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Bakgrund
Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en 
ny översiktsplan för Åmåls kommun samt fördjupad 
översiktsplan för Åmåls tätort. Hittills har bland annat work-
shop med allmänhet och politiker hållits. Coronapandemin 
har inte gjort det möjligt att fortsätta dialog- och förank-
ringsarbetet genom fysiska möten så som det var planerat. 
Under maj och juni 2021 genomfördes därför en digital enkät 
och under september ett antal telefonintervjuer för att sam-
la in ytterligare synpunkter från kommunens invånare som 
underlag till arbetet med översiktsplanen. 

De svar som inkommit via enkäten och genom tillhörande 
vykort och telefonintervjuer är sammanställt i denna rap-
port.

Hur arbetar vi vidare?
Denna sammanställning kommer att utgöra ett av flera 
underlag för det fortsatta arbetet med den kommunom-
fattande översiktsplanen samt fördjupningen över Åmåls 
tätort. Resultatet av enkäten och intervjuerna kan inte ans-
es vara representativt för Åmåls kommuns invånare i sin 
helhet utan detta ska endast ses som ett av flera underlag 
för framtagandet av översiktsplanens kommande samråd-
shandlingar. Nästa möjlighet att tycka till om översiktsplan-
ens innehåll kommer att bli under samrådsskedet som är 
planerat att ske under första halvåret 2022. Samrådsförslag-
et är det första heltäckande förslaget som du som invånare 
har möjlighet att tycka till om.

BAKGRUND 

Därefter justeras, kompletteras och i viss mån omarbtas förslaget utifrån 
inkomna synpunkter och ställs ut för granskning. Då finns ytterligare mö-
jlighet att lämna synpunkter. Därefter skickas förslaget till kommunfullmäk-
tige, där översiktsplanen tas upp för antagande.
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Metod
Enkätens utformning
Enkäten var digital och fanns tillgänglig på kommunens 
hemsida under perioden 22 maj – 6 juni 2021. Enkäten inled-
des med bakgrundsinformation om vad en översiktsplan är. 
Frågorna i enkäten var därefter uppdelade i tre kategorier 
där alla var frivilliga att fylla i. De tre övergripande frågekat-
egorierna var: 

1. Vem är du? 

2. Framtida Åmåls kommun 

3. Vilken del av kommunen anser du är din? 

Enkäten innehöll både frågor med fasta svarsalternativ, fri-
textsvar och möjlighet att markera ut svar på karta.

Vykort och telefonintervjuer
För dem som inte hade möjlighet att fylla i den digitala en-
käten gavs möjlighet att bidra med underlag till arbetet 
med översiktsplanen genom att vykort skickades ut till alla 
hushåll i kommunen. På vykortet fanns möjlighet att svara 
på ett antal frågor samt uppge telefonnummer om man ville 
delta i en eventuell telefonintervju istället. Ett antal telefon-
intervjuer genomfördes under september månad som kom-
plement till svaren i enkäten. Intervjupersoner valdes främst 
ut utifrån de orter där enkäten hade låg svarsfrekvens. 
Resultatet från intervjuerna ingår i denna samanställning. 
Resultatet från svaren på fritextfrågorna på vykorten in-
går också i sammanställningen, under frågorna ”Vad kän-

METOD
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netecknar Åmåls kommun idag?” samt ”Vad är den vikti-
gaste frågan för kommunens framtida utveckling?”

Marknadsföring
För att nå ut till Åmåls kommuns invånare har enkäten gjorts 
både digital och i form av vykort som skickats ut till alla 
hushåll i kommunen med information om var enkäten fanns 
tillgänglig samt möjlighet att svara på ett antal frågor direkt 
på vykortet. På utvalda platser i kommunen fanns möjlighet 
att sedan posta vykorten med svar tillbaka till kommunen. 
Under maj månad genomfördes även annonsering på soci-
ala medier och i ortstidningen.
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Resultat
Deltagande
Enkäten innehöll totalt 24 frågor och sammanlagt inkom 
223 stycken enkätformulär. Alla har inte valt att svara på 
alla frågor och för vissa frågor gick det att uppge flera svar, 
därför varierar antalet inkomna svar per fråga. Sammanlagt 
inkom 84 vykort där 32 uppgav att de kunde tänka sig att 
ställa upp i en eventuell telefonintervju. Av dessa har 6 per-
soner intervjuats.

Resultatet av enkäten och intervjuerna kan inte anses vara 
representativt för Åmåls kommuns invånare. Inget urval av 
respondenter har gjorts då enkäten har varit öppen för alla 
inklusive de som inte bor i kommunen. Vidare har det varit 
möjligt att lämna in enkäten flera gånger. Sammanställnin-
gen består av generella slutsatser som inte är kvantifierade. 
Utöver detta presenteras ett urval av citat från fritextsvaren 
samt kartbilder från de frågor som innehöll möjligheten att 
markera ut synpunkter via kartor. Resultat ska ses som ett av 
flera underlag till den kommande översiktsplanen.

Stapeldiagrammen som presenteras på följande sidor är 
resultat från de digitala enkätsvaren. 
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INFORMATION OM RESPONDENTERNA 
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Information om respondenterna
Redovisningen nedan bygger på de inledande enkätfrågor 
som ställdes till respondenterna. Syftet är att ge en bild av 
vilka som svarat på enkäten och åskådliggöra vilka grupper 
som framträder mest bland svaren.

Majoriteten av de som besvarade enkäten är mellan 56-75 
år vilket är knappt hälften av enkätsvaret. Det är något fler 
kvinnor än män som svarart på enkäten. Inskickade vykort 
följer ungeför samma mönster, men med något stärre andel 
svar från kvinnor och personer äldre än 65 år.
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”Önskar cykelväg från Mo till Åmål C. 
Då hade jag cyklat för att handla etc. 

Idag farligt med den trafik som går 
på Svanskogsvägen.”

”Fler cykelbanor””En cykelvänlig-
are  del av 45:an i Ånimskog. En 

cykelbana från hållplatsen Bolls-
byn in mot hållplatsen Ånimskog.”

”Billigare lokaltrafik”
”Mer tåg och bussar 

kopplad till Åmål”

”Biogasmack i Åmål (finns i Bengtsfors, 
Säffle och Mellerud)”

”Längre räckvidd för elbilar och 
bättre möjligheter till laddning”

”Mer IT infrastruktur i 
Åmål så att jag kan ar-
beta mer på distans”

”Mer cykelvägar, 
särskilt mellan 

Fengersfors och 
Dals Långed”

”Bättre cykel-
vägar genom 

stan”

40% av de som svarat uppger att de ej arbetar eller studerar 
inom kommunen eller pendlar utanför kommunen. Orsaken 
till det kan antas beror på att man inte är i skol- eller arbets-
för ålder eller är arbetslös. En majoritet uppger dock att de 
arbetar eller studerar inom kommunen. Fördelningen mellan 
de som uppger att de pendlar till grannkommun är ungefär 
lika stor som andelen som veckopendlar. Drygt hälften av 
respondenterna uppger att de tar bilen till eventuellt arbete 
eller studier. 21% går, 16% tar cykel, 5% tar tåget (i storlek med 
dem som veckopendlar) och 4% tar bussen till arbete/studi-
er. Även för transporter på fritiden dominerar bilen.

Majoriteten av respondenterna uppger att man har 5 km 
eller kortare avstånd till arbete respektive skola. Inkomna 
svar är till stor del hemmahörande i Åmåls tätort. För en-
kätsvar hemmahörande i en av landsbygdsorterna är ande-
len som svarar att man har längre än 1 mil till arbete/studier 
större samt att det är bilen som är främsta transportmedlet. 
Få väljer kollektivtrafik för transport till arbete/skola. 

Vad krävs för att du skulle välja ett mer hållbart sätt att 
resa på?
Till höger presenteras några av de fritextsvar som inkom un-
der denna fråga.
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FRAMTIDA ÅMÅLS KOMMUN

Framtida Åmåls kommun
Nedanstående frågor och svar rör bilden av Åmåls kommun 
idag och i framtiden. Dessa frågor innehöll fritextsvar samt 
möjlighet att markera ut svar på karta.

Vad kännetecknar Åmåls kommun idag?
Många svar speglar kommunen som en lugn och naturskön 
kommun med möjlighet till mycket fritidsaktiviteter i form 
av friluftsliv och föreningsliv.  Samtidigt är det många som 
svarar att kommunen även kännetecknas av hög arbet-
slöshet, åldrande befolkning och stagnerad handel i Åmåls 
centrum. Bristande underhåll av gator och offentliga platser 
påtalas även i många svar. Åmåls stad framhävs av många 
som kännetecknet för kommunen. ”En vacker, mysig som-
marstad med närhet till vatten, där båtliv och blues utmärk-
er sig” men även ”tråkig stad som är på väg att dö ut, lite liv, 
hög arbetslöshet och otrygghet”. 

”Hög arbetslöshet, Naturnära, 
vacker stad, ett eko av tomhet 

i innerstaden” 

”Trevlig miljö, men hög arbet-
slöshet, utbredd misstänksamhet 

mot förändringar” 

”Stagnation!” 

”Liten stad vid 
Vänern med ut-

vecklingspotential” 
”Åldrande befolkning, hög 
arbetslöshet, vacker plats vid 
Vänern, närhet till det mesta”

”Mysigt o fint men känns som vi inte 
vågar framåt utan de som vill ha 
det som det är, är starkare” 

”En kommun för 
framtiden” 

”Fantastiskt läge 
och trivsel.”
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Vad vill du ska känneteckna Åmåls kommun i framtiden?
Svaren ger en enig bild av att man önskar se en framåtanda 
med fler arbetstillfällen, öppenhet och välkomnande atmos-
fär i kommunen. En kommun som präglas av småskalighet 
och trivsel och som är trygg att växa upp i. En samman-
hållen kommunen där utveckling sker både i tätort och 
på landsbygd är en annan önskvärd framtida utveckling 
många vill se.

