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Välkommen till Åmål!
Åmål möter dig med vågskvalp vid 
Vänerns inlopp i staden och Gamla 
stadens lummiga 1700-talsmiljö, 
dess mystik och historik.

Ta del av något av våra evenemang; 
Åmåls Bluesfest, Bokdagar i Dalsland, 
Hamnkalaset, Barnens dag och 
Ljusfesten. 

Hos oss finner du den genuina 
småstadskänslan med mysiga butiker 

som präglas av personlig service. Kanske 
är det en naturupplevelse som du söker 
eller så provar du fiskelyckan i något 
av våra fina fiskevatten? Det finns goda 
chanser att du får napp hos oss! 

Vi vill att du ska känna dig varmt 
välkommen, att du ska trivas och mötas 
av omtanke och värme från vår stad. Vi 
hoppas att du ska gilla Åmål! Vår vision 
är att bli Sveriges mest gästvänliga stad.  

”Sveriges mest gästvänliga stad” - Åmåls vision

Welcome to Åmål
Åmål offers you a warm and friendly atmosphere. There are many reasons to  
visit our town; the idyllic town center, the rich outdoor life and the many events.  
We hope you enjoy your time in Åmål in the best possible way. 
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Vackra Åmål är en gammal stad 
som fick sina stadsprivilegier av 
drottning Kristinas förmyndarreger-
ing den 1 april år 1643. Åmål är i 
dag Dalslands centralort och den 
enda av orterna som kan titulera sig 
stad.

Den anrika stadsdelen Gamla Staden 
ligger öster om Åmålsån och norr om 
Kungsberget. Området är väl bevarat 
med vackra hus och byggnader i en gam-
mal stadsmiljö. Längst ut mot Vänern 
ligger Hembygdsmuseet och i anslutning 
till området finns också gästhamnen med 
Marinan. En av Åmåls vackraste byggna-
der är den gamla kyrkan som byggdes 
på 1600-talet. Idag är byggnaden en 
uppskattad evenemangslokal. Stadens 
gamla torg  i anslutning till centrumkär-
nan kallas för Plantaget. Idag är området 
en park. Byggnaderna som omger parken 
är en av landets bäst bevarade 1700-tals-
miljöer. Åmål har blivit utnämnd till Årets 
stadskärna 2002. I den internationella 
tävlingen Livcom Awards 2005, blev Åmål 

utnämnd till Världens näst bästa stad. 
Tävlingen avgjordes i La Coruna i Spanien 
där städer från hela världen tävlade om 
titeln världens bästa stad. Åmåls  
kommun består förutom tätorten av 
Fengersfors, Tösse-Tydje, Fröskog,  
Ånimskog, Mo och Edsleskog. 
 
Åmål sattes på filmkartan genom Lukas 
Moodyssons prisbelönade ungdomsfilm 
Fucking Åmål. Filmen hade ett stort 
genomslag i Sverige men även interna-
tionellt. Filmen spelades dock inte in i 
Åmål utan i Trollhättan. Det sägs att Åmål 
valdes på grund av dess namn med två 
å i namnet. Rockbandet Broder Daniel 
gjorde ett soundtrack till filmen som 
spelades flitigt i radio.

Om Åmål

Hitta hit
Med korta avstånd till Karlstad (70 km),  
Göteborg (180 km) och Oslo (180 km)  
ligger Åmål centralt vid Vänern längs 
med E45. Du kan enkelt ta dig hit även 
via tåg- och bussförbindelser från  
Karlstad, Oslo och Göteborg. 

Postadress: Box 62, 662 22 Åmål
Telefon: 0532 170 98
Fax: 0532 128 79
E-post: turism@amal.se 
Webb: www.amal.se
Facebook: facebook.com/amalskommun

Åmåls kommun

Åmål, The Pearl of Lake Vänern, is a 
historic town which was established in the 
17th century. In 2002 Åmål won a compe-
tition and was named the best city center 
in Sweden. Many people know the town 
from the film F**king Åmål (Show Me 
Love was the title used in England and the 
USA) which was an international success 
and shown in 25 different countries.
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Vänern är Sveriges största sjö och 
Europas tredje största insjö. Vid ett 
besök i Åmål är det därför aldrig 
långt till ett dopp i innanhavets klara 
vatten, en båttur eller en möjlighet 
att prova fiskelyckan. 

Åmål kallas i folkmun just för Vänerns 
pärla. Med dess vackra gästhamn, dess 
skärgårdsliv och fiskevatten är staden 
välförtjänt av det namnet. Varför inte 
njuta av en glass vid stadens Marina vid 
Vänerns inlopp till gästhamnen? 

Bo vid Vänern
I Åmål finns flera möjligheter till att 
övernatta strandnära vid Vänern. Du kan 
campa eller hyra stuga vid vår centrum-
nära camping. Åmål har Vänerns bästa 
läge för husbilsparkering i närheten av 
gästhamnen. Önskar du ett mer bekvämt 
alternativ finns förstås möjligheten att bo 
på Åmåls stadshotell. Ett mer naturnära 
boende finns vid Rolfskärrs stugby som 
erbjuder strandnära stugor för uthyrning.

Skärgård
Innanhavet Vänern letar sig fram via 
den vackra Åmålsån ända in i stadens 

hjärta. Att kryssa till Åmål, via naturre-
servatet Tösse skärgård, är en fantastisk 
naturupplevelse. Naturen är orörd och 
skärgårdslandskapet utgörs av ett 30-tal 
öar. Skärgården är den största i Dalsland. 
Gör ett strandhugg på någon av öarna, ta 
en fikapaus och förena det med ett dopp 
i Vänern. 

På Sandön finns en avskild vacker sand-
strand som lockar till uppfriskande bad. 
De flesta öarna utgörs annars av klipp-
hällar och gamla odlingsmarker finns på 
flera av dem. 

På Storön finns ett gammalt jordbruk 
sedan 1930-talet. Ideella eldsjälar upp-
rustar idag boningshuset samt jordbru-
ket. Det finns en brygga och toaletter på 
ön. 

På Svegön arrangeras varje år midsom-
marfirande vilket är väl värt ett besök. 

