500 
artiklar till cirka 1500. Men det finns plats för mycket 
mer. 

Cyklar, skidor, golfset, skridskor, innebandyklubbor och 
stormkök. Det är bara några exempel på utrustning som du kan 
låna på Fritidsbanken. Idén med Fritidsbanken är att vi skänker 
utrusning för sport och fritid som vi inte längre använder. 
Utrustningen lånas sedan ut gratis. Fritidsbanken har på kort 
tid gjort succé över hela landet och antalet fritidsbanker ökar i 
snabb takt. När Fritidsbanken på Lunnegatan invigdes i februari 
i år fanns den på knappt 30 platser i landet. Bara ett halvår 
senare finns det nu 52 fritidsbanker. Sedan Fritidsbanken 
öppnade i Åmål i februari har Åmålsborna lämnat in cirka 1500 
artiklar. De mesta är vinterprylar. Det finns till exempel skidor 
för att utrusta tre skolklasser. 

337 kilo prylar på en dag
Den 10 september arrangerades en nationell insamling 
av sport- och fritidsutrustning under namnet Ge bort till 
sport. Initiativtagare är TV4:s programledare och reporter 
Ida Björnstad. Insamlingen sändes direkt i tv. All insamlad 
utrustning skänktes till Fritidsbanken. Totalt i landet skänktes 
29 ton utrustning. Åmålsborna lämnade in 337 kilo till 
Fritidsbanken i Åmål. 
-Insamlingen skedde på en söndag och alla fritidsbanker hade 
öppet, berättar Peter Jacobsen, projektledare för Fritidsbanken 
i Åmål.

Få utlån under sommaren
Han berättar att det har varit mest fart på utlånen under 
perioden februari-mars, då det fortfarande var vintersäsong. 
Under sommaren har det varit få utlån.

-Jag tror att många ännu inte känner till möjligheten. Nu 
hoppas vi på ishallen och den kommande vintersäsongen. Vi 
har många par skridskor på hyllan och många av dem är nyare 
modeller, säger Peter. 

Viktigt att utrustningen är i bra skick
Han visar runt i lokalen på Lunnegatan.  Efter en vägg står en 
rad med skidor. Vid en annan vägg står innebandyklubbor och 
längre in i lokalen står en rad med cyklar. Allt är prydligt och 
väldigt överskådligt. Alla artiklar är förstås hela. 
-Det är viktigt att utrustningen är i ordning. Jag ser alltid till att 
skridskorna och skidornas stålkanter är slipade. Annars blir det 
ingen bra upplevelse för dem som lånar utrustning.
Trots att det finns långt över tusen artiklar på Fritidsbanken i 
Åmål finns det plats för fler prylar. Peter hälsar alla välkomna 
att bara titta in på Fritidsbanken. Det är öppet måndag- fredag 
klockan 13-16. Fritidsbanken i Åmål har ett samarbete med 
Åmåls kommun genom barn- och utbildningsförvaltningen.

Kontakta Fritidsbanken
Peter Jacobsen  
Telefon: 0532-77 72 54  
E-post: fritidsbanken@amal.se

”Jag tror att många ännu inte känner till 
möjligheten. Nu hoppas vi på ishallen och 
den kommande vintersäsongen.” 

- Peter Jacobsen

Peter Jacobsen är projektledare för 
Fritidsbanken i Åmål.
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I mitten av september bjöd räddningstjänsten in till 
öppet hus tillsammans med Polisen, Ambulansen, 
Frivilliga resursgruppen, Sjöräddningssällskapet och 
Säffle Åmåls Sotningsdistrikt.

Området utanför brandbilsgaraget var fyllt med fordon, 
personal och räddningsutrustning. Vid flera stationer kunde 
besökarna se vilken utrustning som används vid olika 
räddningsinsatser. Vid en station visades utrustning som 
används för trafikavspärrning och räddning vid en trafikolycka. 
Många unga besökare passade på att provsitta brandbilarna 
och kolla på alla spännande saker som finns på bilarna. Hytten 
var särskilt intressant. Brandapan Flammy gick runt och delade 
ut serietidningen Flammys brandskola och dekaler. 

Flammy räddades ur rökfyllt hus
Räddningstjänstens höjdfordon har varit på ombyggnad och 
var nu åter på plats. Med hjälp av höjdfordonet fick publiken 
se hur Flammy räddades ner från taket på ett rökfyllt hus. 

Ambulanssjukvårdarna på 
plats tog hand om Flammy 
och visade hur de arbetar vid 
en olycksplats. Det var förstås 
ingen riktig rök som användes vid 
låtsasbranden utan ofarlig teaterrök. 