”Nettoinflyttning, minskad arbet-
slöshet, entreprenörsanda, fyllda 

butikslokaler”

”Vara en träffpunkt. Stor lekplats där 
barn och vuxna kan interagera med 
varandra. Satsning på arbete, före-

tagsvänligt klimat.”

”Barnvänligt och 
trygghet”

”En kommun som tänker på HELA kom-
munen och inte bara centrala delarna 

runt torget i Åmål.”

”Medveten miljöpolitik, bättre 
sjukvård, aktiviteter för ungdomar, 

kultursatsningar” ”SVERIGES MEST GÄST-
VÄNLIGA STAD”

”Framåtanda”
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Vilken är den viktigaste frågan för Åmåls kommuns framti-
da utveckling?
Under denna fråga gavs många och utförliga fritextsvar 
kring hur kommunen önskas utvecklas i framtiden. Att skapa 
arbetstillfällen och sysselsättning är en övergripande viktig 
fråga. Att våga satsa framåt med ny teknik, att locka företag 
att etablera sig och att ge entreprenörer möjlighet att ut-
veckla idéer är andra viktiga frågor. 

Besöksnäring och turism beskrivs även av flera som en viktig 
näringskälla att utveckla. Även möjligheten att erbjuda na-
turskönt boende som ett sätt att locka fler till att vilja bosät-
ta sig inom kommunen lyfts. 

Centrumutveckling och trivsel i tätortskärnorna är en annan 
viktig fråga. Att bibehålla ”småstadsidyllen” med ett levande 
centrum i Åmåls tätort engagerar många. Underhåll och ut-
veckling av befintliga byggnader anses viktigt i den frågan. 

Flera uttrycker även att det är viktigt att satsa på 
mötesplatser för både unga och gamla. Hitta nya vägar 
för nyanlända att kunna delta i aktiviteter samt möjlig-
göra för unga att stanna i kommunen. Återkommande är 
även satsning på en  levande landsbygd med framkomliga 
vägar, separata cykelvägar och pendlingsmöjligheter. 

”Nytänkande, främst inom besöksnäringen, utnyttja 
på alla sätt stans läge vid Vänern, locka hit entre-
prenörer med idéer och som ges möjligheter att 

utveckla dessa.”

”Göra det möjligt att bo i hela 
kommunen. Framkomliga vägar. 

Allmänna möteslokaler.”

”Hur vi ska stötta 
våra egenföretagare 

som verkligen är 
vårat centrum.”

”Minska arbetslösheten. Öka mötesplatser för familjer, 
kombinerade lekplatser/grillplatser. Uppgradera befintliga 
lekplatser. Platser där barn och ungdomar kan vara istället 

för att samlas på torget eller parkeringar i centrum.”

”Ett företagsklimat som kan locka företag 
och utbildad personal med bra skolor, 

stor fritidspotential i vacker natur.”

”Omställning till cirkulärt samhälle, kli-
matsmart. Att betona och utveckla det fak-
tum att Åmål ligger vid Vänern. Få folk att 

vilja bo här.”
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NY BEBYGGELSE 

Bostäder
Arbetsplatser
Skola/förskola
Service/handel
Äldreboende
Offentlig mötesplats

Bostäder
Arbetsplatser
Skola/förskola
Service/handel
Äldreboende
Offentlig mötesplats

Var i kommunen anser du att ny bebyggelse kan tillkomma 
och vilken typ av bebyggelse vill du helst se här? 
För att svara på denna fråga ombads respondenterna 
att markera ut platser på kartan samt välja någon av föl-
jande kategorier av bebyggelse: bostäder, service/handel, 
arbetsplatser, offentlig mötesplats, skola/förskola, eller 
äldreboende. Det fanns möjlighet att markera ut flera plats-
er och kategorier. 

Kluster av utpekanden av ny bebyggelse finns i och kring 
Åmåls tätort samt i Tösse, Fengersfors och trakterna kring 
Ånimskog. 

5 km
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1 km

I och kring Åmåls tätort föreslås bostadsbebyggelse främst 
genom förtätning i de centrala delarna men även på östra 
sidan om Norra viken, vid Näsudden samt nordväst om 
centrala Åmål, (mellan Västra Åsen, Gustavsberg och Kris-
tineberg). Service/handel och arbetsplatser föreslås främst 
genom komplettering i centrala staden men även inom 
befintliga verksamhets-/handelsområden (Fågelmyren, 
Nygård) samt mot Säter och vid Södra mossen. Utveckling 
av offentliga platser föreslås bland annat vid Örnäs camp-
ing, i anslutning till Norra viken samt intill Åmålsån, norr om 
Västra kyrkogården.

prickarna 
runt norra viken är placerade av 

en och samma respondent.

Bostäder
Arbetsplatser
Skola/förskola
Service/handel
Äldreboende
Offentlig mötesplats
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GRÖN- OCH REKREATIONSOMRÅDEN

Vilka grön- och rekreationsområden bör värnas i kom-
munen? Varför anser du att det bör värnas?

För att svara på denna fråga ombads respondenterna 
att markera ut platser på kartan samt välja någon av föl-
jande skäl till att området bör värnas: många besöker och 
använder området, innehåller ekologiska värden, bidrar 
med aktiviteter eller visuellt tilltalande. Det fanns möjlighet 
att markera ut flera platser och kategorier.

Tydliga kluster av utpekanden finns kopplat till de vatten-
nära natur- och rekreationsområdena i och kring Åmåls 
tätort samt vid Hanbol nordväst om Åmål centum.  Dessa 
områden anses dessutom innehålla flera värden. På nästa 
sida redovisas vilket eller vilka värden respondenten svarat 
att det utpekade områdena har. 

prickarna 
runt Ånimmen är placerade av 

en och samma respondent.
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SAMMANFATTNING; KOMMUNENS OLIKA ORTER
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Vilken del av kommunen anser du "är din"?
Vilken del av kommunen anser du är din? 
Denna fråga innehöll möjlighet att fylla i en av följande orter: 
Edsleskog med omnejd, Fengersfors/Fröskog med omnejd, 
Mo med omnejd, Tösse/Tydje med omnejd, Ånimskog med 
omnejd, Åmåls tätort eller annat. 

Övervägande del svarade Åmåls tätort. Övriga orter hade få 
andel svar. 

Nedanstående följdfrågor är kopplat till vilken ort man anses 
sig tillhöra, frågorna är utformade med fritextsvar. Nedan 
följer en sammanfattning av svaren på dessa frågor uppde-
lat per ort/område.

• Utifrån ovan valt område, finns det något du saknar där?
• Utifrån ovan valt område, vilka värden finns? (tex his-

toriskt, rekreationellt, socialt, service med mera – mar-
kera i karta)

• Utifrån ovan valt område, vad präglar denna del av 
kommunen? 

• Utifrån ovan valt område, har du någon favoritplats där 
(markera i karta). Varför tycker du om denna plats?

• Utifrån ovan valt område, hur vill du att orten ska se ut år 
2050?

Ed
sle

sk
og
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EDSLESKOG

Edsleskog med omnejd 

Det är endast två respondenter som svarat på följdfrågor-
na, svaren kan därför inte anses representativa för ortens 
invånare. En djupintervju har genomförts med en invånare i 
Edsleskog som komplement till svaren i enkäten. 

Det som anses prägla orten är närheten till vattnet med 
båtplatsen och badplatsen samt den vackra naturen. Ed-
sleskog beskrivs som ”ett sovsamhälle där folk bor för att 
det är trevligt att bo där”. Man saknar service, upprustning 
av piren, buss efter kl. 20.00 på kvällen samt parkering till 
naturreservaten Baljåsen och Orsberget. Samtidigt ifrå-
gasätts om service verkligen bär sig på orten. Edsleskog 
anses ha utvecklingspotential då det finns många byggba-
ra tomter på orten samt ett stort engagemang från lokala 
näringsidkare. Många idéer har funnits, bland annat kring 
utveckling av prästgården/kyrkan och gamla pizzerian.

Fengersfors/Fröskog med omnejd

Det är endast tre respondenter som svarat på någon av 
följdfrågorna, svaren kan därför inte anses representativa 
för ortens invånare. En djupintervju har genomförts med in-
vånare i Fengersfors som komplement till svaren i enkäten.

Det som anses prägla bygden är vackra omgivningar, mån-
ga besökare, tillväxtkänsla och lokalt ansvar. Finns bra affär 
och badplats i Fengersfors. Man saknar vård, skola, bensin-
station och campingplats. 

Framtidsvisioner är att området ska vara en internationellt 
känd grön del av Sverige med stark besöksnäring. Att det ska 
finnas pendelbuss mellan Fengersfors – Tösse och lokaltåg 
mellan Åmål/Tösse – Trestad samt duschar och toaletter vid 
ställplatsen. Det gamla fabriksområdet anses kunna inhysa 
fler verksamheter/industrier då det bland annat finns mån-
ga småföretag som önskar lokaler. Finns inget större behov 
av mer bostadsbebyggelse, dock möjligtvis i ”Vedbacken”. 

FENGERSFORS & FRÖSKOG



20

Mo med omnejd

Det är endast två respondenter som svarat på någon av 
följdfrågorna, svaren kan därför inte anses representativa 
för ortens invånare.

Man saknar cykelväg längs Svanskogsvägen, tomter att 
bygga på, äldreboende (senior/trygghetsboende) samt 
kollektivtrafik. Orten anses präglas av glesbygd och att det 
finns många vackra och intressanta platser på orten.

År 2050 önskar man att orten ska utgöra en idyllisk glesby-
gd med närhet till skog och friluftsliv, att fler kan få mark att 
bygga på och att det finns fler småskaliga etableringar av 
företag med grönsaker, frukt, kött med mera. Man önskar 
även att det ska finnas boendeformer som möjliggör för in-
vånarna att bo kvar när man blir äldre. 

Tösse/Tydje med omnejd 

Det är endast åtta respondenter som svarat på någon av 
följdfrågorna, svaren kan därför inte anses representativa 
för ortens invånare. En djupintervju har genomförts med en 
invånare i Tösse som komplement till svaren i enkäten.