Åmål - Vänerns pärla

Om Vänern 
• Ytan är 5650 km2.
• 22 000 öar och skär.
• 800 000 personer i 13 Vänerkommuner  
   försörjs med dricksvatten.
• Vattendrag som rinner till Vänern är  
   Klarälven, Upperudsälven, Byälven,  
   Norsälven, Tidan och Lidan.
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Båtliv
Från Åmåls gästhamn är det nära till 
stadens evenemangs-, restaurang-, café- 
och shoppingutbud. Åmåls Gästhamn 
har service med möjligheter till dusch, 
WC, tömning av gråvatten och eluttag. I 
närheten av gästhamnen finns centrum- 
kärnan där du kan shoppa i stadens 
mysiga butiker. I centrum hittar du också 
bland annat apotek och livsmedels-
butiker. I närheten av gästhamnen finns 
caféer, restauranger och turistbyrå.

Fiske
Prova fiskelyckan i Vänerns vatten. Trol-
lingfisket efter lax och öring har blivit 
känt världen över. Du kan fiska antingen 
med egen båt eller boka en tur med en 
lokal fiskeguide. Det finns också goda 
möjligheter till fiske efter gädda,  
abborre, gös, öring och lax i Vänerns  
vatten. För fiskeregler i Vänern ta  
kontakt med turistbyrån.

Ädelfiskevatten
Vid Ängebytjärnet finns det möjligheter 
att njuta av en dag med enkelt fiske. Här 
kan man fiska regnbågslax och röding. 
Vid tjärnen finns det möjlighet att hyra 
och övernatta i en lappkåta. 

Fiskekort köper ni på Åmåls turistbyrå, 
Marin och Fritid, Team Sportia Säffle eller 
vid Örnäs camping i Åmål. Ni kan också 
köpa fiskekort med mobilen via Swish 
och www.ifiske.se.
 

Åmåls andra sjöar
Befinner du dig i stadskärnan är Vänerns 
kluckande vågskvalp ständigt närva-
rande. Vistas du på landsbygden är det 
kanske någon av sjöarna Ånimmen, 
Ängebytjärnet, Ärr, Edslan, Käppesjön, 
Ömmeln eller Kalvensjöarna som finns i 
din närhet.  

Badplatser i Åmål
• Klöverudsbadet, Edsleskog
• Knarrbysjöbadet, Fengersfors
• Lilla Bräcke, Ånimskog
• Sandvarpet, Tösse
• Forsbackabaden
• Örnäsbadet
• Kalvensjöarna

Båtturer på Vänern
Under sommaren 2019 kommer båtturer 
att arrangeras. För mer information:

MS Vänervåg  
Tel: 070-607 36 22   
E-post: vanervag.n@gmail.com  

MS Rotösund
Tel: 0532-253 81

Åmål has a scenic archipelago in Lake 
Vänern with islands that can be reached 
by boat. The largest ones are Sandön, 
Storön and Svegön. A visit to the Tösse 
archipelago is a must when you are in 
Åmål. 

Even though Åmål is almost surrounded 
by the Lake Vänern there are many 
more lakes to see when you are in the 
municipality. In the summer 2019 you 
will easily go by boat trips in Vänern, so 
take the opportunity to experience Åmål 
from the water.
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Åmål har ett rikt utbud av musik, 
konst, hantverk, litteratur, dans och 
andra kulturyttringar.  

Åmåls Järnvägsmuseum 
- JÅÅJ
Besök SJ:s gamla lokstallar och upplev 
ånglok och gamla tågmiljöer. 

Snarhögsgården
Den vackra Snarhögsgården ligger i 
Örnäsparken. Den är en gammal 
dalsländsk gård med anor från början av 
1800-talet. 

Thorstensons  
mekaniska verkstad
Besök den spännande verkstadsmiljön 
som i stort sett är bevarad sedan början 
av 1900-talet. 

Tollebols kvarn 
Besök det nya lantbruksmuséet för hela 
familjen. Här kan du uppleva hur ett 
lantbruk fungerade förr och nu. Besök 
gärna kvarnkaféet där det serveras 
våfflor.

Kulturhuset 
Bibliotek, konsthall och arkiv samlat 
under ett tak. Upplev litteratur, konst och 
historia mitt i Åmåls centrum.

Årbols skolmuseum
Årbols skolmuseum är ett av de största 
skolmuseerna i vårt land och har 
omfattande skolsamlingar från 1800-talet 
och in i vår egen tid.

Åmåls  
Hembygdsmuseum
Museet är centralt beläget i ett gammalt 
vackert magasin från 1700-talet i anslut-
ning till Åmåls gästhamn. 

Kultur
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Gamla staden
Stadsdelen öster om ån och norr om Kungsberget 
kallar vi i Åmål för Gamla Staden. Området und-
gick den stora branden 1901 och har fått behålla 
sin genuina prägel av gammal stadsmiljö. Längst 
ut mot Vänern ligger Hembygdsmuseet och i 
anslutning till området finns också Gästhamnen 
med Marinan.

Gamla Kyrkan, från 1600-talet, ligger i den östra 
delen av området, på den plats där Åmåls första 
kyrka en gång legat. Byggnaden ägs numera av  
kommunen.

Omedelbart öster om ån ligger den centrala par-
ken - Plantaget. Detta är området för den gamla 
stadens marknadsplats. Marknaden och torgför-
säljningen flyttades sedermera till det nuvarande 
torget väster om ån och Plantaget iordningsställ-
des till en lummig park.

Plantaget och byggnaderna runt parken är en av 
landets bäst bevarade 1700-talsmiljöer.

 
Guidade turer
Om ni är intresserade av guidade turer är ni 
välkomna att kontakta Åmåls turistbyrå på:
Telefon 0532-170 98, turism@amal.se eller  
besök oss på Hamngatan 3, 662 31 Åmål.

- en stadsvandring i Åmåls historia!
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Not Quite
I hjärtat av den rara bruksorten 
Fengersfors i norra Dalsland i 
Åmåls kommun pågår sedan 2001 
förverkligandet av ett levande 
kulturcentrum. 