Sjöräddningskoter populär
Inne i vagnhallen fanns 
skorstensfejarmästaren Lars-Åke 
Karlsson. Han berättade om hur 
sotarna jobbar och visade sotnings-
utrustning. Frivilliga resursgruppen 
visade saker som kan vara bra att ha 
tillhands för att klara sig när elen och 
värmen försvinner under en längre 
tid. Utanför brandstationen fanns också 
Sjöräddningssällskapet. De visade upp 
sin effektiva räddningsskoter Rescue 
runner och informerade om hur det är att 
jobba i sjöräddningen. Det var många som 
tog chansen att provsitta skotern. Även 
Polisen var på plats och visade upp sitt  
mobila poliskontor.
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Räddningspersonal bjöd  
in till öppet hus

Öppet hus på brandstationen lockade besökare i alla 
åldrar. Besökarna träffade både deltidsbrandmän och 
heltidspersonalen som utgörs av: 
Patrik Appelgren, ställföreträdande räddningschef, 
Niklas Fredriksson, material och teknikansvarig, Eva 
Jansson, administratör, Jonas Ericson, ställföreträdande 
räddningschef, Henric Helander, räddningschef.

Öppet hus på brandstationen lockade 
besökare i alla åldrar. Området utanför 
brandbilsgaraget var fyllt med fordon, 
personal och räddningsutrustning.
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Ebbe 62 år på torget 
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Kommunstyrelsens ordförande Michael 
Karlsson (S) visar upp den graverade 
trottoarstenen som nu finns att se  
vid Ebbes torgplats.

Ebbe Carrby, eller Ebbe på torget, har under många år 
varit ett lika självklart som trevligt inslag på torget i 
Åmål. Som ett tack till Ebbe för alla år uppvaktades han 
av Åmåls kommun med en ingraverad sten i trottoaren 
vid hans torgplats. 

Ebbe Carrby berättar att han är född i Göteborg, och att han 
växte upp i Edshultshall på västsidan av Orust. Som 17- åring 
började Ebbe jobba på båtar. Det blev både fiskebåtar och 
stora passagerarfartyg. 

Storband och presidentval i New York
I slutet av 1930-talet fanns Ebbe med i besättningen på 
Gripsholm. Det svenska fartyget trafikerade linjer från Tyskland 
och Sverige till Amerika. 
-Resan tog 11 dygn. Vi var 456 personer i besättningen och 
1000 passagerare. När vi lade ut från hamnen i Göteborg satt 
det en musikkår på akterdäck som spelade du gamla du fria. 
Det var väldigt stämningsfullt. När vi kom till New York hade vi 
3-4 dagar ledigt så det var gott om tid i land, berättar han. 
Ebbe fick uppleva både Duke Ellingtons orkester och 
presidentvalet 1952. 
-När vi gick bio visade de valresultat varje halvtimme. Det var 
Eisenhower som vann valet. Han var en populär president.

Gillar hamnen men inte sötvattnet
Ebbe Carrby upptäckte Åmål i mitten av 1950-talet genom 
besöken hos en släkting som bodde på Finseruds gård strax 
utanför Åmål.
-Jag tyckte att Åmål var bra. Jag gillar hamnen och båtarna, 
men jag föredrar saltvatten framför Vänerns sötvatten, säger 
han.
 När Ebbe började med torghandeln i Åmål såg inte torget ut 
som idag. Ebbe förklarar att torget var helt öppet för trafik. 
Bilar och bussar körde rakt igenom och platsen där han står 
idag kom till långt senare.

Grönsaksleveranser till butikerna
Under många år levererade och sålde Ebbe grönsaker och han 
minns att grönsaker var dyra jämnfört med idag.
-Folk kunde köpa en tomat och en liten bit gurka. Grönsakerna 
var så dyra på den tiden. På 70 och 80-talen sålde jag i partier 
till varuhusen, mycket till ICA, men även ute på landsbygden, 
ända till Bengtsfors. Jag hade en grön lastbil jag körde runt 
med, berättar han.
När varuhusen själva började sälja grönsaker lade han om 
stilen och satsade mer på försäljning av växter. Det finns 

förstås mycket kunskap och goda råd om skötsel av växterna 
som han skickar med till kunderna när de handlar på torget.  

Tradition med kransar
Mest kunder har Ebbe på våren när vårprimörerna ligger 
uppdukade på borden. Sensommaren och tiden efter påsk är 
det lågsäsong. Julhandeln har han har slutat helt med.
-Julhandlen slutade jag med för 3-4 år sedan. Påsk är det 
mycket fart sedan lugnar det ner sig en tid efteråt. Då 
brukar jag stänga. 

En tradition han fortfarande håller fast vid är 
bindningen av kransar till allhelgonahelgen. Det är 
många som uppskattar hantverket. Att ha sällskap 
på torget gynnar affärerna. Ebbe märker att det 
är mer fart när det är fler försäljare på torget 
samtidigt. Han tycker också att det är roligare 
när det är mer folk i rörelse runt honom.

Värmestuga i skåpbilen
Ebbe har successivt trappat ner 
verksamheten. Konkurrens från 
varuhusen är en förklaring, men det 
sliter också på kroppen att hålla 
igång som torghandlare. När det är 
kallt använder han skåpbilen som 
värmestuga. Därifrån har han också god 
uppsikt och ser när det kommer kunder.