Man saknar butiker och service, bland annat affär med 
postbud i Tösse. Önskenål om bättre tillgänglighet för gång 
och cykel samt  tåg- och bussförbindelse till Åmål på hel-
gerna är annat som lyfts fram. Vidare lyfts att det saknar 
plan för bostadsbyggande samt utbyggnad av skola och 
mindre industriområde. Skötsel och underhåll av kommu-
nala ytor är bristande, därtill lyfts Tössbovägen (statlig väg)

ÅNIMSKOG

som ett exempel på behov av underhåll. Som svar på vad 
som präglar bygden lyfts jordbruksbygd med närheten till 
Tösse skärgård samt att området erbjuder bra boendemiljö 
för familjer (förutsatt att man har bil). 

I framtiden öskar man att Tösse utvecklas till en tätort där 
invånare kan samlas och att inflyttningen till bygden av 
både företag och människor ökar. Att hamnen erbjuder at-
traktiva lägenheter och stort utbud inom kulturlivet. Att un-
gdomarna blir kvar och att det finns arbeten som passar för 
alla. Vidare lyfts behovet av utvecklad kollektivtrafik och att 
skolan renoveras.

Ånimskog med omnejd

Det är endast åtta respondenter som svarat på någon av 
följdfrågorna, svaren kan därför inte anses representativa 
för ortens invånare.

Det som saknas är bättre och säkrare vägar, vilket lyfts av 
flera (idag smala och gropiga). Vidare saknas hållplats-
er,  återvinningsstation, affär, skola och förskola. Specifikt 
lyfts även behov av cykelväg från hållplatsen Bollsbyn till 
Ånimskogs samhälle. I framtiden önskar man se en ort med 
fler invånare, företag och arbetstillfällen. Fler bebyggda 
tomter samt egen skola och affär. ”En plats dit folk vill flytta 
och kan se en framtid för sig själva och sina barn.”

MO, TÖSSE & TYDJE
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Åmåls tätort 

Med anledning av att de flesta respondenterna är hem-
mahörande i Åmåls tätort var också svarsfrekvensen på 
följdfrågorna hög för Åmåls tätort. Flera lyfter naturen, 
småstadskänslan, närheten till Vänern samt arkitekturen 
och den historiska stadskärnan som utmärkande för 
tätorten. Gamla staden och hamnområdet anser många 
bör värnas. Samtidigt framkommer ord som tomhet, av-
veckling, stagnation och utdöende centrum. 

Många efterfrågar bättre iordningställda parker och lek-
platser för möten och aktivitet, bättre underhåll av vägar 
och cykelvägar (bl.a. cyklväg till Tösse och Nygårds verk-
samhetsområde), fler allmänna sittplatser (på torget och 
vid ån), vattenaktiviteter, promenadstråk längs med sjön 
och Åmålsån samt fler utegym. Vidare efterfrågas en mer 
levande stadskärna med bättre utbud av affärer och kultur 
i centrum. Flera anser att den äldre bebyggelsen i centrum 
behöver restaureras. ”Fyll tomma butikslokaler innan nya 
handelsområden skapas”. 

Några citat kring hur man vill att Åmåls tätort ska se ut 
2050:
”Jag hoppas att orten överlever. Att det fortsatt bor barnfa-
miljer i Åmål så att inte den yngre generationen flyttar. Finns 
en levande stadskärna och möjlighet till aktivitet och arbete 
tror jag att man kan behålla barnfamiljer samt få en ökad 
inflyttning.”

”Mer människor, ett levande centrum & vackrare miljöer. 
Själva centrum är alltid jättefint & intill Vänern är det också 
oerhört vackert. Men Åmål är så mycket mer än bara cen-
trum.”

”Utveckla campingen till en bra restaurang och mer aktivi-
teter för barn.”

”Mer satsningar på hållbar turism.””Mer liv och rörelse året 
runt i hamnområdet.” ”Grönt, livfullt, bevarat.”

”Klimatanpassad! Väneranpassad! Aktivteter i centrum med 
service så att man kan bo här. Goda förbindelser”

”En ort som är attraktiv vad gäller såväl arbete som fritid”

”Då butiker försvinner överallt, även i storstäder, bör man 
bygga om gågatan till exempelvis bostäder istället för att 
inte ha en gata full med tomma skyltfönster som aldrig lär 
fyllas med något bestående.”

”En grönare stad med väl utbyggt system för cykel- och 
gångtrafikanter.”

 ÅMÅLS TÄTORT
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KARTA; VILKA VÄRDEN FINNS
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KARTA; FAVORITPLATS
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VAD TAR VI MED OSS? 

Vad tar vi med oss?
Att skapa arbetstillfällen och sysselsättning är en övergri-
pande viktig fråga för många och är återkommande i svar 
på flera frågor. Det som uppskattas idag och som även är 
viktigt att värna framöver i kommunen är närheten och till-
gängligheten till naturen och vattnet samt det rika frilufts- 
och föreningslivet. Turism och entreprenörsanda är något 
som många anser viktigt att satsa på för att marknadsföra 
Åmål och locka till inflyttning till kommunen. Att satsa på 
en levande landsbygd med framkomliga vägar, separata 
cykelvägar och pendlingsmöjligheter är en annan återkom-
mande synpunkt som lyfts av många. För Åmåls tätort är 
centrumutveckling och underhåll av befintlig bebyggelse i 
centrum viktiga frågor.

Från enkätsvaren kan följande huvudsakliga förbättring-
sområden och utvecklingsåtgärder identifieras för planerin-
gen av den fysiska miljön:

• Behov av aktiviteter och mötesplatser för främst unga 
och barnfamiljer. Utveckla befintliga parker och lek-/
rekreationsområden. 

• Bättre kollektivtrafik både inom kommunen men även till 
angränsande orter/kommuner.

• Utbyggnad av cykelvägar, vilket saknas både i Åmåls 
tätort och inom-/mellan övriga orter.

• Möjliggöra utveckling och boendemöjlighet både i 
tätorten och på landsbygden. 

• Erbjuda natursköna boendemiljöer.

• Utnyttja läget vid Vänern och övriga vattendrag. Ut-
veckla de vattennära lägena för aktiviteter, turism och 
rekreation.

De platser som pekats ut för utveckling och bevarande i 
kartor kommer även utgöra ett av flera underlag i den sam-
manvägda bedömningen av kommunens utvecklingsrikt-
ning och markanvändning i översiktsplanen.

Av enkätsvaren framkom även en hel del synpunkter som 
inte bara rör planering av den fysiska miljön utan även bri-
stande drift och underhåll av vägar och allmänna platser, 
näringslivsfrågor, sociala frågor i form av integration, arbet-
slöshet och trygghetsskapande åtgärder samt underhåll av 
befintliga byggnader. Dessa synpunkter kommer att delges 
ansvarig förvaltning, verksamhet eller enhet inom kom-
munen.
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Kontaktuppgifter:

Bilagor
1. Kartmaterial från enkätsvar

2. Fritextsvar från enkäten

BILAGOR



Bilaga 1.
Sammanställning av frågor i enkät som inkluderar kartor



Bostäder
Arbetsplatser
Skola/förskola
Service/handel
Äldreboende
Offentlig mötesplats

1



Bostäder
Arbetsplatser
Skola/förskola
Service/handel
Äldreboende
Offentlig mötesplats

2

Inzoomning Åmåls tätort



Bostäder
Arbetsplatser
Skola/förskola
Service/handel
Äldreboende
Offentlig mötesplats

3

Inzoomning Fengersfors/Fröskog, Ånimskog och Tösse



4



5





7

Inzoomning Åmåls tätort





Inzoomning Åmåls tätort



 

Bilaga 2 – Fritextsvar ur enkät 
 

1. Vad krävs för att du skulle välja ett mer hållbart sätt att resa på? 

2. Vad kännetecknar Åmåls kommun idag? 

3. Vad vill du ska känneteckna Åmåls kommun i framtiden? 

4. Vilken är den viktigaste frågan för Åmåls kommun framtida utveckling? 

5. Utifrån ovan valt område (bygd), finns det något som du saknar där? 

6. Utifrån ovan valt område (bygd), vad präglar denna dela av kommunen? 

(Identiteten) 

7. Utifrån ovan valt område (bygd), hur vill du att orten ser ut år 2050? 

 

Vad krävs för att du skulle välja ett mer hållbart sätt att resa på? 

• Handlar mer om att det är långa avstånd till familjen och två barn ska transporteras 

• Bättre cykelvägar 

• Bättre kollektivtrafik 

• Ni måste se till att det finns bussar som även finns för övriga befolkningen i Åmåls Kommun. 

Idag diskriminerar ni de som bor i ytterområdena. 

• Finns inget att välja på när man bor på landsbygden. 

• Tätare bussturer. 

• En cykel vänligare del av 45:an i Ånimskog. En cykelbana från hållplatsen Bollsbyn in mot 

hållplatsen Ånimskog. 

• Bättre cykelvägar vid 45:an Ånimskog 

• Mer satsning på cykel möjligheter i vår lilla stad 

• Fler turer med buss som stannar i Ånimskog. 

• Bussar som går förbi hos oss. For med skolbussen förr när barnen gick i skolan 

• Finns inget annat sätt 

• Bättre kollektivtrafik, kvällar o helger. 

• Tillgång, finns inte tillgång till buss eller tåg 

• Fler och bättre cykelbanor 

• Inte relevanta frågor eftersom jag är pensionär 

• Mer tågtider i så fall 

• IT utveckling helt klart då behöver man inte resa alls så mkt. Annars är tåg bästa 

• Nyttjar redan kollektivtrafik för arbetsresor samt går och cyklar mestadels på fritiden 

• Att flytta 

• Inget 

• Mer tåg och bussar kopplad till Åmål 

• Billigare tåg 

• Ändra tågtid så att det bli möjligt att resa via tåget varje dag. På sätt tjänar jag mint en timme 

varje dag. Själv jobbar i Karlstad och det fattas ett tåg som avgår Karlstad efter mellan kl16.30 o 

kl17 

• Idag är jag pensionär och det lilla jag arbetar så använder jag bil men om jag skulle vilja något så 

är det att man kan lita på tågtider att komma fram i tid 



• Turtäthet, kanske genom mindre fordon i kollektivtrafiken. Anropstrafik 

• Biogasmack i Åmål (finns i Bengtsfors, Säffle och Mellerud) 

• Bättre bussförbindelser till tätort 

• En mötesfri väg med en ytbeläggning, som tål regnvatten samt iordningställda mötesplatser. 

