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Kommunen går mot strömmen och satsar  på 
turistbyrån  
 
Många kommuner lägger ner sina turistbyråer. Åmål går mot strömmen när nu kommunen efter 
fem år åter tar över driften av Åmåls turistbyrå. Det blir fortsatt året runt-öppet och redan innan 
april öppnar turistbyrån för besökare.  
 
Den 11 januari i år tog Åmåls kommun över driften av Åmåls turistbyrå. 2015 till 2020 drevs 
turistbyrån av Dalslands Turist AB. Nu sorterar den under kommunens nybildade näringslivs- och 
kommunikationsenhet. Fram till 2015 drevs turistbyrån av kommunens kulturenhet. 
 
- Turistbyrån ska även framöver vara helårsöppen och vi kommer redan innan april att ha 

öppet på måndagar kl. 10.00-16.00. Man kan naturligtvis ringa eller mejla alla dagar för att få 
information eller boka in en tid om måndagen inte passar. Under våren utökar vi 
öppettiderna och har öppet alla dagar i veckan från midsommar som vanligt,  säger 
turistbyråansvariga Lena Lindberg Wong. 

 
Många kommuner väljer att lägga ner sina turistbyråer och ersätta dem med så kallade info points 
eller andra obemannade lösningar med turistinformation. Åmåls kommun går mot strömmen och 
har valt att behålla turistbyrån samtidigt som fler stationer med info points kommer införas. 
Kommunen ser ett stort värde i en bemannad turistbyrå som är tillgänglig året runt. 
 
- Vi ser ett stort värde för Åmål att ha tillgång till en året runt- öppen turistbyrå. Vi har så 

många attraktiva besöksanledningar under året och nu kan vi fortsätta ge god service till våra 
gäster och samtidigt utveckla vår marknadsföring som är en viktig del i utvecklingen av Åmåls 
varumärke, säger Kristoffer Ljung, näringslivs- och kommunikationschef i Åmåls kommun.  

 
Lena Lindberg Wong fortsätter sin tjänst på turistbyrån men med utökade arbetsuppgifter på 
näringslivs- och kommunikationsenheten. Förutom turistbyrån kommer Lena Lindberg Wong att 
arbeta med frågor inom Åmåls evenemangsnätverk För Åmål i Centrum, FÅC. Hon kommer även att 
involveras i kommunens marknadsföring och medverka i olika projekt inom näringslivs- och 
kommunikationsenheten. 
 

Turistbyrån kommer som tidigare att ha hand om besökssidan www.dalsland.com/amal där 
besökare kan läsa mer om allt som Åmål har att erbjuda. Turistbyrån säljer fiskekort, erbjuder kartor, 
broschyrer, informerar om Åmål och närområdet samt tar upp avgifter för gästhamnen och 
Måkebergs ställplats för husbilar. Så om man har ett evenemang på gång så är det bara att kontakta 
turistbyrån för att få med det i Åmåls evenemangskalender! 
 
 

http://www.dalsland.com/amal