Not Quite
Välkommen till Not Quite, en plats och 
ett nätverk för konstnärer, hantverkare 
och formgivare. På det gamla 
pappersbruket har konstnärskooperativet 
skapat förutsättningar för all sorts 
kreativt arbete och utställningsytor, 
café och butik där alla kan ta del av den 
sjudande kreativiteten i den Dalsländska 
skogen. Not Quite har på kort tid gjort sig 
känt som ett av de främsta besöksmålen 
i regionen. Kombinationen av högklassig 
konst och konsthantverk i naturskön 
Dalslandsbygd, med goda förutsättningar 
för fika eller lunch, har visat sig vara ett 
vinnande koncept. 

Här har konstnärer och hantverkare av 
skilda slag sina ateljéer och verkstäder. 
Här finns konsthallar, galleri, butik och 
café. Här ryker det från keramikugnar, 
ässjor och varma sågar. Här skapas 
utställningar med bilder på väggarna 
eller konceptuella performances. Här 
mumsas och fikas det, eller diggas 
till något av årets större eller mindre 
evenemang. Här kan man delta i kurser 
och workshops.

Evenemang 2019 
1 maj 
Säsongsöppning

30 maj - 2 juni
Konstvandring i Dalsland

24-25 augusti
Glupsk på Dalsland  

Not Quite har ca 30 000 besökare per år 
och är Dalslands andra största turistmål 
efter Akvedukten i Håverud.
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The cultural life in Åmål is varied with 
its many events, exhibitions and muse-
ums. One of the most popular destina-
tions in the region is the artist colony 
Not Quite. The creative environment and 
feel of the old factory setting makes for a 
special place to see artists at work, have 
a delicious meal or to relax with a coffee 
and some delicious pastries baked in a 
wood-fired oven at Brukets Godaste.



I Åmål är naturen ständigt närva-
rande. Med sina mångfacetterade 
vatten ger sjöarna ett rikt fiskeliv. Vid 
naturreservatet Bräcke ängar finns 
slåtter- och lövängar som liknar de 
som fanns för hundra år sedan. 

Möt naturen på vattnet, från dres-
sinen eller på cykelspåret. Naturen 
väntar på dig vare sig det är äventyr, 
upptäckarglädje eller stillhet och 
harmoni som är ditt mål med din 
upplevelse.

Naturupplevelser

I Åmål finns elva naturreservat. 
Baljåsen, beläget vid sjön Edslan, utgör 
Dalslands högsta höjd med 302 meter 
över havet. Vid Baljåsen finns välkända 
utsiktspunkter dit markerade stigar leder. 
Reservatet nås från sydost via prome-
nadstigen som går upp till Baljåsen från 
torpet Pettersborg och upp mot Björn-
dalsberget. Vid Baljåsen finns en över-
nattningsstuga.

Det var vid berget Sörknatten som stora 
delar av filmen Ronja Rövardotter spela-
des in. Vid Sörknatten är landformerna 
och geologin i området unika för Sverige. 
Reservatet ligger mellan sjöarna Djup 
och Ånimmen. Naturskog och storslagen 
landskapsbild präglar området.

Vid Yttre Bodane kan du vandra i ett 
vackert örikt skogs- och skärgårdsland-
skap. Här finns riksintressanta fornläm-
ningar från bronsåldern.

Tösse skärgård är den största Väner-
skärgården i Dalsland och innefattar ett 
30-tal öar. Hela skärgården upplevs bäst 
från båt eller kanot. På två platser finns 
rester av fornborgar och det finns flera 
bronsåldersgravar i området.

Vid Bräcke ängar kan besökaren avnjuta 
sin picknickkorg under hamlade träd om-
given av ett vackert odlingslandskap. Re-
servatet är ett populärt utflyktsmål som 
är särskilt vackert i sin grönska under vår 
och sommar. Slåtter- och lövängarna har 
samma utseende som för mer än hundra 
år sedan. 

Baståsens naturreservat utgörs av en 
brant sluttning täckt av ädellövskog. Re-
servatet sträcker sig från Baståsens topp 
ner till sjön Ärr i Fröskog.  
Exempel på andra naturreservat: 
Brurmossen, Grimsheden, Hafsåsen, 
Kednäs och Orsberget.

De vackra naturreservaten
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Storspåret
Vid Hanebols gård i Åmål börjar Storspå-
ret. Det är en två mil lång vandringsled 
som vid Edsleskog ansluter till Pilgrims-
leden.

Pilgrimsleden
En vacker led som börjar i Vänersborg 
och går via Holms kyrka i Mellerud till  
Edsleskogs kyrka i Åmåls kommun. Däri-
från går den vidare via en ny omärkt del 
ända till Svanskog. Pilgrimsleden är över 
100 km lång.

Vandra i Otto Hesselboms fotspår
Leden utgår från Baståsens parkering. 
GPS-koordinater 58.92763, 12.48405

 

Kanotleder
Åmåls kommun ingår i Dalslands kanals 
sjösystem med nästan 70 km kanotled. 
I naturområdet Dalsland-Nordmarken 
finns lägerplatser med vindskydd, toalet-
ter och eldstäder. För att finansiera tillsyn 
uttas en avgift per person och dygn via 
ett naturvårskort. För mer information 
kontakta Åmåls turistbyrå.

Fler möjligheter till naturupplevelser

Enjoy the beautiful countryside sur-
rounding Åmål. Take a trip to some of our 
many nature reserves, paddle a canoe 
on a beautiful forest lake, or hike to the 
highest point in Dalsland, Baljåsen. When 
you are in Åmål, nature is right at your 
doorstep.
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Smaka på Åmål
Restauranger
Åmåls Solsidan - Tapas och à la carte 
restaurang. 
Tel: 0532-150 00  
Adress: Norra Ågatan 2, 662 31 Åmål

Berga Bistro - Lunch, Catering, Fest och 
möten. Husmanskost lagad från grunden.
Tel: 0532-136 05  
Adress: Stora Berga 501 662 92 Åmål

Åmåls Stadshotell - Frukost, lunch och en 
enklare meny på kvällen.
Tel: 0532-616 10  
Adress: Kungsgatan 9, 662 21 Åmål

Kupén- Restaurang, lunch, middag, bar 
och café, mat och musik.
Tel: 0532-126 26  
Adress: Södra Ågatan 11, 662 31 Åmål 