• Inget just nu 

• Bättre cykelbanor 

• Ingenting 

• El cykel 

• Det enda skälet att jag tar bilen är tidsbrist annars går jag helst. Inga problem, korta distanser i 

Åmål. 

• Bättre cykelvägar genom stan. 

• Mer cykelvägar, särskilt mellan Fengersfors och Dals Långed. 

• Tillgänglighet. 

• Fler cykelbanor och bättre cykelöverfarter över vägarna. 

• Fler cykelbanor. 

• Bättre kondition. 

• Jag kör på el inom kommunen när jag tar bilen. Annars går eller cyklar jag gärna. 

• Jag använder bara bilen när jag veckohandlar, då det blir tungt och mycket att bära/få plats på 

cykeln! 

• Trevligare station och tåg som går. 

• Bra tågförbindelser österut (till Norrköping). 

• Goda förbindelser österut, till Norrköping. 

• Bättre, tätare tågförbindelser. 

• Eftersom jag endast använder bilen till jobbet om jag har bråttom till något i närtid efter jag 

slutat för dagen, så kan jag nog inte ”resa” på ett mer hållbart sätt än jag redan gör!! 

• Bilpool. 

• Billigare lokaltrafik. 

• Trevligare gångvägar. 

• Bättre förbindelser med buss av tåg till anslutna kommuner. 

• Billigare bussar. 

• Går inte. 

• Mer cykel- och gångbanor. 

• Mindre stress. 

• Bättre kollektivtrafik. 

• Bättre att inte resa alls numera. 

• Tid. 

• Vet ej. 

• Elbil om ladd möjligheterna byggs ut rejält. 

• Lokalt tätare bussturer. 

• ? 

• Längre räckvidd för elbilar och bättre möjligheter till laddning. 

• Mer tid. 

• Billigare tågresor. 

• t bana. 

• Är pensionär. 

• Cykel, sammanhängande cykelbanor. 



• En mötesfri väg med en ytbeläggning, som tål regnvatten samt iordningställa mötesplatser. 

Allmänna möteslokaler. 

• En hel cykel. 

• Fler fossilfria alternativ i Åmål. 

• Inget som jag kan komma på. 

• Kommer inte på något. 

• Det ska vara lätt. 

• Bättre tåg och bussförbindelse. 

• Cyklar, el åker miljövänlig bil beroende på vädret. 

• Är ej förvärvsarbetande. 

• Bra cykelvägar. 

• Bättre/billigare bussförbindelse över Värmlandsgränsen, främst till Säffle, Svanskog och Årjäng. 

• Bättre Busstider. 

• Är pensionär och behöver inte pendla till ngt arbete. 

• Mer cykelbanor. 

• Vätgasdrivet fordon. 

• Många täta bussturer. 

• Fungerande kollektivtrafik. 

• Vet ej. 

• Hållplats vid södra boletinfarten, samt cykelbana mellan Årbol och Tjärkil för att kunna cykla 

runt Ånimmen. 

• Vet ej. 

• Att det är bekvämt och fungerar. 

• Bättre möjlighet att cykla på ett säkert sätt. 

• Mer busstrafik. 

 

Vad kännetecknar Åmåls kommun idag? 

• Lite av allt 

• En öppensinnig kommun där det händer mycket för lokalbefolkningen och besökarna. 

• Sommarstad 

• Stagnation 

• Utflyttningsort. Döende centrum. För dåliga genomfartsleder. Världsrekord i vägbulor och 
övergångsställen. 

• Vattnet, alla idrottsföreningar, mycket fritidsaktiviteter tillgängliga för allmänheten, friluftsliv 

• Småskalighet, värme, nära natur 

• En fattig kommun utan framtid 

• Ganska dyster kommun. Gå inte att gå ut på stora hak någonstans längre. Det är det värsta för 
alla unga 

• Det är ganska så lugnt. Det finns inte så mkt att göra, typ äventyrssaker å så. 

• Lugn 

• Vakre landområder og et døende centrum 

• Att inte riktigt nå fram på riktigt... 

• Tråkigt. Staden är på väg att bli borta. Lite liv. 

• Politiskt käbbel 

• Närhet, friluftsliv och natur 

• Sommarstad som håller på att dö ut 



• Osäker. Vatten, natur, relativt stor geografisk spridning 

• Stagnation! 

• Nedlagda affärer och tomt på gatorna. 

• Släpig och trög. Verkar vara alldeles för tung, med stort avstånd mellan kommunen och 
medborgarna. 

• Nära kontakt till vacker sjöutsikt och fina strövområden 

• Dumhet 

• Slitna bostäder och dåligt utnyttjande av vattnet 

• Vackert naturnära 

• En döende tätort och nedlagda affärer / butiker 

• En kommun för framtiden 

• Fint läge, öppenhet till politiker, bra företag, många båtägare. 

• Hög arbetslöshet 

• Allt är relativt nära 

• Stagnation eller t o m tillbakagång 

• stadsmiljön 

• Kommunhuset 

• En kommun som tyvärr inte syns eller har så stor framtidstro  

• Vacker stadskärna med ovanligt fina omgivningar 

• Vet ej 

• Avveckling 

• Stillastående 

• Ingenting görs utanför tätorten 

• mycket vacker sommarstad 

• Arbetslöshet sjuka missnöjda invånare 

• Passivitet 

• Tomma butikslokaler i centrum tyvärr. 

• Fin miljö, både landsbygd och stad. Stagnerad befolkningsmängd tär hårt på ekonomin. 

• bra service inom alla områden, fantastiskt fin utemiljö 

• Det är så enkelt att leva här 

• En tråkig stadskärna 

• Liten trevlig småstad som utarmas 

• Hög arbetslöshet 

• Nära till allt, vackert, kultur, natur 

• Nära till vacker och välskött natur 

• Handlingsförlamning, ingen tro på framtiden. 

• Otrygghet, narkotikahandel och segregation. 

• Blabla 

• Egocentrisk kommun som endast fokuserar på centrala orten ej ytterområdena. 

• Tryggt 

• trots aktiv Åmåls Handel så lägger butiker ner. Närheten till Vänern 

• butiker lägger ner, Närheten till Vänern 

• Naturskönt, relativt lugnt. 

• Spöklikt, inte bara pga. pandemin, fenomenet funnits länge. 

• Närhet till allt 

• Hög, arbetslöshet, uppgiven, 

• Trivsam stad. Fina naturreservat. 



• Jag tycker att kommun känns som ett företag som håller på att gå i konkurs 

• Sömnig, fattig, tråkig, fult centrum 

• Familjen Karlsson styr för mycket och mutar kommunanställda 

• Familjen Karlsson styr för mycket och delar ut våra pengar men inte till dem som behöver 
dem bättre. Och teknik och fritid sköter inte sitt uppdrag och styrs från Säffle. 

• Fin stadskärna men för många tomma affärslokaler i centrum. 

• Evenemangsstaden med många olika arrangemang. Samt området runt Plantagen. Det var 
det positiva. Det negativa är hög arbetslöshet och tomma butikslokaler. 

• Svågerpolitik (man skäms) vacker stadskärna, stort kulturutbud. Härligt med all musik och 
smyckning av staden. 

• "Egocentrisk" Fokus endast på stadskärnan. Befolkningen i Åmåls ytterområden är 
intressanta endast när skatten skall betalas. 

• Fruktaffärer, muslimer, tomma lokaler 

• Mysigt o fint men känns som vi inte vågar framåt utan de som vill ha det som det är, är 
starkare 

• En avfolkningskommun 

• Avfolkningskommun 

• Lagom stad, sommarstad, vatten, 

• Ökande äldre befolkning 

• Hög arbetslöshet och åldrande befolkning 

• Tjafset i den styrande ledningen. 

• Passivitet. Gör man inget gör man inte heller något fel 

• Natur och konst, kultur 

• För svagt intresse för att skapa nya arbetsplatser 

• Sommarstad 

• Turism Vänern 

• Dåliga på att få hit företag om man jämför med vissa grannkommuner. Slöseri med 
skattepengar i kommunhuset. Hög arbetslöshet. Inga satsningar på landsbygden. 

• Håller fast vid det som varit 

• Liten stad vid Vänern med utvecklingspotential 

• Hög arbetslöshet. Nedmontering av skola och vård. 

• Trevlig miljö, men hög arbetslöshet, utbredd misstänksamhet mot förändringar. 

• En stad med stor andel äldre invånare. 

• Åmål står stilla Till och med stagnerar 

• Att kommunen inte bryr sig om ytterområdena tex Fengersfors det växer igen och i dessa 
tider när man inte ska gå på gym är det väldigt viktigt att det finns ett motionsspår som går 
att använda. Idrottsplatsen är i dåligt skick o där ska det spelas div 4 fotboll. Kom gärna hit 
o titta på dessa platser o se hur det ser ut, det ser för jävligt ut. 

• ganska slött näringsliv 

• tråkigare nu förtiden 

• Osäker under coronan 

• Lediga lokaler 

• Döende småstad 

• Döende småstad 

• idyllisk småstad omgiven av skön natur - allt färre affärer i centrum 

• Missunnsamhet 



• Fin stad vid Vänern, men lekplats i centrala Åmål, cyklar på trottoaren, tråkigt med stängda 
affärer och industrier, dåligt med arbeten. 1 vårdcentral till många fler människor, varför 
öppnas inte Säffle Lasarett för Åmålsbor, åka till Göteborg, mycket dumt. Bråk i skolor 
barnen lär sig inget. Buss från Rösparksskolan ställdes in efter 1 år, barn från Norra Åmål till 
Södra Skolan, resultat, fungerar ej något bättre. Mycket dumt! I vissa områden rena 
slummen. Hemtjänsten går på knäna, 1 brukare, ca 300 olika personal på 2 år! För ett antal 
år sedan ville ett byggföretag rusta upp vandrarhemmet, nej det gick inte, för nära 
Reningsverket! Sen blev det tal på att bygga på hamnplanen, ja visst, men Reningsverket 
var ju kvar på samma plats! 