Gamla Åmålsbor sommarkunder
Åmåls kommun uppvaktade Ebbe med en graverad 
trottoarsten vid hans plats på torget för att hedra hans 
insatser under 62 år. Han fick samtidigt veta att han i 
fortsättningen kan stå på torget avgiftsfritt. Ebbe säger 
att han känner sig uppskattad och många tidigare 
Åmålsbor kommer och handlar hos honom, särskilt 
på sommaren. 
-De brukar köpa blommor till sina föräldrars gravar, 
säger han.
Några omedelbara planer på att sluta har inte 
Ebbe när vi fråga honom om hur framtiden ser ut.
- Det blir att man håller på. Jag har gratis 
arbetskraft. Det är ju jag själv som jobbar, säger 
Ebbe.
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Åmålskrysset
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Åmåls kommun 
Box 62 
662 22 ÅMÅL

Porto

Namn:

Telefon:

E-post: 

Fyll i tävlingsordet på raden:

I de gröna rutorna finns en siffra. Genom att 
placera rutornas bokstäver i rätt ordning får du ett 
ord. Fyll i ordet på raden ovan.Klipp ut talongen 
och lämna in den i receptionen på stadshuset 
Kungsgatan 26 eller posta den till Box 62, 662 22 
Åmål. 

Vi drar fem vinnare med rätt lösning som vinner 
biljetter till sommarens Diggiloo-konsert i Åmål. 
Vinnarna kontaktas personligen.

Rätta lösningen publiceras på kommunens 
hemsida i början av januari 2018.

OBS! Vi behöver ha din lösning senast 22 
december 2017.

Var med och tävla!

Korsordstävling



Populärt med läxhjälp i  
församlingshemmet

Stämningen bland borden är lättsam med 
fokuserad. Många elever tar chansen till extra 
hjälp med studierna.

Varje onsdagskväll samlas gymnasieelever på 
församlingshemmet för att få hjälp med sina läxor.  
Fyra lärare finns på plats för att hjälpa till.

Möjligheten till läxhjälp startade redan första skolveckan 
på Karlbergsgymnasiet. Ett 50-tal elever brukar komma till 
församlingshemmet i Åmål för att få hjälp med matte, fysik, 
kemi, biologi, geografi och/eller naturkunskap.  

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 har hållit på fyra- eller fem år nu. Från början höll vi 
till i källaren på kulturhuset, säger matteläraren Tommy 
Gustavsson.

Fint samarbete med Svenska kyrkan
När kulturhuset skulle renoveras flyttade läxhjälpen till 
lokaler i gamla badhuset. När elevantalet började öka flyttade 
verksamheten till församlingshemmet.
-Vi ville ha en annan miljö än skolan och vi är tacksamma för 
att vi får använda kyrkans lokaler, säger Mikael Persson, lärare i 
kemi och biologi.

Rekordet 70 elever
Läxhjälpen riktar sig i första hand till alla elever på 
Karlbergsgymnasiet, men Mikael berättar att de även 

haft elever från vuxenutbildningen. Att det är en populär 
verksamhet går inte att ta miste på. Både elever och lärare 
tycker det fungerar bra och de fyra lärarna har fullt upp på 
onsdagskvällarna. Rekordet ligger på 70 elever på en kväll. 
Särskilt inför provperioder är det extra många elever.
-Vi måste vara fyra lärare, annars hinner vi inte med, säger 
Mikael Persson.

Ämneskort vid borden
För att lättare kunna se vilket ämne eleverna behöver hjälp 
med använder de ett system med färgade lappar som eleverna 
fäster vid bordet. Till exempel används de gröna lappar för 
kemi och röda för matematik. 

För mer information är du välkommen att kontakta:  
Tommy Gustavsson, telefon 0532- 172 32.

Rekordet ligger på 70 elever på en 
kväll. Särskilt inför provperioder är det 
extra många elever.
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USA och Sverige möts 
på Karlbergsgymnasiet
Bättre skolmat men svårare att komma i kontakt med nya 
vänner. Det är några erfarenheter som den amerikanska 
studenten Brooke Goehring har av Karlbergsgymnasiet efter 
nästan en termin på skolan.

Under tre år har Åmåls kommun genom Karlbergsgymnasiet, 
i samarbete med organisationen AFS, delat ut stipendier 
för studier i den amerikanska partnerstaden De Pere i 
staten Wisconsin. Mathilda Eskfelt som nu går i årskurs 3 på 
ekonomiprogrammet var första eleven att få stipendiet. Det 
var läsåret 2015/2016. Den andra stipendiaten var Emilia 
Nilsson som nu går i årskurs 3 på samhällsprogrammet. 
Emilia var i USA läsåret 2016/2017. Den tredje eleven från 
Karlbergsgymnasiet, som nu läser i USA, heter Julia Giaro.  

Kulturen skiljer sig åt
Både Mathilda och Emilia minns med glädje tiden i USA. De 
blev snabbt populära bland skolans elever som spontant tog 
kontakt med dem.
-Så är det inte riktigt här i Sverige. Man kan tro att USA och 
Sverige är lika, men kulturen skiljer sig ganska mycket åt, säger 
Mathilda Eskfelt. 
Både Mathilda och Emilia tycker att året i USA gick väldigt fort 
och att de blev mycket väl omhändertagna av sina värdfamiljer. 