Tössestugans restaurang - Våfflor, á la 
carte meny, dagens lunch, helg- 
erbjudanden.
Tel: 0532-201 40  
Adress: Tösse, 662 98 Tösse

Verona italiensk restaurang - Lunch, á la 
carte, pizza.
Tel: 0532-100 87  
Adress: Kungsgatan 6, 662 31 Åmål 

Dalslands Gästgiveri - Middagar och 
större sällskap, närproducerad husmans-
kost.
Tel: 0532-250 11  
Adress: Gyltungebyn 810, 662 97 Ånimskog

Not Quite Bistro - Lantlig och rustik mat 
samt desserter och bakverk.  
Närproducerat.
Tel: 0532-233 88  
Adress: Fabriksvägen 2, 662 95 Fengersfors

Örnäsrestaurangen - Á la carte och café.
Tel: 0532-170 97 
Adress: Gamla Örnäsgatan, 662 22 Åmål

Åmåls travrestaurang - Dagens rätt med 
salladsbuffé. Öppet under travdagar och 
bokningar.
Tel: 076-806 41 41 
Adress: Mörtebol 9 Åmål 
 
Forsbacka golfrestaurang - Lunch,  
husmanskost och á la carte.
Tel: 0532-430 76 
Adress: Forsbacka Gård 301, 662 92 Åmål

Restaurang Thai Kök  - Lunchbuffé,  
á la carte, traditionella thailändska rätter.
Tel: 0532-166 66  
Adress: Norra Långgatan 9, 662 31 Åmål
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Harrys - Lunch, pub och á la carte.
Tel: 0532-790 111 
Adress: Hamngatan 5, 662 31 Åmål

Josefins Kök - Lättare mat och lunch  
som till exempel sallader, smörgåsar  
och soppor. Även catering.
Tel: 0532-144 00  
Adress: Mellanbrogatan 4, 662 31 Åmål

Kungens restaurang och bar - Lunch, 
kvällsservering, pizza och husmanskost.
Tel: 0532-146 00  
Adress: Kungsgatan 17, 662 31 Åmål 

Restaurang Nygård - Lunchbuffé och  
husmanskost.
Tel: 0532-108 88 
Adress: Industrigatan 12, 662 34 Åmål

Restaurang Inos - I restaurangen erbjuds  
á la carte och lunch.
Tel: 073-562 33 15  
Adress: Kungsgatan 5, 662 31 Åmål

Sibylla Åmål - Hamburgare, korv, kebab, 
kyckling och vegetariskt. 
Tel: 0532-133 11 
Adress: Västra Åsenvägen 1, 662 35 Åmål. 

Mickans Grill - Hamburgare, korv, kebab 
och vegetariskt.
Tel: 0532-137 58 
Adress: Torggatan 7, 662 31 Åmål 

Iryats Pizzeria - Pizza, sallad, kebab.
Tel: 0532-100 01 
Adress: Västerlånggatan 2, 662 31 Åmål 

La Diosa Pizzeria - Pizza, sallad, kebab. 
Tel: 0532-104 48  
Adress: Vänersborgsvägen 3, 662 31 Åmål

Pizzeria Åmål - Pizza, sallad, kebab.
Tel: 0532-169 05 
Adress: Torggatan 20, 662 31 Åmål 

Pizzeria Ceylan - Pizza, sallad, kebab.
Tel: 0532-150 50
Adress: Kungsgatan 7 662 31 Åmål 

Pizzeria Vänern - Pizza, sallad, kebab. 
Tel: 073-684 66 59
Adress: Kungsgatan 4, 662 31 Åmål

Dilans grill och pizzeria - Pizza, sallad, 
kebab.
Tel: 0532-240 21 
Adress: Karlstadsvägen 26, 662 36 Åmål 
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Kaféer
Café Marinan - Glass, kaffe och tilltugg. 
Öppet sommartid.
Tel: 0532-185 86  
Adress: Hamngatan 3, 66231 Åmål

Kalles strandcafé - Enklare lunch,  
hembakade kakor, kaffe och dryck. 
Tel: 070-244 33 28 
Adress: Strandgatan 1, 66231 Åmål

Flickans Wienerkonditori - Café,  
konditori och bageri.
Tel: 0532-101 51  
Adress: Torggatan 3, 66231 Åmål

Josefins Kök - Kaffe med hembakat dopp 
centralt i Åmål.
Tel: 0532-144 00  
Adress: Mellanbrogatan 4, 662 31 Åmål

Marielles kök - Smörgåsar, tårtor, enklare 
lunch och bakverk. 
Tel: 073-830 25 22 
Adress: Lunnegatan 9, 662 31 Åmål

Brukets Godaste - Hantverksmässigt ba-
geri med gräddning i vedeldad ugn med 
ekologiska mjöl och med i White Guide.
Tel: 073-031 38 60  
Adress: Fabriksvägen 2A, 662 95 Fengersfors

Salebols sockenstuga sommarcafé - 
Servering av våfflor med sylt och grädde. 
Tel: 070-698 90 17  
Adress: Salebol, 66297 Ånimskog

Tollebols kvarncafé - Servering av våfflor 
i kvarnen under sommartid.
Tel: 073-664 17 38  
Adress: Tollebols kvarn, Tollebol, 66291 Åmål
 
Hotell Dalhall - Frukostbuffé, fika,  
smörgåsar och enklare kvällsmeny.
Tel: 0532-247 40  
Adress: Strömstadsvägen/E45 66230 Åmål

In Åmål you can enjoy food from different 
parts of the world. There are small cafés 
next to Vänern or in the town center; 
restaurants specializing in homemade 
Swedish cooking, Asian restaurants and a 
cozy restaurant specializing in tapas. Feel 
free to choose from varied menus in our 
lovely town!
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Bo i Åmål
Åmåls Stadshotell  
Centralt beläget hotell med anor sedan 
år 1904. Åmåls Stadshotell har 29 rum 
och frukost ingår. Festvåning och konfe-
rensrum. 
Tel: 0532-616 10  
Adress: Kungsgatan 9, 662 31 Åmål 

Dalhall Sweden Hotels  
Här finns 23 rum och frukost ingår. 
Tel: 0532-247 40  
Adress: Fågelmyrsgatan 2, 662 34 Åmål 