• Bra grundstruktur (historia, trevligt centrum, fin natur, men flera kommunpolitiker som ger 
ett "närsynt" och snålt intryck, trist att läsa om detta. Flera fall av velig samhällsplanering, 
syns det, bra service för turister, flera bra ideella sommararrangemang 

• Vänern 

• Enformighet 

• Centraliserad 

• Tätorts/landsbygdsboende 

• ingenting corona har satt sina spår 

• Åldrande befolkning, hög arbetslöshet, vacker plats vid Vänern, närhet till det mesta, 

• Jag önskar att ni kan ha utbildade chefer och tjänstemän. Jag tycker det är extremt 
oroväckande med chefer som saknar kunskaper om lagar och regler i arbetsrätt! 

• Vacker natur. Läget vid Vänern. 

• Liten mysig stad som har det mesta 

• Tyvärr svag kommun så det finns inte chans att hitta jobb i som i sin tur bidrar till att 
kommunen blir bättre. Om man kolla på grannkommuner ser man att de går mot rätt väg 
medan Åmål går mot fel håll 

• En turiststad som inte är en turiststad. Många halvfärdiga projekt, t ex 
”strandpromenaden” som påbörjades vid Näsviken där det längs satt en skylt om 
strandpromenad fast det inte fanns någon, och projekt som inte underhålls, t ex hundradet. 
Minskad tillgänglighet till vatten, t ex stränder som inte underhålls. Stort fokus på centrum 
vilket är fint men knappast det som drar turister. 

• Hög arbetslöshet 

• Åmål Vid värnen, Bluesen, sommarstad 

• Okunniga politiker 

• Känns tyvärr som en 

• Sommarstad, vacker natur, båtlivet 

• Fantastiskt läge och trivsel. 

• Bluesen 

• Ganska trist 

• Arbetslöshet 

• Inskränkthet 

• Behöver arbeta för en "vikänsla" i hela kommunen 

• Trivsamhet och enkelhet 

• Uppgivenhet 

• Hög arbetslöshet och otrygghet 

• Hög arbetslöshet o känsla av otrygghet 

• Hög arbetslöshet, Naturnära, vacker stad, ett eko av tomhet i innerstaden 

• Arbetslöshet 



• Vacker Sommarstad med tomma lokaler i centrum och dåligt underhållen camping och 
husbilsplatser. 

• Vacker stad med tomma lokaler i centrum som inte tar besöksnäringen på allvar 

• Vacker stad med tomma lokaler i centrum och utan en framtidsstrategi betr. turism och 
besöksnäring som är den enskilt största som kan starka ekonomin. 

• Fin natur, närhet till allt 

• Sommarstad 

• Pausad verksamhet i centrum av stadens affärsliv och kulturliv, utflyttning och arbetslöshet 

• Arbetslöshet, nedlagd kommers i centrum, utflyttning 

• Opålitligt okunnigt styre 

• småskalighet och trivsel 

• Sommarstad 

• Minskat affärsliv. Eftersatt underhåll av gator. Slitna fastigheter i centrum (sätt press på 
fastighetsägarna) •  

 
  

Vad vill du ska känneteckna Åmåls kommun i framtiden? 

• Större och starkare koppling till omgivande natur och friluftsliv 

• Fokus på närheten till Vänern, idrott, kultur och friluftsliv i fokus. 

• Kulturstad 

• Framåtanda 

• Inflyttningsort. Framåtanda, etableringar. Nybyggnation. Ett öppnande av centrum, exempelvis 
att man får köra bil där dygnet runt (Kungsgatan) så att det inte blir helt tomt och dött. Verka 
för att E45 blir fyrfilig genom Åmål för att möjliggöra en framtida befolkningsökning och bra 
infrastruktur. 

• Bra skola, trevliga samlingsplatser för alla åldrar så det inte blir tillhåll på olika ställen för gäng 
utan att alla vågar sig ut. 

• Framåtanda, stolthet, trygghet 

• att det är en trevlig stad 

• Mer att det kunde vara en stad för unga. mer arenor för livemusik 

• Det ska vara tryggt men komma mer saker som äventyrsbadhis och mer aktiviteter i stan. Jag 
tycker Åmål ska bli större stad 

• Framtidsvisioner 

• Vakre landområder og et livlig sentrum 

• Att man går i fronten på all jämlikhet, tar ledarsituationen. Går i främsta ledet för utveckling 

• Stadsliv. Bra natur. 

• Samarbete, framåtanda 

• Närhet, trygghet, friluftsliv, fiske, natur, småstadskänsla 

• En växande och utmanande stad 

• En växande och utmanande stad 

• En levande glesbygd 

• En besöksvänligare kommun för alla åldrar 

• Glädje, Omtanke, Respekt samt gott om jobb. 

• Idérikedom med iver att genomföra förbättringar och lägga focus på företagande, 
affärsverksamhet och turism 

• ? 



• Miljötänk 

• Att man har mer restauranger och verksamheter kring vattnet 

• En levande, blomstrande stadskärna 

• En kommun som bryr sig om sina innevånare 

• Företagsvänligt, välkomna människor av alla etniska ursprung, tänka på de äldres närmiljö. 
Återvändare skall kunna bo kvar i staden. 

• Stad med framtid för alla boende i kommunen 

• Stad med framtid för alla boende i kommunen 

• Positivt och öppenhet 

• Utveckling 

• stadsmiljön 

• Utveckla kärnan i Åmål. dvs få fler butiker att stanna  och inte stänga 

• Framtidsvision med nya etableringar och ett levande centrum. 

• Bra arbetstillfällen med kvalificerad arbetskraft 

• Framtidsanda 

• Utveckling 

• Framåtanda 

• Framåtanda 

• Medvetenhet om landsbygden. 

• liten stad med alla möjligheter. 

• Friska aktiva människor som bor i ett väldigt fint naturläge 

• Initiativkraft, framtidstro, företagarvänligt, snabba beslut, rätt attityd 

• Ett levande centrum med butiker som tar vara på och speglar vårt unika läge vid Vänern 

• Utveckla ställplatsen för husbilar, El, dusch m m. Markera platser ut mot Vänern 

• Satsning framåt, skola och besöksnäring 

• en mer levande stadskärna, inga öde lokaler borde finnas mer 

• En plats att både leva/bo i och besöka med glädje 

• En vacker stadskärna 

• Vi måste få hit företag och affärer. 

• Livskraftig arbetsmarknad, lyfta blicken från stadskärnan 

• Samma som ovan 

• Ett tryggt samhälle för alla åldrar 

• Framtidstro, påhittighet, våga satsa. 

• Den fina och lugna småstad det borde vara. 

• Blabla 

• En kommun som tänker på HELA kommunen och inte bara centrala delarna runt torget i Åmål. 

• Ha kommunens bästa framför sig. Tösse tillhör väl också kommunen. 

• Att närheten till Vänern betonas och utvecklas. Ett aktivt centrum 

• Klimatsmart cirkulärt samhälle, aktivt centrum, Närheten till Vänern betonas 

• Bibehållen service t.ex. lantbrevbärare. 

• Framåtanda. Söka och finna möjligheter. 

• Alltid något att göra främst för målgrupp 18-30 

• Nya sysselsättningsbrancher, optimism och samarbete 

• Turistmagnet 

• Stabil kommun som vill ha in företag, nya invånare, nytänk 



• Att det finns sjukhus 

• Välkomnande och företagsvänlig 

• mer ordning och reda och samarbetet med Säffle upphör 

• Att man tar vara på naturvärden utanför staden. 

• Som ovan men med en livfull lokal handel och ett bra utbud av café och restauranger. 

• Att det är en modig kommun som vågar prova nya vägar. Att man känner sig trygg och vågar gå 
hem sent från krogen själv (så är det inte idag) 

• Värna om ALLA kommuninnevånare. Det skall finnas Möteslokaler och vägar så att man kan ta 
sig fram på ett säkert sätt. 

• svenska butiker, " normala affärer " , mer som Åmål såg ut för 20 år sedan . Nu är man en 
främling i sin egen stad. 

• Framåtanda, nyfikenhet o framtidstro. 

• En hemvändarkommun 

• Hemvändarkommun 

• Fler jobb och försök att locka unga till kommunen framför allt att återvända efter studier 

• Försöka locka yngre till kommunen framförallt de som studerat på annan ort att återvända 

• Miljö, lag o ordning. EJ slösa med våra skattemedel. 

• Natur och konst, kultur 

• En god kommun att både bo och arbeta i. 

• Även satsa på glesbygden 

• Där man jobbar lika mycket för utveckling på landsbygd som centrum 

• En kommun som värnar landsbygden och inte bara tätorten. En kommun som folk vill flytta till. 

• tänk utanför boxen, våga prova nytt 

• Vacker, aktiv småstad vid Vänern som tar tillvara på natur och näringsmöjligheter. 

• En kommun som satsar på och uppmuntrar företagande, såväl lokala entreprenörer som stora 
redan etablerade. Att det ska vara en attraktiv kommun att flytta till, bo i och jobba i. 
Satsningar på landsbygden, att det ska vara lika attraktivt att bo på landet som i stan. 

• Framtidsanda, gästfrihet (inte nödvändigtvis gratis), öppenhet inför nya idéer som kan ge en 
positiv utveckling 

• Större andel unga! 

• Framtidstro bra kommun att bo, med fina fritidsaktiviteter bra skola omsorg 

• Behandla alla ytterområden lika som inne i stan där det inte växer igen o har fina motionsspår o 
fina idrottsanläggningar. 