Inga håltimmar i USA
När Åmålsmagasinet träffar Åmålstjejerna har de Brooke 
Goehring med sig. Utbytesstipendiaten Brooke Goehring 
kommer från den amerikanska staden Greenbay som är 
ett slags kommunhuvudort till De Pere. Brooke började 
höstterminen i årskurs 2 på samhällsprogrammet. Redan efter 
några veckor i Sverige började hon snappa upp ett och annat 
svenskt ord och hon började förstå vad samtalen handlar om. 

Brooke konstaterar att det finns en del skillnader mellan det 
svenska och amerikanska skolsystemet.
-Klasserna här hålls samman mer under dagen. I USA flyttar vi 
oss mer mellan olika klasser beroende på ämnen. Vi har heller 
inga håltimmar under dagen som här. Vi har bara fem minuter 
paus mellan lektionerna, säger hon.

Uppskattad skolmat
En annan stor skillnad hon märkte av direkt var kvaliteten på 
skolmaten.
-Skolmaten är så mycket bättre här. Maten är gratis och 
man får äta så mycket man vill. Den är jättegod, precis som 
hemlagad mat, säger Brooke. 
Det hon uppskattar hemma i USA är att eleverna är mer 
öppensinnande och att det är lättare att få kontakt med andra 
elever.

Idrott och skolan hänger ihop i USA
En annan sak är idrotten. Brooke berättar att skolidrotten i USA 
är mycket mer sammankopplad med skolan. 
-USA har skollag i olika idrotter. Här är man med i en 
idrottsförening på sin fritid, säger hon.
Brooke gillar att spela ishockey och fotboll och har varit med 
och tränat med Åmålslagen.

Nyfiken på lucia och julfirandet
Brooke kommer att vara i Åmål fram till juli nästa år.  Hon ser 
fram emot det svenska julfirandet och är nyfiken på det här 
med lucia. Hennes kompisar försöker övertala henne att vara 
med i luciafirandet. 

”Skolmaten är så mycket bättre här. Maten är 
gratis och man får äta så mycket man vill. Den 
är jättegod, precis som hemlagad mat.” 

- Brooke Goehring



Tidigare USA-stipendiaterna Emilia Nilsson och Mathilda Eskfelt berättar tillsammans med 
Brooke Goehring om sina erfarenheter av skolorna i USA och Sverige.

Fakta om utbytestipendier
Under 2014 stiftade Åmåls kommun internationella 
utbytesstipendier med syfte att ge unga chansen att skaffa sig 
nya erfarenheter och utbildning. Syftet är också att öka ungas 
medvetenhet om sin egen och andra kulturer för att lättare 
kunna anpassa sig till en ständigt föränderlig arbetsmarknad. 
Utbytesstipendierna ska även öka motivationen bland unga 
att se möjligheter i kommunen och världen samt att öka dess 
internationella rörlighet.

Via stipendierna får elever på Karlbergsgymnasiet, årskurs ett 
och två möjlighet att studera ett läsår utomlands i 

kommunens partnerstad De Pere, Wisconsin USA. Eleverna 
kan även söka de mindre stipendierna för att under 4-5 
veckor få möjlighet att studera och delta på interkulturella 
utbildningar inom Europa.

Utbytesstipendierna blev verklighet genom ett samarbete 
mellan Åmåls kommun och den ideella organisationen AFS 
interkulturell utbildning. 

21



Den första april 2018 fyller Åmål 375 år. Födelsedagen 
firas bland annat med en historisk föreställning med 
scener i centrala Åmål.  

Manusförfattaren och regissören Johanna Färnqvist är 
lite hemlighetsfull när hon berättar om den historiska 
föreställningen om hur Åmål blev Åmål. 
-Jag vill inte avslöja för mycket. Tanken är att publiken ska tas 
med in i de historiska händelserna, men inte veta exakt vad 
som kommer att ske, säger Johanna.

Saints, Fucking Åmål och Konditori Jarl
Av de tre stora stadsbränderna som ödelade stora delar av 
Åmål var branden den 9 maj 1901 den mest förödande. En 
av scenerna kommer att handla om branden. Exempel på 
andra scener i föreställningen är påsk-kravallerna 1947, livet 
i folkparken Furuhäll och om den nu kultförklarade filmen 
Fucking Åmål från 1998. Åmåls bluesfestival, Konditori Jarl, 
vackert beläget vid Åmålsån och det populära dansbandet 
Saint är andra inslag i föreställningen. 
Efter provspelningar i april i år har Johanna Färnqvist satt 
ihop en rollbesättning på ett 30-tal personer. Utöver dessa 
medverkar också ett antal musiker.  
-Det flesta är lokala skådespelare och musiker eller personer 
med anknytning till Åmål i olika åldrar. Det är jätteroligt att det 
är så många olika åldrar som medverkar, säger hon. 

Scener ute bland publiken
Under hösten har Johanna jobbat med att hitta kläder och 
rekvisita till föreställningen. En hel del har hon fixat själv och 
en del kommer hon att låna, bland annat från Säffleoperan. 
Johanna berättar att de 12 scenerna kommer att utspela sig 
på olika platser i centrala Åmål, runt torget och Åmålsån. Hon 
förklarar att scenerna till viss del kommer att utspela sig mitt 
bland publiken. Tanken är att publiken ska tas med in i de 
historiska händelser och verkligen känna Åmåls historia.
-Scenerna utspelar sig bland publiken, men vi kommer att 
försöka ha en liten upphöjning så att alla kan se. Det ska vara 
enkelt att följa med, men någon traditionell scen kommer det 
inte att bli, förklarar hon.