Dalslands Gästgiveri  
Tio dubbelrum. Två av rummen har egen 
dusch och toalett.
Tel: 0532-250 11  
Adress: Gyltungebyn 810, 662 97 Ånimskog 

Edsleskogs Wärdshus 
Vid sjön Edslan.Tio dubbelrum med 
dusch, toalett, tv och balkong.
Tel: 0532-510 55  
Adress: Timmerviken 134, 662 91 Edsleskog 

Tössestugans Herrgårdsboende 
Herrgårdsboende i Tösse vid E45.
Tel: 0532-201 40  
Adress: Tösse, 662 98 Tösse 

Hotell Jägmästarflygeln - Vid Forsbacka 
golfbana. I hotellet finns 13 rum med 
dusch och toalett.
Tel: 0532-616 90  
Adress: Forsbacka 301, 662 92 Åmål

Fengers Husrum - Boende i en retrobutik 
med självhushåll. Frukosten serveras när 
du själv vill och finns i ditt eget kylskåp.
Tel: 076-170 05 97  
Adress: Fröskogsvägen 1, 662 95 Fengersfors 

Villa Örnäs Bed and Breakfast - Bed & 
Breakfast eller självhushåll. eget rum, 
lägenhet eller hus. Tillgång på minikök. 
Lokal för konferens och tillställningar.
Tel: 0532-129 45 
Adress: G:a Örnäsgatan 28, 662 31 Åmål 

Villa Weidling Bed and Breakfast - I Villa 
Weidling finns tre möjligheter till boende 
Ateljén och Västra rummet och Lillstu-
gan. 
Tel: 076-141 52 70 
Adress: Hensbyvägen 10, 662 95 Fengersfors  

Hotell Bed and Breakfast

When staying in Åmål you have a lot of 
different alternatives to choose from.  A 
cozy bed and breakfast at the countryside 
might attract you, or why not stay at the 
larger hotel downtown? There are also 
nice cabins or camping sites for a more 
rustic stay. Welcome!
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Sportfishing Dalsland - Olika boenden. 
Båtuthyrning och fiskecharter.
Tel: 070-206 73 70 
Adress: 662 95 Fengersfors 
Hemsida: www.sportfishingdalsland.com 

Rolfskärrs stugby - Vid Vänern. 14 stugor 
för självhushåll och utrustade med kom-
plett köksutrustning samt elvärme. 
Tel: 0492-306 00 
Adress: Pl 3766 Rolfskärr 662 98 Tösse 

Mogrensvik Turist & Fritid - Stugor med 
enskilt läge. Egen badplats och tillgång 
till fiske, roddbåt och canadensare.
Tel: 0532-450 39 
Adress: Låbyn 1012, 662 92 Åmål 

Kilsholm - Timrade stugor vid en   
Vänervik. Egen badstrand med tillgång till 
roddbåtar och nära till skog.
Tel: 070-639 50 56 
Adress: Kilsholm 163, 662 92 Åmål

Örnäs camping - Vid Vänern med gångav-
stånd från Åmåls centrum. 
Tel: 0532-790 100
Adress: Gamla Örnäsgatan, 662 22 Åmål 
Hemsida: www.ornascamping.se 

Furusjöns camping - Familjecamping 
nära Furusjöns badplats. Fritt fiske.
Tel: 0532-252 10 
Adress: Lilla Bräcke 210, 662 97 Ånimskog 
Hemsida: www.furusjonscamping.se

Gästhamnar
Åmåls gästhamn - 35 gästplatser centralt 
i Åmål. Djup 1,5 - 3 meter. Turistbyrå, 
restaurang och café i anslutning.  
Motorservice inom 1 km. 
Tel: 0532-170 98  
Adress: Hamngatan 662 31 Åmål 
 
Fröskogs gästhamn - Gästhamn 3 km 
från besöksmålet Not Quite. Tre gäst-
hamnsplatser. Djup 1,8 meter. I hamnen 
finns en toalett. Tillgång till lånecykel.
Tel: 0533-681 750

Stugby Camping

Ställplatser 
Ställplats Måkeberg - I centrala Åmål 
finns en ställplats för husbilar. På 
ställplatsen finns WC och färskvatten.
Tel: 0532-170 98 
Adress: Måkebergsplan 662 31 Åmål 

Ställplats Fengersfors
Tel: 0532-231 33
Adress: Sjövägen 6, Fengersfors
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Shoppa i Åmåls  
stadskärna
I Åmål kan du strosa runt, fika och handla 
i stadens vackra miljö. Du hittar ett brett 
utbud och du får personlig service.  
Hemsida: www.amalhandel.se
 

Örnäs - aktiva Åmål
Promenera längs Vänern från Åmåls 
centrum till Örnäs camping. Du kan spela 
frisbeegolf, träna i utegymmet, spela 
volleyboll, minigolf eller tennis. 

Bessa Ishästar
Erbjuder uteritter och privata lektioner 
på islandshästar.
Hemsida: www.bessaishastar.se
 

Edsleskogs Wärdshus
Lär dig göra korv eller fiska gädda. Du kan 
även boka ett vandringspaket.
Adress: Timmerviken 134, 662 92 Åmål
Hemsida: www.edsleskogswardshus.se

Åmåls simhall
Här finns något för alla. Leklandet Inka-
riket riktar sig till de yngre barnen. För 
de lite större barnen finns en plask- och 
undervisningsbassäng. Övrigt så finns 
det bubbelbad, varmvattensbassäng, 
ångbastu och en trevlig cafeteria. 
Adress: Vikenborgsplan, 662 31 Åmål  
Hemsida: www.amal.se

Örnäs lek- och djurpark
Lekparken är vackert belägen i Örnäs-
parkens skog. Här hittar du bland annat 
hinderbanor, linbana, studsmatta och 
rutschkanor. Det finns också en eldstad 
med möjlighet till korvgrillning. Strax 
intill lekparken finns en djurpark med fri-
gående ponnyer, getter, får och kaniner.