• Att det Harrys kom tillbaka. Det tycker typ alla unga 

• Att det rullar på som innan Coronan så man vågar sig ut igen 

• Full sysselsättning 

• Bra kommun för barnfamiljer, levande stadskärna 

• Familjestad, en trygg plats för barn att växa upp 

• fortsatt vacker småstad med byggnation som förstärker intrycket. Möjligheter för mindre 
butiker att existera. köpa in från närodlare/producenter. Minibussar för stadstrafiken. 
Utnyttjande av oanvända gräsmatteområden till lokala odlingslotter. Ett område där det är 
tillåtet med kolonistuga. t 

• Öppenhet Välkomnande 

• En by utan arbetstillfällen och affärer? 

• Strategisk planering för a) små företag b) handelsplatser. "Hemster-vänlig" 
landsbygdsutveckling, naturen största resurser. I Åmål: ta bort föråldrade informationsskyltar 
till företag. Mycket störande. 



• SVERIGES MEST GÄSTVÄNLIGA STAD 

• Nytänkande 

• Utvecklande, hela kommunen skall utvecklas 

• Landsbygd-och tätort samarbetar bättre 

• En barnvänlig kommun med mycket aktiviteter för alla åldrar. 

• Vara en säker kommun att bo så man kan gå ut på kvällarna 

• Nettoinflyttning, minskad arbetslöshet, entreprenörsanda, fyllda butikslokaler, 

• Kunnig personal. en levande stadskärna och ni gör det idag ooootroligt fint i centrum. Tacksam 
för det bra att ni satsat på lekplatserna också! 

• Nya arbetstillfällen 

• Ungefär detsamma som idag 

• N/A 

• En turiststad där det finns aktiviteter som lockar turister och gör bad och vatten tillgängligt. 

• Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

• Samma som idag. Fast mer utbud. Knappt en affär kvar i stan. Ett par kedjor skulle dra fler folk 
hit för handel. Behöver idag åka flera mil för att kunna köpa ett klädesplagg till mina barn. 

• Kompetens och framåttänk 

• Mera föreningsstöd. 

• Roliga lekparker, nästan alla är gamla och mycket är trasigt. Bra affärer 

• Näringsliv och vacker miljö 

• Framåtanda 

• Att vi strävar åt en gemensam kommun. 

• Framåtanda 

• En turist driven stad 

• Gemenskap 

• Hög andel i arbete och trygghet 

• Hög andel i arbete o trygghet 

• Vara en träffpunkt. Stor lekplats där barn och vuxna kan interagera med varandra. Satsning på 
arbete, företagsvänligt klimat. 

• Bra plats att bosätta sig på. Alltså att det finns arbete, bostäder, vård, omsorg, skola, 
fritidssysselsättningar mm 

• Turiststad med kvalitet på boendet och vackra miljöer runt centrum. Se 
måkebergsplan/återvinningen som skrämmande exempel på hur det inte får se ut!! 

•  

• En företagsvänlig pragmatisk kommun med korta beslutstider med fokus på turism och 
besöksnäring 

• Fina möjligheter att bo vid vattnet 

• Mysiga gator och butiker 

• Medveten miljöpolitik, bättre sjukvård, aktiviteter för ungdomar, kultursatsningar 

• Arbetstillfällen, bättre hälso - och sjukvård, kulturliv 

• Pålitligt kunnigt styre 

• småskalighet och trivsel 

• Mysiga restauranger, caféer, butiker. En stad man åker till från andra städer för att göra en 
mysig utflykt. Varmt och vänligt. Barnvänligt och trygghet 

• Småstadsidyll. Bebyggelse som i gamla stadsdelen. 
 



Vilken är den viktigaste frågan för Åmåls kommun framtida utveckling? 

• Mer mötesplatser utomhus, kombination av lekparker och grillplatser. Så att familjer kan träffas. 

Fräscha upp alla lekparker, ge barn och ungdomar någonstans att vara. Så de inte hänger på 

torget eller Ica parkeringen. 

• Minska arbetslösheten. Öka mötesplatser för familjer, kombinerade lekplatser/grillplatser. 

Uppgradera befintliga lekplatser. Platser där barn och ungdomar kan vara istället för att samlas 

på torget eller parkeringar i centrum. 

• Kanske ett promenadstråk längs Vänern vore fint. I övrigt att ha kunnig utbildad personal är en 

grundförutsättning för att ha ett välfungerande samhälle. Svågerpolitiken som drivs nu är 

skrämmande. Varför tillsätts dessutom kommunchefen som fått sparken igen fast på ny 

position? 

• Näringsliv, att företagare ska våga satsa. Få privatpersoner att vilja besöka centrum för att 

kunna utveckla. Göra det ännu mer barnvänligt för att få fler besökare. Föreningsliv! 

• Att ungdomar vill bo kvar. Möjlighet att studera härifrån. Familjer ska se fördelarna att bo här 

istället för i en storstad. Visa vad Åmål kan erbjuda och vilken livskvalité man kan få här. 

• Att tänka på HELA kommunen. 

• Att arbetslösheten minskar och inflyttningen ökar. Butikslokalerna i centrum är fyllda. Att det 

finns attraktiva boende former och att 45:an är utbyggd, å frekventa tågavgångar finns. 

• Att satsa lika mycket på hela kommunen och lyssna på medborgarna. Att få bygga strandnära för 

att locka hit nya invånare samt gynna turism och företagande. 

• Att få hit kriminalvården så genererar det fler arbetstillfällen och ringar på vattnet för hela 

kommunen på olika sätt. 

• Jobb. 

• Utveckla näringslivet samt kommunikationerna. 

• Arbetslösheten och integration. 

• Att inse att vi inte är en industristad. 

• Få arbetstillfällen kvar i Åmål. 

• Arbetstillfällen. 

• Arbetstillfällen som stannar. 

• Att alla som vill är delaktiga. Att man söker framtiden o inte fastnar i dåtid. Arbete, fritid, skola, 

omsorg. Boenden för alla. Våga satsa på sånt som är nytt. Våga bjuda på ett helhetskoncept. 

Finns massor att göra. 

• Tänk på landsbygdens vägar, turism, osv inte bara centralorterna. 

• Att kommunen satsar lika mycket på landsbygden som inne i stan som andra kommuner runt 

omkring gör. Vi betalar lika mycket om inte mer i skatt o det vore trevligt o få ut lite av det. 

• Att hela kommunen får del av den framtida utvecklingen. Inte bara centralorten, utan även ALLA 

landsbygdsorterna. 

• Närhet och lättillgänglighet för cyklister och gående. 

• Bra kommunikationer och bättre underhåll av vägar. 

• Skapa fler arbetstillfällen, bättre vägar för att underlätta bosättning på landsbygden. 

• Att unga får det mer roligt i Åmål med stora nöjesanläggningar. Att man kunde åka in mer till 

Göteborg med tåget. 

• Att det passar för unga, annars vill man bara flytta och aldrig flytta tillbaka 

• Satsningar på landsbygden så folk kan bo kvar och vill flytta dit! 

• Just nu anstaltsfrågan. Jobb måste skapas om folk ska kunna bo kvar här eller flytta hit. 

• Sysselsättning. 



• Beholde butikkene i sentrum og ikke flytte mer til E45. 

• Samarbete med närområdet. 

• Arbetsmarknad och tåg. 

• Blir en stor knutpunkt mellan Göteborg/Trollhättan/Vänersborg och Karlstad. 

• Jobb. 

• Jobb, samt förbättra pendling till andra kommun. Så jag känner att den dålig trafik mot/från 

Göteborg särskilt på kvällen. 

• Tillväxt genom att öka kommunens attraktivitet i flera delar. 

• Arbetstillfällen så att det blir en ekonomisk stabil kommun sen måste ny teknik och nytt tänk in 

på alla plan vi lever inte i faxtider längre. 

• Bostäder, arbete, SJUK O ÄLDREVÅRD. 

• Få hit företag och handelskedjor. 

• "Kompetenta och drivande tjänstemän på ledningsnivån (finns en del!); ""lösningsinriktade"" 

politiker; Vänern som turistresurs kan utvecklas;" 

• Förbättra företagande klimatet. 

• Aktiviteter för barn, restaurera lekparker och göra de mer lockande för äldre barn över 6 år. 

trafiksäkerhet ex. Cykelbanor i stan, en fin iordninggjord sandstrand på Örnäs så man slipper 

bryta benen på alla stenar. Brygga så att små barn kan hoppa från den och nå. Billigare hyror för 

affärer så att vi får butiker igen. 

• Mer utbud, stan är tom. Knappt en affär kvar i stan. Ett par kedjor/större affärer skulle dra fler 

folk hit för handel. Behöver idag åka flera mil för att kunna köpa ett klädesplagg till mina barn. 

Vet att många saknar detta. Lindex/Kappahl/hm eller nått hade gjort stor skillnad. 

• Platser att samlas efter pandemin, bygga fler och större lekparker! Finns en lekpark på vassgatan 

som skulle kunna byggas ut och bli fantastisk! 

• Hur vi ska stötta våra egenföretagare som verkligen är vårt centrum. 

• Arbetsmöjligheter, barnvänligt. 

• Miljöhantering. 

• Barnens cykelväg till skolorna nu när de inte ligger i närområdet längre. 

• Hindra ghettofisering av centrum. 

• Satsa på Hannebol, Vänern, stadskärnan med friluftsliv, sporter, närheten till kultur i Fengerfors, 

men ha öppet biblioteket även under en pandemi (se till att bygga studieceller där kanske 3-4st, 

och ett kök så man kan värma mat). Vill man ha utbildade invånare ska man faktiskt hjälpa till 

med att lösa förutsättningarna! 

• Trivsel i tätortskärnorna. 

• Bygg fängelse och skapa jobb. 

• Gynna natur, biologisk mångfald, konst och kultur. 

• Underhåll av byggnader och stadskärna. Näringsverksamhet och nöjesverksamhet. 

• Landsbygden och miljömålen. 

• Möjligheten att få jobb och bra miljö för fritid som mål, kafé, restaurang. 

• Fyll butikslokalerna. 

• Arbetstillfällen. 

• Få en trevligare stadskärna utan tomma butiker och skräp på trottoarer. 