Även om publiken kommer att finnas nära skådespelarna och 
händelserna så poängterar Johanna att publiken inte behöver 
oroa sig för att bli involverad i föreställningen. Eftersom det 
kan vara svårt att arrangera bra ljud vid de olika spelplatserna 
kommer föreställningen inte att innehålla särskilt mycket prat. 
-Det blir mest musik och jag försöker istället skapa en känsla 
genom bilder. 

Hemligt in i det sista
Johanna vill försöka hemlighålla så mycket som möjligt kring 
föreställningen. Det kommer inte att bli särskilt mycket 

repetitionsarbete och de mesta väntas falla på plats nära inpå 
föreställningen. 
-Fortfarande återstår en del detaljer att lösa och jag tror inte 
vi kommer att bli helt klara med förberedelserna förrän sista 
veckan. Föreställningen, som beräknas ta cirka 1,5 timmar, 
är uppdelad i två delar. En paus kommer att läggas in mellan 
akterna.  

Plats för fler statister
Johanna berättar att hon kom på idén till föreställningen 
för två år sedan. Hon är utbildad sång- och teaterpedagog 
och hon har ett stort intresse för historia. Hon har tidigare 
skrivit dramatik. Johanna är uppväxt i Åmål och bor numera i 
Linköping. Alla roller är klara, men det finns fortfarande platser 
för de som vill agera statister.

Historiska scener i centrum

Åmålsbördiga Johanna Färnqvist är manusförfattare och regissör till den 
historiska föreställningen om hur Åmål blev Åmål.
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Vill du ha en statistroll i den historiska 
föreställingen om hur Åmål blev Åmål? 
Då kan du kontakt Johanna Färnqvist på hennes 
e-postadress: johanna.farnqvist@gmail.com



Det kommer att hända många spännande saker 
under 2018 då Åmål firar 375-årsjubileum. I den 
jubileumskalender som vi skickar ut till alla hushåll kan du 
för varje månad se alla evenemang och utställningar som 
arrangeras. Alla bilder i almanackan är kopplade till en 
historisk händelse. Händelserna från almanackan kommer 
att visas i en historisk föreställning i centrala delarna av 
Åmål den 1 april. 

Jubileumskalender med årets 
evenemang Under hösten har Åmåls fina biograf Sagabion varit stäng 

på grund av renovering. Samtliga stolar är utbytta och 
väggarna i biosalongen har fått ny färg. Den 11 november 
var det filmpremiär genom matinén Paddington 2. Nu 
rullar filmprogammet på men det kommer inte att bli 
filmvisning varje dag. Filmdagar blir det under veckosluten. 
Besöksstatistik visar att biobesökarna föredrar helgerna. 
Från och med årsskiftet avslutas den nuvarande driftformen 
av Sagabiografen och kommunens kulturenhet tar över 
driftansvaret för biografverksamheten.
-Tanken är att bredda verksamheten. Vi vill prova och 
utveckla en modell för drift av Sagabiografen som ny kreativ 
mötesplats, säger kulturchef Stefan Jacobson.

Genom ett projekt under 2018 finns en tydlig inriktning 
mot att söka nya samarbetsformer och nya oprövade 
samarbeten.
-Detta tror vi är möjligt genom att ha en så bred 
”representation” som möjligt, både i projektgrupperingen 
men även i de aktiviteter och insatser som planeras och 
genomförs i projektet, säger Stefan Jacobson.

Han vill se programsättning av film med fokus på nya 
visningsformer och en mer blandad repertoar.
Det kan handla om att pröva nya grepp och målgrupper 
som till exempel: minns du din första film? Lilla biografen, 
kortfilmsfest, fritidsbio eller utländsk filmfest.

Nya idéer för Sagabion

Under hösten genomgår kulturmagasinet en invändig 
renovering och uppfräschning. Enligt förslaget som 
kommunstyrelsen beslutade att anta kommer arbetet 
att ske i två etapper. Etapp 1 innebär indragning av 
fjärrvärme och vatten samt renovering av ytskikt och golv. 
Den innehåller också nya lösningar för ljud, ljus och video 
samt översyn av kapaciteten för el. 
Etapp 2 innefattar en tillbyggnad av entrén, toaletter, 
loge/förvaring och läktare. Inför etapp 2 kommer 
kommunen att genomföra en medborgardialog för att 
säkerställa att engagemang, innovation och kreativitet 
tas tillvara kring platsens framtida utformning. 
Kulturmagasinet är Åmåls äldsta byggnad uppförd år 
1669. Åmåls kommun är ägare till fastigheten och Åmåls 
kommunfastigheter AB ansvarar för förvaltning av 
byggnaden. 