Hanebols friluftscenter
Här finns fina motionsspår, fotbollspla-
ner, en boulebana, cykel- och mountain-
bikeleder samt tillgång till dusch, bastu 
och omklädesrum. För längdskidåkning 
finns välpreparerade längdskidspår med 
natur- eller konstsnö. 
Hemsida: www.amal.se

Bowling
I Åmåls bowlinghall finns möjligheten att 
kombinera bowlingsmatchen med mat 
och dryck i lokalen. 
Adress: Schölinsgatan 7, 662 32 Åmål  
Hemsida: www.amalsbc.se 

Sportfishing Dalsland
Utforska fisket tillsammans med en  
fiskeguide. Du kan också välja att hyra en 
båt och fiskeredskap för den egna turen. 
Adress: Sportfishing Dalsland, 662 95  
Fengersfors  
Hemsida: www.sportfishingdalsland.com

Att göra i Åmål
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Forsbacka Golfklubb
Forsbackas golfanläggning rankas som 
en av Sveriges bästa och dess läge 
är oslagbart vackert. I anslutning till 
18-hålsbanan finns tillgång till hotellrum, 
en golfbutik och en restaurang.  
Adress: Forsbacka gård 301, 662 92 Åmål  
Hemsida: www.forsbackagk.se 

Åmålstravet
Åmålstravet har en vacker arena som 
lockar runt 25 000 besökare årligen. 
Loppet ”The Right way” är en unik 
företeelse som endast finns i Åmål. ”The 
Right way” innebär att hästarna tävlar i 
högervarv. 
Adress: Mörtebol 9, 662 92 Åmål  
Hemsida: www.amalstravet.se 

Åmåls Skicenter
I skidsystemet finns flera backar i olika 
svårighetsgrader och det finns möjlighet 
att hyra utrustning och delta i skidskola. 
Efter ett skidpass kan ni besöka anlägg-
ningens värmestuga med kafeteria. I 
anslutning till backarna finns en grillplats. 
Adress: Högheden 110, 662 92 Åmål 
Hemsida: www.amalsskicenter.se

Åmål Paintball
Hos oss kan ni skräddarsy era önskemål.
Adress: Östra bangatan 5, 662 30 Åmål 
Hemsida: www.amalpaintball.com

Saga Bio
Besök den charmiga biografen i Åmål och 
njut av en film tillsammans. Biografen 
har ett utbud av aktuella filmer i olika 
genrer.
Adress: Kungsgatan 5, 662 31 Åmål 
Hemsida: www.amal.se

Åmåls hyrcart
På Breviksbanan cirka fyra kilometer 
söder om Åmål kan man hyra gokart. 
Upplev racingkänslan längs den 650 
meter långa banan.
Hemsida: www.amalshyrcart.se
 

Dressin- och kanottur från 
Forsbackabaden
Besök Svanskogbanan som utgår från 
Forsbackabaden och trampa dressin.  
Det finns möjlighet att kombinera  
dressin och kanot. 
Adress: Joytrail 662 50, Svanskog 
Hemsida: www.jaaj.nu 

Visitors to Åmål have plenty of activities 
to choose from. Take a boat trip on Lake 
Vänern, visit the mini zoo, take a swim 
and a sauna at the swimming hall, watch 
trotting horse racing or enjoy a movie at 
the cinema.
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MAT, MÅLTID OCH 
KULTURUPPLEVELSER
24&25 AUGUSTI 2019

NOT QUITE, FENGERSFORS BRUK KL 11–16
GLUPSKPADALSLAND.SE     GLUPSKPADALSLAND 

ÅMÅLS KOMMUN

HELGENTRÉ 150 KR / UPP TILL 18 ÅR GRATIS

GLUPSK
 PÅ DALSLAND

GLUPSK
 PÅ DALSLAND

GluPsk 
 på dalsland

GluPsk 
 på dalsland

  

SM I UTOMHUS-
MATLAGNING 25/8

DELTÄVLING 5

Glupsk på Dalsland presenterar stolt femte 
deltävlingen i SM i Utomhusmatlagning. Tävlingen 
lyfter våra lokala råvaror och produkter.

Lagen består av 2–3 deltagare som har 2,5 
timmar på sig att tillaga en trerätters meny över 
öppen eld. Det segrande laget kvalar in till
finalen som avgörs i Skövde.

Antag utmaningen och anmäl ditt lag. 
Anmälan och info utomhusmatlagning.se

ATT VARA 
GLUPSK PÅ 
DALSLAND 

ÄR ATT VARA 
GLUPSK

 PÅ LIVET

www.bokdagaridalsland.se

Två av namnen till
Bokdagar i Dalsland 25-27 juli:

SAMI SAID &
MALOU VON SIVERS

Mångprisade författaren och tidigare 
Åmåls bon Sami Said med romanen 
Människan är den vack-
raste staden.

Folkkära programledaren och författaren 
Malou von Sivers är aktuell med 

romanen Olycksbarnet

I maj
presenteras full-

ständigt program på vår hemsida 
www.bokdagaridalsland.se

Då släpper vi även biljetterna som kan bokas på hemsidan.
Notera redan nu i era kalendrar! Välkomna!
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Stinsen 
Sightseeing

Turisttåget

Tider och priser hittar du på www.amal.se under våren 2019

Åmåls bluesfest: 11-13/7 tors-lör
Hamnkalset: 2-3/8 fre-lör



Ljusfest 2019Åmåls

5  -  7   s e p t e m b e r

- en del av ”Gi
lla Åmål!”

Torsdag 5 september 
» Light night shopping

Fredag 6 september 
» Fredagsmys

Lördag 7 september 
» Ljusfestkvällen
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Åmåls Bluesfest 
Åmåls Bluesfest startade år 1992 
av några hängivna eldsjälar. 
Åmåls Bluesfest är sedan mitten 
av 1990-talet Sveriges största 
internationella bluesfestival.

Inne i stadskärnan bjuds det på 
gatublues på fyra olika platser och 
i Kulturmagasinet är det blues på 
eftermiddagar, torsdag kväll samt gospel 
på söndag. Huvudarena för bluesfesten 
är Eventterminalen där de flesta stora 
akter spelar. För att uppleva Åmål är 
bluesfesten ett måste att besöka. Den 
har något för alla – gammal som ung. 

Det är inte bara traditionell blues 
som spelas, det blir även gospel, soul, 
bluesrock och folkmusik vid sidan av 
bluesen.