• Att inte få hit fängelse och att satsa på IT. 

• Framgångsrika företag och ett levande centrum. 

• Jobba så att vi blir attraktiva att bo och verka i. 

• Att få folk att vilja bo här, att det är attraktivt för företag att etablera sig, att anpassning till ett 

klimatsmart samhälle sker. 



• Omställning till cirkulärt samhälle, klimatsmart. Att betona och utveckla det faktum att Åmål 

ligger vid Vänern. Få folk att vilja bo här. 

• Att få med nyanlända vuxna och barn i aktiviteter. Hitta nya vägar. 

• Satsa på miljön och en levande landsbygd. 

• Satsa på turism bygg bättre stugor på Örnäs, ett kallbadhus, bostäder o södra delen av 

exempelvis nedanför Skogsåsen små hus med hyresrätter. 

• Ordna med mera verksamhet så människor har arbeten, inte gå på staden och dra runt. 

• Nya arbetstillfällen. 

• Till att börja med kan man se till att Örnäs camping blir mer funktionsduglig och ge restaurangen 

en ansiktslyftning så att den går att driva. Detta har försummats under många år!!! 

• Bra skolor. 

• Bra skolor. 

• Att företag etablerar sig här. 

• Satsa på att fräscha upp stan och utveckla staden runt vattnet. 

• Mer saker för ungdomar så dom stannar i kommunen. 

• Fler miljöstationer. 

• Bättre standard för medborgarna så som vägar, avlopp etc. 

• Få folk i arbete och få polisen att ta krafttag mot narkotikan som flödar i samhället. 

• Hyrorna. 

• Kommunikationer inom och till- och från kommunen. 

• Jobb, utbildning och att skapa en miljö som alla trivs i. Även hårdare jobb med integrationen, 

väldigt uppdelat idag. 

• En god och inkluderande arbetsmarknad. 

• En attraktiv kommun för nya företag att etablera sig i. 

• Locka till inflytt, få i gång centrum. 

• Företagande, turism och välfärd. 

• Få hit fler företag. 

• Arbetstillfällen. 

• Att på all vis och sätt få hit affärslivet igen. 

• Etablering av den tilltänkta kriminalvårdsanstalten skulle lyfta både befolkningsmängd och 

givetvis skatteunderlaget som möjliggör utveckling på riktigt. 

• Attraktiva bostäder nära naturen och ett levande centrum. 

• Utbildning - Jobb for unga. 

• Att gågatan lever upp. 

• God arbetsmarknad och kompetensförsörjning. 

• Satsa på turism och besöksnäring! 

• Satsning på turism och besöksnäring. 

• Nytt styre. 

• Arbetstillfällen. 

• Arbete och utbildning. 

• Nyetableringar, behålla småstadsidyllen. 

• Bra boende i centrum. Inte blanda gående o cykeltrafik. Låt bli att göra lekparker och mtb-stigar 

i alla skogsnäringen områden. 

• Inflyttning till Åmål arbeten och boenden. 

• Göra det möjligt att bo i hela kommunen. Framkomliga vägar. Allmänna möteslokaler. 

• Att skapa jobb och attraktivt boende. 



• Arbete / Näringsliv. 

• Göra det attraktivt att starta företag och industrier samt stoppa asylinvandringen. 

• Underlätta för företagsamhet och stoppa den kostsamma asylinvandringen. 

• Få hit företag eller/och myndigheter. 

• Jobb. 

• Jobb. 

• Ett företagsklimat som kan locka företag och utbildad personal med bra skolor, stor 

framtidspotential i vacker natur. 

• Arbetstillfällen och turism. (Camping, vandrarhem, ställplats, marinan under ett och samma tak. 

Försök att se till vad som är bäst för kommunen. 

• Arbetstillfällen. 

• Miljötänk. Fler el-ladd stationer. Få hit kriminalomsorgen. 

• Nytänkande, främst inom besöksnäringen, utnyttja på alla sätt stans läge vid Vänern, locka hit 

entreprenörer med idéer och som ges möjligheter att utveckla dessa. Samordna 

marknadsföringen av kommunen, vad gäller alla fritidsaktiviteter, besöksnäring, handel, Jobba 

hårt för att genom utbildningsinsatser matcha utbildningar mot industrins/företagens behov, så 

att folk stannar och inte minst att företagen kan överleva och utvecklas här på plats. 

• Utvecklat näringsliv, bra skolor, seniorboenden centralt. 

• Att vi får hit företagsamhet och att vi värnar om dom. 

• Arbete, barnomsorg, skola, äldreomsorg och kommunikationer. 

• Företag som genererar arbetstillfällen. 

• Satsning på företag som genererar arbetstillfällen. 

• Att skapa arbetstillfällen, en fortsatt välfungerande sjukvård och äldreomsorg. 

• Behålla kulturbyggnader i kommunens ägo typ vandrarhemmet. 

• Besöksnäringen. 

• Företagande och turism. Företagandet i kommunen är kanske inte så lätt att påverka, men idéer 

måste upp på bordet. Turismen däremot kan kommunen göra mycket för att förbättra, 

exempelvis, vandrarhem, katastrofalt med den slappheten kring denna frågan. 

Husbilsställplatsen, verkar vara populär trots det bristande intresset att förbättra den, det finns 

stor förbättringspotential där. Nya bostadsområden bör inte förtätas. 

• Företagsutveckling=Fler människor i arbete 

• Sysselsättning på orten utan pendling. 

• Färre icke skattebetalande innevånare. 

• Inga tomma affärslokaler i centrum. Utveckla turismen. 

• Fängelse. Företag vid riksväg 45. Ändra vattendomstolen. 

• Lyssna på skattebetalarna och använd pengarna till rätt saker. 

• Vi som bor på landsbygden måste få bättre vägar. (Nu är vägen för smal att mötas på.) Vägarna 

Ånimskogs kyrka-till 45:an samhället + Ånimskogs kyrka-söderut till 45:an. Här kör husbilar, 

båttrailers, jordbruksmaskiner, mm och det är problem att mötas. Dessutom är vägarna oftast 

dåligt underhållna. 

• Arbetstillfällen. 

• Jobb åt så många som möjligt, inom kommunen. 

• Åldringsvård, energi, landsbygd. 

• Att sjukvården & Räddnings fungerar så man känner sig säker. 

• Ordning och reda. Hårda tag mot buset. 

• Arbeten, Bra skolor och mycket närmare till sjukhus. 

• Locka barnfamiljer till Åmål. 



• Att tillsammans med Åmåls företagare skapa förutsättningar mera jobb så att våra ungdomar 

kan stanna i Åmål och få ett arbete. Kan vi knäcka den frågan löser sig möjligheten att 

genomföra andra önskvärda åtgärder. 

 

Utifrån ovan valt område, finns det något som du saknar där? 

• Affärer i stan, leksaks samt sport. Bra lekparker. 

• Levande stadskärna. 

• Bageri och gott kaffe. 

• Bättre cykelvägar. 

• Skola, dagis, affär, arbetstillfällen, återvinningscentral. Inventering av ödehus/tomma hus, fler 

invånare. 

• Mysiga caféer, sportaffär. 

• Liten servicebutik. 

• Nej. 

• Cykelväg från hållplatsen Bollsbyn till Ånimskogs samhälle. 

• Tomter för folk att bygga nytt på. Kollektivtrafik. Äldreboenden typ senior eller 

trygghetsboenden. 

• Lite ordning och reda. 

• Hela kommunen är min bakgård (skulle vara om jag kunde cykla mer fritt, t ex söderut mot 

Tösse där det finns anslutande småvägar både längs kusten och in mot Dalsland). 

• Behov av bättre vägar, smala och gropiga, går ej att mötas som gångtrafikant har jag tvingats gå 

ner i diket när jag mötte lastbil. 

• Tåg! 

• Men det finns inget för unga att göra. För mkt prat om att gamla bara ska ha det bra. Tycker 

Örnäs borde vara en plats för alla, inte camping typ. 

• Affär, skola, dagis, återvinningsstation, bra underhållna vägar. 

• Ja. 

• Ønsker mer aktivitet øst for E45 og ned mot centrum. 

• Åmåls stads landsbygd. 

• Det mesta så vi flyttar nog till större stad snart. 

• Särskilda butiker såsom kläder butiker. 

• En positiv växande livlig kommun. 

• Röja upp ÅKAB:s soptipp vid Solsäterhemmet! Vissa delar av samhället liknar lite öststat. 

Tössbovägen i dåligt skick. =3 punkter att åtgärda. 

• Campingplats. 

• Återvinningsstation/cykelvägar/handelsservice. 

• En fin lekplats. 

• En riktigt stor lekpark med pulkabacke till vintern, flera grillplatser och massa roligt för barnen, 

inspirerat av Leos lekland. 

• En park egentligen. Det finns ju mer centralt men då får man gå en liten bit med två småbarn. 

• Affärer bra lekparker. 

• Bättre lekplatser. 

• Sportaffär. 

• Lekpark vid Hanebol eller mellan Vetevägen/Kornvägen. Men tror mest vid Hanebol, likt den i 

Örnäs. 



• Tryggt sätt för barnen att cykla/ta sig till skolorna. 

• Ett vackert och mysigt centrum med välskötta fasader. Tror att det skulle bidra till att små 

företag skulle få en bättre omsättning. Mysiga café, lekparker som är välskötta, utveckla Örsnäs 

campingområde och göra det mer attraktivt. Underhålla och uppgradera campingstugor både 

invändigt och utvändigt. 

• Cykelbanor och mer rekreationsplatser med till exempel oklippt gräs på sina ställen och växter 

för gynnandet av den biologiska mångfalden. 

• Jag är ganska nöjd, men det hade varit trevligt med några klädkedjor för att få folk att stanna 

kvar i centrum och inte behövt åkt till Säffle. 

• När man röjer sly och träd så vill jag att man städar efter sig och inte låter allt ligga kvar. 

• Olika typer av butiker i centrum. 

• Åmål söder är eftersatt, satsa på några hus på fler ställen. 

