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Vi hjälps åt!

Vi måste hjälpas åt att handla lokalt för att vårt
näringsliv ska finnas kvar. Nu kan du handla
hemifrån och ta del av allt utbud som erbjuds i
foldern. Du gör verkligen skillnad genom att
handla hemma! Välkomna!

Apotek Hjärtat Åmål
Extraöppet för dem som förbeställt och tillhör
riskgrupp vardagar mellan kl. 08.30-09.00.

Berga Bistro
Dagens lunch för avhämtning kl.11.30-14.00. Andra tider
enligt överenskommelse.
Drive Thru - Vi kan lämna ut till er bil.
Tel. 0532-136 05.

Bernes Guld & Silver
Tillfälligt ändrade öppettider hos Bernes Guld & Silver.
Månd-Fred kl. 14-18. Brådskande, vänligen ring
Tel. 0532-303 84 eller 070-651 65 40.

Dalslands Motor
Vi kan vara behjälpliga med att hämta bilen för er som är i
riskzonen till service, byte till sommardäck etc. Om det finns
behov av reservdelar kan vi även göra utkörningar. Betala
gärna med swish. Tel. 0532-122 75.

Dressmann
Välkomna till Dressmann Åmål.
Öppettider mån-fre kl. 11-18 och lör kl. 11-14. Hjälp oss finnas
kvar genom att handla lokalt. Tel. 010-206 89 07

Eijes Bil
Eijes Bil erbjuder hämtning/lämning vid service/reparation
samt hemleverans av nyinköpt bil (inom 5 mils radie).
Tel. 0532-167 00

ELON
Du kan vara trygg med att vi gör allt i vår makt för att serva
dig. Vi erbjuder hemleverans av både stort och smått, ex.
kaffebryggare, ljuskällor, dammsugarpåsar, kylskåp mm.
Tel. 0532-178 20, e-post: amal@elon.se

ELON Ljud&Bild
Vi finns här för dig! Tillsvidare erbjuder vi gratis hemkörning
inom 2 mils radie. Hos oss kan du betala säkert med Swish
eller Klarna.
Tel. 0532-103 65, e-post: amal@elonljudbild.se

Emmas Makeup
Jag på Emmas Makeup har öppet som vanligt.
Maila gärna så kan jag förbereda presentkort/produkter
och leverera. e-post: emma_gustafsson-@hotmail.com

Essence Hälsa & Skönhet
Vi tar hand om dig! Välkommen till en auktoriserad
hudterapeut med gesäll- och mästarbrev.
Tidsbokning tel. 0532-140 80

Gunillas Interiör
Boka privattid! Efter stängningstid.
Leverans/beställningar om möbelomklädsel,
gardinsömnad, etc.
Tel. 070-733 09 77, e-post: gunillainterior@live.se

Hantverksmagasinet
Vill du vara ensam i butiken finns möjlighet kl. 11.00-13.00
tis-fre. Ring 0532-131 43 efter kl. 13.00 dagen innan och
bestäm tid.

Hårdesign
Vi har öppet som vanligt, några luckor är de i dessa tider.
Hör av er angående bokning tel. 0532-711 84.
Produkter och presentkort kan vi hjälpa er att
förbereda och möta er utanför eller köra hem till er.

Järnmagasinet
Din lokala leverantör inom järnhandelssortiment, arbetskläder, skog & trädgård, hydraulik, olja, filter m.m.
Vi levererar med egen turbil vid behov.
Tel. 0532-607 672, e-post: anders@jarnmagazinet.se

Karlströms skor
Du som vill, kan boka in egen tid i affären före
kl. 11.00. Ring så ordnar vi detta!
Öppet som vanligt kl. 11.00-18.00.
Tel. 0532-101 15

Kryp in
Vi kör ut alla varor från butiken gratis inom 2 mils radie.
Krypin Djurtillbehörsbutik/hundcafe.
Tel. 0532-100 08 eller 070-539 39 74

Kupén
Vi kör ut lunch, ring och beställ före kl. 10.00.
Utkörning av a la carte ons och tors kl. 16.00-19.00.
Tel. 0532-126 26.

La Belle By Sarinya
Allergivänliga produkter. Alla verktyg har genomgått desinficering och sterilisering efter varje kund. Riskgrupper kan
önska sig att vara ensamma på salongen vid behandlingen.
Tel. 079-348 16 74

Life
Stärk ditt immunförsvar!
Ring gärna till oss i butiken för att få rådgivning!
Vi kör hem varorna om ni så önskar!
Tel. 0532-101 34

MAK:s Cykelservice
Vi finns här för er mån-fre kl. 10-18, lör 10-14.
Din lokala cykelhandlare MAK:s Cykelservice.
Tel. 0532-133 87

Marielle´s kök & café

Solsidan

Hos oss finner du allt för en härlig fika eller lunch.
Allt kan köpas med hem eller avnjutas på plats.
Tel. 073-830 25 22.