Reverend Peyton’s Big Damn Band (USA)
Eric Bibb (USA)
Ruf’s Blues Caravan: Ally Venable (USA)  
Ina Forsmann (FIN), Katarina Pejak (SRB)
Anthony Gomes (CDN)
Dawn Tyler Watson (CDN)
JW Jones (CDN)
Marie Chain (D)
Bert Deivert & Libby Rae Watson (USA)
Pristine (NO)
HP Lange Band (DK)
The Hoopleheads (DK)
Baskery
Lollo Gardtman & Mr Bo & The Voodooers
Karin Rudefelt & Doctor Blues
Clas Yngström & The Blue Devils
Top Dogs De Luxe
Patrik Jansson Band
Fat Bull
Alabama Lovesnakes
Tove Gustavsson Band
Freddie Nyström Band
Erika Baier & The Business
Blue Wheel
Slidin’ Slim
Stefan Dafgård & Tommy Trumma
Wandering Peggy
Fredrik Karlsson & Jan-Anders Andersson
Hot Dog Taylor

Utställande fotograf  
Frank Nielsen (DK)

Artister 2019
11-14 juli 2019
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Join the international Åmåls Blues Fest,  
the 28th annual, 11-14 July. Artists and  
musicians such as Blues Pills, Ten Years After 
and Roffe Wikström are already booked. Mu-
sic and cultural life flourish in a cozy, warm 
atmosphere throughout the town. 



Hamnkalaset arrangeras i området 
kring djuphamnen, kulturparken och 
gästhamnen i Åmål. Evenemanget 
bjuder på mängder med aktiviteter som 

knyter an till Vänern och vatten samt 
underhållning, musik och dans för hela 
familjen. Missa inte Hamnkalaset! 

2-3 augusti 2019
Området vid Djuphamnen • Kulturparken • Gästhamnen
Hamnkalaset

i Åmål
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För mer information: 
www.amal.se och facebook.com/amalskommun

FRI ENTRÉ!



...och mycket mer!

VATTENAKTIVITETER

MATMARKNAD

ERIC SAADE

DANS
TURISTTÅG

PETRA MARKLUND
AUGUSTIFAMILJEN

KOMPISARNA
BARNAKTIVITETER

TIVOLI
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APRIL
20 april 
Påskparad i Åmål 

23 april kl. 14.00-16.00  
Påsklovsaktivitet - Skapa en 3D-tavla  
Åmåls Kulturhus 

25 april kl. 18.00 
Författarkväll Bruksliv på Dal  
Not Quite i Fengersfors 

25-27 april  
Internationella fisketävlingen  
Predator tour i Åmål 

30 april  
Valborgsmässofriande i församlings-
hemmet med brasa och fyrverkeri  
Hembygdsföreningen i Ånimskog 
 

MAJ
1 maj  
Säsongsöppning med tre vernissager  
Not Quite Fengersfors
 
2 maj kl. 17.00  
Stadsvandring med Gustav Wennberg  
Samling vid Gamla kyrkan
 
4 maj  
Cykelns dag vid Gamla Bryggeriet  
Mak´s cykel i Åmål
 
4 maj  
Emil Assergård  
Harrys i Åmål
 

4-11 maj  
Åmåls Fotofest
 
11 maj  
Roadhouse med vänner  
Harrys i Åmål
 
12 maj kl. 11.00- 14.00  
Tillverka din egen vandringsstav och vandra 
i Sörknatten 
Västkuststiftelsen. 
 
13 maj kl. 12.20  
Säsongspremiär tävlingsdag  
Åmålstravet
 
18 maj  
Barnens dag i Åmål  
Kulturparken
 
18 maj  
Kakbuffé och godisregn samt invigning av 
barnhörnan och barnincheckning 
Åmåls stadshotell
 
18 maj ca kl. 16.00  
Dalsland Cruising med ca 500 vackra bilar 
genom Åmåls centrum
 
18 maj  
Eurovisionafton  
Harrys i Åmål
 
19 maj  
Söndagsvandring Linheden från Knarrbysjön 
med föreningen Vandra i Ronjaland
 
25 maj  
Golfens dag  
Forsbacka Golfklubb

Evenemang
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30 maj  
Pilgrimsvandring  
Åmåls Församling
 
30 maj  
Familjedag  
Harrys i Åmål
 
30 maj- 2 juni  
Konstvandring i Dalsland
 

JUNI
1 juni  
Rich Harper Band från USA  
Gamla Kyrkan 

1 juni  
100% Uggla Tribute  
Harrys i Åmål 

3 juni kl. 19.00  
Musikskolans vårkonsert 
Gamla Kyrkan
 
5 juni  
Invigning av Ida Bäckmanns plats och gata  
Gamla Kyrkan
 
6 juni kl. 11.00  
Stadsvandring med Gustav Wennberg  
Samling vid Gamla Kyrkan
 
6 juni kl. 14.00  
Musikskolan ensembler spelar  
Gamla Kyrkan

kl. 16.00  
Nationaldagsceremoni Åmål Concert Band 
och solister  
Gamla Kyrkan 

7 juni-16 augusti kl. 11.00-16.00 
Sommarutställning om gruvverksamhet och 
stenbrott i Åmåls kommun  
Hembygdsmuséet 
 
16 juni kl.10.00- 14.00  
Botanisk vandring i ängsgranskog - Vilda 
blommornas dag.  
Samling vid Petersborgs parkering med 
Västkuststiftelsen 

16 juni kl. 14.00  
Tävlingsdag  
Åmålstravet 

21 juni kl. 14.00  
Midsommarfirande 
Ånimskog  

21 juni kl. 1400  
Midsommarfirande i Snarhögsparken  
Åmål  

22 juni kl 20-24.00  
Logdans Lilla Bräcke
 
26 juni kl. 18.30  
”Åndå Något” tävlingsdag  
Åmålstravet
 
29 juni kl. 13.00-17.00  
Upplev Storön med vandring, musik och 
berättelser.  
Samling på småbåtshamnens parkering i 
Tössebäcken. 
 
