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Stadsfesten Åmålsdagen ställs in på grund av risk för
kraftigt oväder
Åmåls kommun tillsammans med Åmål handel beslutade under torsdagen att ställa in stadsfesten
Åmålsdagen som skulle ha genomförts på lördag den 10 augusti. Arrangemanget ställs in på grund
av stor risk för kraftiga regn. Räddningschefen uppmanar till översyn av källare.
Stadsfesten Åmålsdagen är ett av Åmåls årliga evenemang som skulle ha genomförts på lördag 10
augusti. På grund av risken för stora regnmängder och åskväder under lördagen väljer arrangörerna
Åmål handel och Åmåls kommun att ta det säkra före det osäkra och ställa in hela arrangemanget.
- Vi har följt händelseutvecklingen. Vi har vid två tillfällen under sommaren haft kraftiga
regnoväder och vi står nu inför ett osäkert läge där vi befarar mycket stora regnmängder och
kanske åska. Vi valde därför att ställa in alltihop med tanke på säkerheten. Vi beklagar detta, men
vi kan inte riskera att någon far illa nere på stan till följd av oväder, säger Michael Karlsson (S),
kommunstyrelsens ordförande.
Samtliga medverkande föreningar och organisation under Åmålsdagen fick meddelande om det
inställda evenemanget under torsdagseftermiddagen.
Räddningstjänsten i Åmåls kommun har förberett sig för att snabbt kunna gå upp i stabsläge för att
kunna hantera många larm om översvämning. Vid behov ska extra personal kunna förstärka och
man kommer att förbereda sig med länspumpar och slangar för snabbare hjälpinstaser.
Räddningstjänsten har även varit i kontakt med frivilligorganisationen FRG som förbereder för att
kunna bistå räddningstjänsten med att pumpa ur översvämmade källare.
Räddningschef Henric Helander uppmanar alla fastighetsägare som vet med sig att de har haft
problem med källaröversvämningar att plocka bort eller palla upp saker som förvaras i källaren. Han
uppmanar även att hålla brunnar och avlopp rena från skräp för att underlätta avrinnning.
Enligt Åmål handels ordförande Roar Strömsheim kommer delar ur Åmålsdagens program att
arrangeras i samband med Ljusfesten den 5 september.
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