Kulturmagasinet renoveras 

Boka in 20-21 april 2018. I samarbete med Åmåls 
Industriförening, Åmål Handel, Företagarna 
Åmål, Karlbergsgymnasiet och Provinstidningen 
arrangerar Åmåls kommun en näringslivsmässa på 
Karlbergsgymnasiet i Åmål. Information om mässan 
kommer att finnas på kommunens hemsida 
www.amal.se.
 
För mer information om mässan kan du kontakta: 
Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare,  
0532-170 26, marianne.carlsson@amal.se

Näringslivsmässa
I samarbete med lokala aktörer inom kulturområdet startas 
nu ett antal aktiviteter för barn och unga utlokaliserade 
runt om i kommunen. Projektet innehåller prova på-
verksamheter inom kreativt skapande inom gatukonst, foto, 
media och workshoppar. Dessa leds av konstnärer från Not 
Quite, Slöjdverkstan och Teaterskola. Projektet kulturskolan 
på väg startade i augusti i år och pågår fram till juni 2018. 
Syftet är att nå fler barn och ungdomar. Kulturskolan på 
väg ska öppna även för barn och unga som inte har svenska 
som modersmål eller har ett funktionshinder. Du kan läsa 
mer på vår hemsida om alla aktiviteter och vilka som är 
kontaktpersoner.  
Surfa in på adressen: www.amal.se/kulturskolan. 
Projektet finansieras helt genom ett utvecklingsbidrag från 
Kulturrådet på 500 000 kronor.

Kulturskolan på väg…!

Notiser
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Tilt photogroup dokumenterar  
375-årsjubileet
Under 375-årsjubileet kommer det att hända massor 
med spännande saker. För att säkerställa att allt blir 
dokumenterat har kommunen anlitat Tilt photogroup.  
Bilder från hela jubileumsåret kommer att bli en bok.

Fotogruppen Tilt har under åren växt och gruppen består idag 
av nio personer. Gruppen har deltagit i ett antal utställningar, 
och vunnit flera priser. Medlemmarnas bilder har hittills getts 

ut i form av två fotoböcker. Den ena boken ”Åmåls bluesfest 
– since nineteenineytwo”, som gruppen dessutom fick Åmåls 
kommuns kulturpris för. Den andra boken gavs ut tidigare i 
år.  Åmål- från Tilt-fotografernas horisont är en fotobok som 
skildrar och hyllar Åmål med den vackra naturen, läget vid 
Vänern, föreningslivet, evenemangen och mycket mer.
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Fotobok om jubileet
Nu väntar en ny utmaning som fotograferna tar sig an med 
stor entusiasm. Kommunen ser det som mycket viktigt att 
allt som händer kopplat till jubileet dokumenteras, och har 
därför anlitat Tilt för att leverera bilder från jubileumsåret. 
Kommunens grafiker Daniel Hofling kommer sedan att använda 
bildmaterialet till en bok om jubileet. Texterna till bilderna 
i boken kommer att skrivas av tidigare PD-journalisten Sten 
Lindström.
-Projektet Åmål 375 år blir en munsbit för oss att hugga tag 
i. Det är många roliga och spännande evenemang som ska 
dokumenteras. Våra planer är att gå väldigt strukturerat 
tillväga och vi kommer att bilda arbetsgrupper som täcker varje 
evenemang, säger fotografen Maria Olsen. 

Gruppen bildades efter en resa
Tilt fotogrupp bildades 2013 i samband med en resa.
-Vi ville göra något av bilderna från resan och vi gjorde då ett 
fotomagasin fritt att ladda ner från gruppens hemsida. Vi kom 
också på att bilda en grupp eftersom vi ändå alltid var ute och 
fotograferade tillsammans. 

Vill du läsa mer om Tilt och se gruppens bilder kan  
du gå in på hemsidan:  
https://tiltphotogroup.wordpress.com

Tilt fotogrupp består av:  
Mimmi Storm, Lisa Gustafsson, Lena Landberg, Maria Olsen, 
Anders Nilsson, Therese Tingberg, Terje Olsen. På bilden saknas 
Tony Berg och Mikael Landberg.
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Fisketurismen i Åmål växer och börjar lockar internationella 
tävlingar. Nästa år är Åmål värd för Hobie fishing world 
championships.

Fiske från kajak ökar i popularitet. Det är en lugnare och mer 
naturnära form av fiske från stabila kajaker. En av de ledande 
tillverkarna av fiskekajaker marknadsför sina produkter genom 
att anordna stora internationella tävlingar. De går inte att 
anmäla sig till en sådan tävling utan tävlingsledningen bjuder 
in världseliten inom genren. Nästa år har Vänern utanför 
Åmål blivit utvald till tävlingsområde för Hobie fishing world 
championships.

Eventområde på Udden 
Under 10 dagar i maj nästa år kommer fokus att ligga på 
området kring Åmålsviken och Udden där det blir utställningar 
och prova på-aktiviteter. Där kommer man också att kunna 
följa tävlingarna från tv-skärmar. Ett 100-tal personer i 
arrangörsstaben kommer att bygga upp ett eventområde på 
Udden. Utanför Udden kommer tävlingarna att startas och 
avslutas. En brygga med isättningramp kommer att byggas 
utanför Udden.