29 juni  
Jacob Karlberg  
Harrys i Åmål
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30 juni kl. 11.00-13.00  
Toner över Edslan med vandring  
Samling vid torpet Petersborg, Edsleskog  

30 juni kl. 14.00-18.00  
Säsongsöppning på Mötesplats  
Tollebols kvarn  
 

JULI
1 juli  
Kvarnrörelsens historia med rötter i 
medeltidens Sverige ”Från Skvaltkvarn  
till hjulkvarn”  
Mötesplats Tollebols Kvarn 

6 juli  
Hembygdsdagen i hembygdsgården 
Ånimskog 

6 juli  
Packmopedsturnén 
Gamla kyrkan 

8 juli  
Kvarnrörelsens historia med rötter i 
medeltidens Sverige ”Djuren på gården”  
Mötesplats Tollebols kvarn 
 
10 juli kl. 15.00  
Ica Supermarket Lejonet Bluestrav  
Åmålstravet 

10-14 juli  
Förkval för junior SM i tennis  
Åmåls Tennisklubb 

11-14 juli  
Åmåls Blues Fest the 28th annual  

13 juli  
Jamie Meyer  
Harrys i Åmål 

14 juli kl. 10.00-15.00  
Ute i Vänerskärgården till fots vid Yttre 
Bodane  
Samling sker vid reservatets parkering norr om 
Köpmannebro 

18 juli  
”Visor rakt in i hjärtat” trubadur Benny 
Grandberg  
Mötesplats Tollebols kvarn 

14-19 juli  
Forsbackaveckan  
Forsbacka Golfklubb 

26-27 juli  
Bokdagar i Dalsland  
Gamla Kyrkan 

27 juli kl. 12.00  
”The Right Way” Ponnytrav  
Åmålstravet
 
27 juli  
Beachvolley vid Harrys i Åmål
 
28 juli kl. 14.35  
”The Right Way”  
Åmålstravet 

28 juli kl. 11.00- 15.00  
Familjevandring vid Dalslands högsta punkt 
vid Baljåsen  
Samling vid reservatsparkeringen vid Petersborg 
 



37

AUGUSTI
1 augusti  
”Visor rakt in i hjärtat” trubadur Benny 
Grandberg  
Mötesplats Tollebols kvarn 

2-3 augusti  
Hamnkalaset i Åmål 
 
3 augusti  
Skumparty på Harrys i Åmål
 
10 augusti  
Åmålsdagen 
 
10 augusti  
Sommarfinal med Ulf Nilsson och 
Linda Warg  
Harrys i Åmål 

10 augusti  
Kvaltävling till Dalsland Tour  
Forsbacka Golfklubb 

16 augusti kl. 12.45  
Lunchtrav 
Åmålstravet 

18 augusti  
Söndagsvandring Silvergruvan-Hafsåsen  
Föreningen Vandra i Ronjaland  

18 augusti kl. 10.00-14.00 JULI
Vandring vid Bräcke ängar och lövskogar 
Samling vid reservatets P-plats 
 
22 augusti kl. 17.00  
Stadsvandring med Gustav Wennberg  
Samling vid Gamla Kyrkan

24-25 augusti kl. 11.00-16.00  
Glupsk på Dalsland 
Not Quite 

24 augusti - 1 september  
Vänerveckan 

25 augusti kl. 10.00-14.00 
Botanisk vandring i ängsgranskog 
Samling vid parkeringen vid Petersborg kl. 10:00 

24 augusti kl. 11.10  
Tävlingsdag  
Åmålstravet  

26-31 augusti  
80-talsvecka mat, film, musik och dans  
Åmåls stadshotell

SEPTEMBER
5-7 september  
Åmåls Ljusfest 
 
7 september kl. 11.10  
Tävlingsdag på Åmålstravet 

7 september kl. 10.30-14.00  
Idrottskul Åmål och Säffle  
Åmålstravet 
 
14 september  
Bakdagen 
Ånimskog  

14-15 september  
Fiskehälja 25 år
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15 september  
Söndagsvandring vid stensättningar NV 
Linheden  
Föreningen Vandra i Ronjaland 

15 september kl. 12.00  
Ponnytrav 
Åmålstravet 

19 september kl. 19.00  
”En gruvlig kväll” - om gruvverksamhet 
 i Åmål  
Hembygdsmuséet  

26 september kl.12.20  
Lunchtrav 
Åmålstravet
 

OKTOBER
13 oktober kl.14.00  
Säsongsavslutning 
Åmålstravet
 
18 oktober  
Söndagsvandring Bläsenrundan NV Linheden 
Föreningen Vandra i Ronjaland 

24 oktober kl.19.00  
En kväll om stadsplanering och 
bevarandefrågor  
Hembygdsmuséet 

31 oktober 
Höstmys
Åmåls centrum

31 oktober 
Halloween-parad
Åmåls centrum

NOVEMBER
16 november  
Åmål Trophy  
Örnäs camping

DECEMBER
1 december kl. 18.00  
Adventskonsert med församlingens körer  
Åmåls kyrka 

7 december kl. 18.00  
Julkonsert med Åmål Concert Band 
Åmåls kyrka 

8 december  
Åmål Handels julmarknad  

10 december  
Öppet hus med Nobelquiz  
Nordiska Litteraturhuset
 
10 december  
Nobelmiddag tillsammans med 
Nobelmiddagen på storbildsskärm 
Åmåls stadshotell 

13 december  
Luciahögtid 
Åmåls kyrka 

18 december kl. 19.00  
Musikskolans julsaga och ensemblekonsert 
Karlbergsaulan

   För fullständig och uppdaterad    
   evenemangslista besök: 
   www.amal.se/event
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Åmål is well known for its rich cultural life 
and for many events and happenings. Since 
its start in 1992, Åmål´s Blues Fest has grown 
and is now one of the largest blues festivals 
in Scandinavia. In addition, Hamnkalaset (The 
Harbor Festival), Bokdagarna I Dalsland (Book 
Days in Dalsland) and the Light festival are 
some of the biggest events in Åmål.



Åmåls kommun
Besöksadress: Kungsgatan 26, 662 31 ÅMÅL
Kontakt: 0532-170 00 • kommun@amal.se • amal.se

Åmåls Turistbyrå
Besöksadress: Hamngatan 3, 662 31 ÅMÅL
Kontakt: 0532-170 98 • turism@amal.se • dalsland.com/amal