Vi på Solsidan erbjuder just nu tapas för avhämtning.
Hjärtligt välkomna att ringa oss. Ta hand om varandra!
Tel. 0532-150 00

Mbksyy services
Vi kan komma hem till er och hämta era produkter, reparera
och köra tillbaka hem till er.
Elektronik, telefoner, datorer.
Tel. 073-241 64 12, hemsida: www.mbksyy.se

Mellanbrons Café
Beställ fika eller mat och hämta utanför ingången.
Vi ordnar även hemleverans för de som önskar.
Tel. 0532-144 00

Optimera
Vår transportavdelning med utkörning av byggmaterial
fungerar som vanligt. Det går utmärkt att ringa eller maila
in er beställning.
Tel. 0532-797 201

Pernilla concept
Öppet som vanligt med de åtgärder som krävs.
En frisör och avstånd mellan stolarna så alla kan
känna sig trygga.
Tidsbokning tel. 070-551 41 20

Stilmagazinet
Stilmagazinet rekommenderar dom äldre att komma
mån-ons kl. 10-12. Ring och boka tid för privat shopping.
Tel. 0532-102 50

Studio Saxess
Vi har flexibla arbetstider och vi kan jobba avskilt.
Ring så hittar vi en lösning för dig.
Tel. 0532-141 20

Synoptik
Varierande öppettider gäller framöver. Tisdagar för
65+ och er i riskgrupper. Förstärkta butiksrutiner för hygien
och städning.
Tel. 0532-150 40

Trattoria Buongiorno
15% vid avhämtning: pizza ,pasta, kebab, a la carte.
Kungsgatan 17.
Tel. 0532-146 00

Tössestugan

Qwess

Vi ordnar hemleverans, hör av er så kommer vi överens.
Tel. 0532-201 40

Qwess erbjuder kunderna att boka en egen tid i
butiken helt kostnadsfritt samt hemleverans inom Åmåls
kommun. Tel. 070-757 04 71

Ulrika Thoresson

Restaurang Nygård
Matlådor kan beställas för avhämtning, utkörning eller lämnas vid entrén alternativt er bil på vår anslutande parkering!
Avhämtningsmeny till reducerat pris.
Tel. 0532-108 88

Rose-Marie (Studio Saxess)
Gör även hembesök till de som ligger i riskgruppen.
Tel. 070-573 01 12

Salong Kaj
Vi har öppet som vanligt, men är du orolig kan vi se till att
det bara är du och din frisör. Bara ring!
Tel. 0532-129 20

Salong Made By
För dig som är i riskgrupp kan vi erbjuda speciella
morgon- eller kvällstider. Ring oss så hjälper vi er!
Tel. 0532-104 40

Skinn-Metro
Vi erbjuder fri hemkörning inom Åmål samt provning av
skor eller väskor utomhus.
Tel. 0532-134 50

Ta hand om dig själv i dessa tider!
Nu finns möjlighet att bli coachad via telefon och
skypemöten via datorn.
Tel. 073-022 12 48, e-post: info@ulrikathoresson.se

Vassvikens loppis
Handla klimatsmart!
Utomhusloppis vid Vassviken 501 Ånimskog. För öppettider
kolla facebook och instagram. Tel. 073-828 80 26

Åmåls Bok & Pappershandel
Behöver du läsning, pussel eller annat tidsfördriv, så finns vi
här för dig! Vi erbjuder hemkörning i Åmål.
Ring eller mejla så kommer vi överens.
Kort & swishbetalning. Tel. 0532-157 70

Åmåls stadshotell
Vardagar kl. 11.30-14.00 stor lunchbuffé eller Take Away.
Fredag & lördag kl. 17.00-20.00 även som Take Away. Varje
dag kl. 17.00-20.00 säljer vi matlådor för 50:-.
Följ oss på Facebook eller ring 0532-616 10

ODR/SAMHÄLLSINFORMATION

Är du i behov av hjälp?

Frivilliga resursgruppen (FRG) i Åmål i samarbete med Röda Korset, Försvarsutbildarna
och Åmåls kommun kan under coronapandemin hjälpa dig som har behov av följande:

• INKÖP av matvaror samt receptfri medicin.
• HEMLEVERANS av nödvändiga varor inom Åmåls kommun samt Svanskog.
• RASTNING av djur
• INFORMATION
Kontakta oss vardagar (måndag-fredag) kl 08:00-13:00 på:

Telefon: 076-8437900 eller 076-8437910
Tjänsten är kostnadsfri.
Vi vänder oss i första hand till er som är definierade som riskgrupper i vårt samhälle,
eller på annat sätt är påverkade av effekterna av coronapandemin.
Tillsammans löser vi detaljerna så att hjälpinsatserna sker på ett säkert och tillfredställande
sätt för båda parter.
Observera! Av säkerhetsskäl är det den hjälpbehövande som måste ta den
första kontakten.

Telefon (växel): 0532-170 00
E-post: kommun@amal.se
Hemsida: www.amal.se
Facebook: facebook.com/amalskommun
För kommunens information kring coronaviruset, besök:

amal.se/corona eller facebook.com/amalskommun
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