Den som går in på tävlingens hemsida på webbadressen 
hobiefishingworlds.com möts av en vajande svensk flagga och 
en bild över småbåtshamnen i Åmål. Där finns mer information 
om tävlingen.

50 lag anmälda
Det var tack vare Europatävlingen Predatour tour utanför 
Åmål förra året fick arrangörerna upp ögonen för Åmål som en 
tänkbar plats Hobie fishing championships.
-Tre personer från arrangörsorganisationen flög över och jag 
tog med dem ut i Vänerskärgården på  provfiske, säger Andy 
van Assema som driver Åmålsföretaget Sportfishing Dalsland. 
Arrangörerna gillade vad de fick uppleva och bestämde sig för 
att lägga kommande världsmästerskap i Åmål. 
Hittills är 50 lag och kajaker anmälda och totalt kommer över 
100 personer med hela organisationen att spendera 12 dagar 
i Åmål, 10-22 maj nästa år. Tävlingsformen är ”catch and 
release” vilket betyder att fiskarna tas upp, mäts, fotograferas 
och släpps sen tillbaka i vattnet. Själva tävlingen pågår under 
fem dagar. Tävlingen är den sjunde i ordningen. 

Åmål värd för världsmästerskap 
i fiske från kajak

Kommunens turismutvecklare Anna Hjelmberg och Andy van Assema från Åmålsföretaget Sportfishing Dalsland visar platsen utanför Udden där 
tävlingarna kommer att startas och avslutas.
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Hittills är 50 lag och kajaker anmälda och totalt 
kommer över 100 personer med hela organisationen 
att spendera 10 dagar i Åmål.



BARN ÄR INTE TILL SALU. DIN MUSIK RÄDDAR LIV.
Var med och stöd insamlingen Musikhjälpen, som är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen.

Stöd Musikhjälpen 2017

ÅMÅL

Musikhjälpen är ett insamlingsevent som funnits i Sverige sedan 2008. En vecka om året, i december, direktsänds Musikhjälpen 
dygnet runt i P3 och i SVT/SVT Play för att tillsammans med Radiohjälpen uppmärksamma och samla in pengar till en undangömd 
humanitär katastrof. Det är ett nytt tema i Musikhjälpen varje år och årets tema är ”Barn är inte till salu”.

Medverkande i år: ABF, Apoteket Hjärtat, Café Karlberg, Fröskogs kulturförening, Grafiskt center Åmål, Karlbergsgymnasiet, 
Musikskolan Åmål, Not quite, Samverket, Studieförbundet Vuxenskolan, Young Innovation Hub, Åmål Handel och Åmåls kommun.

Åmåls kommun uppmuntrar privatpersoner, företag, föreningar och organisationer att engagera sig och bidra till årets insamling. 

Vill du vara med och bidra?  
Kontakta Anna Hjelmberg, 0532-173 01, anna.hjelmberg@amal.se

Du kan även skänka ett bidrag till vår digitala bössa:
bossan.musikhjalpen.se/insamling/karlek-amal

Ditt bidrag och engagemang  
gör skillnad!
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Mellan den 1-17 december kommer spännande  
evenemang att arrageras i staden till förmån  
för Musikhjälpen. 

Söndagen den 10 december  
slår vi till på stort!

Auktion 
Vi auktionerar ut fina erbjudanden  
och varor från Åmål Handel.

Tomteparad 
Klä ut er och kom och var med! 

Julmarknad 
Åmål Handels årliga julmarknad där du 
kan träffa tomten och lämna din önskelista.

Daniel och Yankho 
Programledare från SVTs barnprogram Bolibompa 
uppträder på scenen vid torget.

Tomtedisco 
Kom och dansa loss tillsammans med Breddbandet.



Du vet väl att vi finns  
på Facebook?

facebook.com/amalskommun
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Åmåls kommuns anhörigstöd har under 2017 prioriterat 
området LSS och startat ett pilotprojekt som riktar sig 
till föräldrar med vuxna barn (över 18 år) som har ett 
funktionshinder.

Föräldrar oroas ibland över att något inte fungerar för 
ens barn. I takt med att barnet blir äldre släpper oron och 
vuxenlivet tar vid. Föräldrar till funktionshindrade barn finns 
hela tiden som ett stöd i tillvaron. De har stor kunskap och 
erfarenhet om sina barn. Samtidigt finns en oro över framtiden 
och kanske funderar man på vem som ska ta över om man 
själv inte längre kan eller orkar. Och vem kan man dela oron 
med? Några föräldrar beskriver det som att vara ”den osynliga 
handen”.

Teman efter vilja och behov
Nu pågår ett pilotprojekt för att fånga upp dessa frågor. Ett 
första steg är en studiecirkel som heter ” När jag inte längre 
är med- tankar och funderingar inför framtiden”. Den är 
kostnadsfri och föräldrar träffas vid nio tillfällen och pratar 
utifrån olika tema som spänner över flera fält. Temana formas 
utifrån gruppens vilja och behov. Exempel på ämnen är: stöd 
från samhället, familjejuridik, och nätverk och relationer.
-Samtal, diskussioner och reflektioner är viktiga komponenter, 
och det är värdefullt att få göra det i en grupp som har 
likande grundförståelse och erfarenheter, säger Helena Gillén, 
kommunens anhörigsamordnare.