• Att det röjs bort sly, bl.a. massor av parkslide som brer ut sig på flera ställen. 

• Nyare hyresbostäder i småhus i södra Åmål här behövs också en matbutik. 

• Affärer i centrum. 

• Allt. 

• Jag skulle vilja ha en gångpromenad mellan näsudden och Örnäsbadet längs med vattnet. Man 

kan bygga trall utmed berget från c-hamnen och fram till Örnäs. 

• Saknar inte så mycket där. 

• Eftersom stora delar av bebyggelse står i vatten efter regn så saknas det rätt dimension av 

avloppsrör för regnvatten. 

• Bättre rustad lekpark på Vassgatan. 

• Mer aktiviteter. 

• Cykel- och gångbanor. 

• Fler utegym, iordningställda parker, underhållna vägar, vatteaktiviteter, t ex trampbåtar. 

• Sjukvård. 

• Levande stadskärna. 

• Aktiviteter som vänder sig till alla. 

• Ett mer strövvänligt centrum - mindre biltrafik runt torget. Gör hamnplan till en mötesplats/park 

i st för bostäder. 

• Ingen plan för bostadsbyggande, dåligt skötta kommunala ytor. 

• Jag saknar butiker. 

• Sportaffär, statlig samhällsservice, cykelbanor. 

• Kulturhus med möjlighet att se teater, lyssna på föreläsningar, musik, studiecirkelverksamhet. 

• Kulturhus. 

• Levande centrum. 

• Gamla bebyggelsen Kungsgatan /Torggatan behöver nytt ägande Och ordentlig restaurering. 

Bostäder. 

• Affär med postbud i Tösse. Ge ortsbefolkning hjälp med IT som att göra beställningar via nätet. 

Att det går buss på helgerna till Åmål. 

• Säkra vägar! 

• Nej. 

• Service mm. 

• Svårt i pandemitider, men normalt. 

• Vissa butiker, men det är väl knappast något som kommunen kan fixa? 

• seniorbostäder centralt, div. affärer med specialiteter som förr. 



• Närvaro av Åmåls kommun. 

• Större utbud av affärer. 

• Promenadstråk vid norra viken även och norrut. 

• Ett riktigt attraktiv samlingsplats utomhus  med kost  och  någon aktivitet Kanske ett naturrum 

Vänern. 

• Kollektivtrafik. Tillsyn av rivningsobjekt. 

• Fontän i Åmåls ån. 

• Upprustning av piren mot strand. 

• Bättre vägar, hållplatser skola butik förskola. 

• Utbyggnad av skolan, område för mindre industriområde. 

• Inte direkt men centrum håller på arr förfalla. 

 

Utifrån ovan valt område, vad präglar denna dela av kommunen? (Identiteten) 

• Väldigt olika beroende på vilken del av tätorten man bor i. Många fina villakvarter med 

barnfamiljer, finns även områden med mycket socialt utsatta människor. 

• Aktivitet, socialt, glädje, idrott. 

• Fin natur. 

• Kan inte säga nåt särskilt område, finns så många vackra o intressanta ställen. 

• Jävligt bonnigt tyvärr. med det är ju Åmål också. 

• Utflyttning, döende centrum som det är svårt och krångligt att ta sig till på grund av trafikhinder 

och för små och smala vägar. 

• Døende småby men trenden kan snus ved å utvikle sentrum. 

• Naturvärden. 

• Tillväxtkänsla, lokalt ansvar (fiber). 

• Vet inte. 

• Aktivt, vacker och sociala platser. 

• Historia. 

• Närheten till Vänern, vacker centrumkärna. 

• Örnäs är fantastiskt och borde utvecklas, utomhusbad, (fotbollsplan kan flyttas) stugorna på 

Örnäsbadet borde flyttas och absolut renoveras, camping kullen behöver jämnas ut så fler 

husbilar får plats. 

• Många besökare och vackra omgivningar. 

• Tyvärr stagnation. 

• Bidrar till småstadskänslan. 

• Ja. 

• Lite av allt. 

• Umgänge, natur och rörelse. 

• Köpcentrum. 

• Fin natur med skogsstigar (Hanebol). 

• Tomhet, avveckling, utsatthet. 

• Arkitektur och grönområden och närheten till vatten. 

• Man måste marknadsföra Åmåls kommun mer på skärgården. Där är det så många turister som 

kommer aldrig se centrum av Åmål. Mer attraktiv marknadsföring på skärgårdsöarna om Åmål. 

• Jag bor centralt vid Sveaparken men störs inte från centrum. Bra läge och Sveaparken är en 

pärla. Näsvikens hundrastgård är favoritplats. 



• Jordbruksbygd med närhet till Tösse skärgård. 

• Småstadskänslan. 

• Den koncentrerade stadskärnan. Småbåtshamnen. 

• En fin sommarplats som kan utvecklas till en besöksnäring mitt i historiskt intressant plats med 

hus från 1700 talet fint bevarade i närheten. 

• Bortglömd av kommunen, knappt farbara vägar. 

• Båtplats badplats. 

• Örnäs och Hanebol är oerhört viktiga platser att utveckla friluftslivet utan att avverka skog. 

 

Utifrån ovan valt område, hur vill du att orten ser ut år 2050? 

• Jag hoppas att orten överlever. Att det fortsatt bor barnfamiljer i Åmål så att inte den yngre 

generationen flyttar. Finns en levande stadskärna och möjlighet till aktivitet och arbete tror jag 

att man kan behålla barnfamiljer samt få en ökad inflyttning 

• Utveckla campingen till en bra restaurang och mer aktiviteter för barn. 

• Mer liv och rörelse året runt i hamnområdet. Ett hotell borde ligga på udden, bodar utefter 

bryggorna med försäljning av glass och hantverk t ex. Det ska finnas plats att hänga på, bord, 

bänkar och gräsmatta. Gamla kyrkan är ett aktivitetshus med utställningar, musik och shower. 

Vänervåg seglar fortfarande och går efter turlista i skärgården med badgäster m.fl. De kan natta 

över på ett värdshus ute på Svegön. Drömma kan man ju! 

• Fler invånare, företag och arbetstillfällen. Egen skola och affär. En plats dit folk vill flytta och kan 

se en framtid för sig själva och sina barn. 

• Vet ej 

• Fler kan få mark att bygga på. Mera småskaliga etableringar med grönsaker, frukt, kött mm. Små 

firmor. Boenden så vi som bor här kan bo här ute även när vi är äldre. Hoppas det händer 

tidigare än 2050 för då drar jag mej mot 100?? 

• Att det byggs ihop med Åmål och Mellerud så det blir en stor stad. 

• Fler bebyggda tomter i Ånimskogs samhälle med omnejd. Många arbetstillfällen på bygden. 

• "Välmående, framåtanda, etableringar. Att Åmål är en stad man åker till, och inte är ""en lång 

70-sträcka som man åker förbi". 

• Mer konsentrert og aktivt sentrum. 

• En mycket större bättre skidanläggning. Enda turistattraktionen i Åmål värt namnet. 

• Större: mer aktivitet, människor, tjänster, affärer och kopplingar (bussar och tåg) med stora 

städerna. 

• Internationellt känd grön del av Sverige, besöksnäringar starka, pendelbuss F-fors-Tösse + 

lokaltåg (Åmål) Tösse-Trestad. 

• Mer människor, ett levande centrum & vackrare miljöer. Själva centrum är alltid jättefint & intill 

Vänern är det också oerhört vackert. Men Åmål är så mycket mer än bara centrum. 

• Mer levande ”mysig” barnvänlig. 

• Mer miljöanpassad. 

• Mer satsningar på hållbar turism. Det genuina. Inte som i Säffle med guttane. Åmål behöver 

mysig stadskärna med caféer kulturliv friluftsliv och välkomnande för turister! 

• Vacker och genuin. 

• Grönt, livfullt, bevarat. 

• Att man ser till att ungdomar kommer i arbete. 



• Klimatanpassad! Väneranpassad! Aktivt centrum med service så att man kan bo här. Goda 

förbindelser. 

• En småstad med massor av turism året runt, en stad med mängder av aktiviteter, körläger, 

fotbollsläger, kanotläger, paddel, tennis, vandrings, läger. Dessa behöver mycket resurser runt, 

boende, mat och transporter. 

• Badplatsen, duschar och toaletter vid ställplatsen. 

• Som en ort som inte blir begravd under vatten. 

• Då butiker försvinner överallt, även i storstäder, bör man bygga om på gågatan till exempelvis 

bostäder istället för att ha en gata full med tomma skyltfönster som aldrig lär fyllas med något 

bestående. 

• Som nu fast större. 

• En grönare stad med väl utbyggt system för cykel- och gångtrafikanter. 

• Kanske inte större, men levande. 

• ”Närmare” vattnet där man i viss mån exploaterat för att locka turism. Minst att Vandrarhem, 

restaurang vid ”HC” och Örnäscamping utnyttjas till sin fulla potential. Man har lyckats med 

företagande i stort och litet. Ett levande centrum. 

• Varuhus, butiker mm. 

• Bevarad bebyggelse - aktiv handel och gröna områden för folk. 

• Att det har ökat med företag och massinflytt med människor. En hamn som har attraktiva 

lägenheter och stort utbud inom kulturlivet. Att ungdomarna blir kvar och det finns arbeten som 

passar för alla. Att kollektivtrafiken har utvecklat sig och man kan enkelt pendla men att kunna 

bo i Åmål. 

• Att det ska byggas mer privata bostäder. 

• Åmål med levande centrum MEN skräpfritt och ordning på cyklisterna som är en absolut fara. 

• "Renovera skolan, Åmåls kommun bör "se till hela kommunen"". 

• En ort som är attraktiv vad gäller såväl arbete som fritid. 

• Blandskog och röjt vid vägar intill vatten. 

• Bryggor ut mot Vänern med så handelsbodar på sommaren med ett Naturrum Vänern med 

aktiviteter för barn. 

• Framtiden. 

• En frisk och välvårdad centrumkärna. Attraktiva bostadsområden. Attraktiva skolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