Föräldraskapet är den gemensamma nämnaren
Intresset och behovet för en föräldrastödsgrupp visade sig vara 
stort. En förfrågan om intresse skickades ut till 75 hushåll, en 
tredjedel var intresserade. Antalet platser är dock begränsat 
eftersom en samtalsgrupp inte bör vara för stor, och bygger 
på förtroende. De som inte fick plats är placerade i kö. Både 
vardagliga och känsliga ämnen tas upp i gruppen. Alla i 
gruppen avger ett tystnadslöfte för att det som sägs i gruppen 
ska stanna i gruppen.

En av föräldrarna är Helena Halvorsen Höög. Hon ser en stor 
fördel med att kunna dela funderingar i gruppen och att det 
finns förståelse inom gruppen för andra föräldrars situation:
-Det finns behov av att bolla frågor med någon. Det finns en 
stor förståelse i gruppen om hur vardagen ser ut för andra 
föräldrar, säger Helena.

Hon ser också en annan positiv effekt med att man tar upp 
svåra frågor i gruppen.
-Diskussionerna i gruppen gör att man vågar ta upp svåra 
frågor med barnets syskon och familjen som man kanske inte 
har vågat göra tidigare, säger hon.

Är du förälder till ett vuxet barn med funktionshinder och är 
intresserad av att medverka i en föräldrastödsgrupp? 
Då är du välkommen att höra av dig till verksamhetshandledare 
Anna-Lena Nyström på telefon 0532-173 93,  
e-post: anna-lena.nystrom@amal.se

Föräldrar stöder varandra 
i nytt projekt

Anhörigstödsgruppen träffas två timmar varje vecka under nio veckor i dagliga verksamheten Viljans lokaler på Drottning Kristinas väg. Föräldern Helena Halvorsen Höög här 
tillsammans med cirkelledarna Helena Gillén, anhörigstödssamordnare och Anna-Lena Nyström, verksamhetshandledare inom LSS-enheten.

facebook.com/amalskommun



30

Anslutningen av Åmål fortsätter...

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

Anmäl ditt intresse på www.stadsnatamal.se

SÅAB
Stadsnät i Åmål AB

stadsnatamal.se

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

Tisdag 19 december
Kl. 19.00 i Åmåls kyrka 

 

 

Åmåls Julkalender 2017
Öppna en lucka och var med om en upplevelse!
Pris: 30 kr 
Kalendern fi nns att köpa från och med den 2 november.
Allt överskott går till Musikhjälpen!

Vi säljer Åmåls Julkalender
•  Coop
•  Family House
•  Elon
•  Audio Video
•  Ica Supermarket
•  Dalslands motor
•  Salong Made By              
•  Kupén

•  Skomakaren Åmål
•  Stilmagazinet
•  Åmåls turistbyrå
•  Åmåls Bok & Pappershandel
•  Åmåls kulturhus (biblioteket)
•  Eurocash             
•  Lilla Coop

w
w
w.a
m
al.se

Gilla Åmål

Karlbergsgymnasiets

Du vet väl att du kan följa kommunfullmäktiges 
möten direkt via vår hemsida. Om du inte har 

möjlighet att följa mötet i direktsändning kan du 
se det när du vill i efterhand.

www.amal.se

Webb-TV
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Praktiska kontaktuppgifter  
till Åmåls kommun 
Åmåls kommuns växel: 0532-170 00
Stadshusets reception: 0532-170 07 
Norrtull reception: 0532-170 10 
Fax: 0532 -128 79 
E-post: kommun@amal.se 
Hemsida: www.amal.se

Biblioteket/Kulturhuset  
Telefon: 0532-171 07

Åmåls kommunfastigheter AB, ÅKAB 
Telefon: 0532-77 71 00

För mer information:
www.amalskommunfastigheter.se

Räddningstjänsten  
Telefon: 0532-172 92 
Information om eldning utomhus: 0532-174 00
Vid akut läge ring: 112

Östby  miljöstation  

Telefon: 0532- 449 02

Kundtjänst vatten och renhållning 
Fakturor för vatten och sophämtning 

Telefon: 0533-68 15 89

Konsumentrådgivning/skuldsanering
Telefon: 0532-171 21

Returen  

Telefon: 0532-170 40

Yttre hemtjänst 
Telefon: 0532-186 51

Förskoleplatser 

Telefon: 0532-171 13

Bygglovsärenden 

Telefon: 0532-170 63

Samverket frivilligcentral  
Telefon: 0532-171 42

Försörjningsstöd 

Telefon: 0532-170 44

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
Besöksadress: Södra Långgatan 4B

Kundtjänst teknik och fritid 

Telefon: 0532-173 02

Färdtjänst 
Telefon: 0532-171 35 

Turistbyrån
Telefon: 0532-170 98

Jobbcentrum
Telefon: 0532-170 44

Simhallen 

Telefon: 0532-170 94



Sveriges mest gästvänliga stad
Vår vision




