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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. I Åmål finner du den 
genuina småstadskänslan med mysiga 
butiker som präglas av personlig service.

Att ha Vänern runt husknuten och 
närheten till någon av de många 
insjöarna ger goda möjligheter till 
naturupplevelser. Fiske, paddling, segling 
eller kanske ett dopp i det rena vattnet?

Ta del av något av våra evenemang; 
Åmåls Bluesfest, Bokdagar i Dalsland, 
Åmålskalaset, Glupsk på Dalsland och 
Ljusfesten.

Vi vill att du ska känna dig varmt 
välkommen, att du ska trivas och mötas 
av omtanke och värme från vår stad.

Welcome to Åmål!
Åmål greets you with the sound of waves 
lapping at Lake Vänern's inlet in the city 
and the Old Town's lush 18th century 
environment, its mystery and history. In 
Åmål you will find the genuine small town 
feel with cozy shops characterized by 
personal service.

Having Lake Vänern around the corner 
and the proximity to one of the many 
lakes provides good opportunities for 
nature experiences. Fishing, kayaking, 
sailing or maybe a dip in the clean 
water?

Take part in one of our many events; 
Åmåls Bluesfest, Book Days in Dalsland, 
Åmålskalaset, Glupsk på Dalsland and 
Ljusfesten.

We want you to feel warmly welcomed, 
to feel comfortable and to be met by 
care and warmth from our city.
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Åmål är en gammal stad som fick sina 
stadsprivilegier av drottning Kristinas 
förmyndarregering 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 centralt mellan Åmålsån och 
norr om Kungsberget. Området är väl 
bevarat med vackra hus och byggnader 
i gammal stadsmiljö. Vid Vänern ligger 
Hembygdsmuseet och i anslutning 
till området finns också gästhamnen 
med marina och turistbyrå. En av 
Åmåls vackraste byggnader är Gamla 
kyrkan som byggdes på 1600-talet. 
Idag är byggnaden en uppskattad 
evenemangslokal. Stadens gamla torg i 
anslutning till centrumkärnan kallas för 
Plantaget och är idag Åmåls stadspark. 
Byggnaderna som omger parken är en av 
landets bäst bevarade 1700-talsmiljöer. 
Åmål blev utnämnd till Årets stadskärna 
2002. 

År 2019 tävlade Åmål om titeln igen som 
årets stadskärna och kom då tvåa. I den 
internationella tävlingen Livcom Awards 
2005, blev Åmål utnämnd till Världens 
näst bästa stad bland småstäder.

Åmåls kommun består förutom tätorten 
av Fengersfors, Fröskog, Tösse-Tydje, 
Ånimskog, Mo och Edsleskog.

Åmål sattes på filmkartan genom Lukas 
Moodyssons prisbelönta ungdomsfilm 
Fucking Åmål. Filmen fick stort genomslag 
i Sverige och även internationellt. Även 
stora delar av filmen Ronja Rövardotter 
är inspelad i skogarna kring Fengersfors, 
Fröskog och Ånimskog. Filmen baseras på 
Astrid Lindgrens bok med samma titel.

Åmål is an old town that received its city 
privileges from Queen Kristina's guardian 
government on April 1, 1643. Åmål is today 
Dalsland's central town and the only one 
of the towns that can call itself a city.

The historic Old Town district is centrally 
located between Åmålsån and north of 
Kungsberget. The area is well preserved 
with beautiful houses and buildings in 
an old urban environment. Right by Lake 
Vänern is the local history museum and 
adjacent to the area is also the guest 
harbor with the Marina and Tourist office. 
One of Åmål's most beautiful buildings 
is the old church that was built in the 
17th century. Today, the building is an 
appreciated event venue. The city's old 
square adjacent to the city center is 
called Plantaget and is today Åmål's city 
park. The buildings surrounding the park 
are one of the country's best-preserved 
18th-century environments. Åmål was 
named City Center of the Year in 2002 in 
Sweden.

In 2019, Åmål competed for the title 
again as this year's city center and 
landed second place. In the international 
competition Livcom Awards 2005, Åmål 
was named the World's second best city 
among small towns. In addition to the 
urban area, Åmål municipality consists 
of Fengersfors, Fröskog, Tösse-Tydje, 
Ånimskog, Mo and Edsleskog.

Åmål was put on the film map through 
Lukas Moodysson's award-winning 
youth film Fucking Åmål. The film got a 
major breakthrough in Sweden and also 
internationally. In some countries it was 
called Show me love.

Also were large parts of the film Ronja 
rövardotter (Ronja the robber’s daughter) 
recorded in Fengersfors, Fröskog och 
Ånimskog. The film is based on the 
children's fantasy book, with the same 
titel, by the Swedish author Astrid 
Lindgren.

Om Åmål About Åmål
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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.

För mer information om Vänern besök: 
www.lakevanern.se

VÄNERN | LAKE VÄNERN

Åmål - Vänerns  
pärla
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.

Skärgård
Vänern letar sig fram via den vackra 
Åmålsån ända in i stadens hjärta. Att 
kryssa till Åmål, via naturreservatet 
Tösse skärgård, är en fantastisk 
naturupplevelse. Naturen är orörd och 
skärgården utgörs av ett 30-tal öar. 
Skärgården är den största i Dalsland. 
Många av öarna bjuder in till strandhugg 
med fina möjligheter till sköna bad. De 
flesta öarna utgörs annars av klipphällar 
och gamla odlingsmarker finns på flera 
av dem. Sandön, Storön och Svegön är 
populära öar att lägga till vid.

Båtturer på Vänern
MS Vänervåg
Telefon: +46 (0)70-607 36 22

MS Rotösund
Telefon: +46 (0)532-250 83

Åmål - the pearl of 
Lake Vänern
Lake Vänern is Sweden's largest lake and 
Europe's third largest lake. When visiting 
Åmål, it is therefore never far to a dip in 
the clear waters of the inland sea, a boat 
trip or an opportunity to try your luck at 
fishing.

Archipelago
Lake Vänern finds its way via the 
beautiful Åmålsån right into the heart 
of the city. Cruising to Åmål, via the 
nature reserve Tösse archipelago, is a 
fantastic nature experience. The nature is 
untouched and the archipelago consists 
of about 30 islands. The archipelago 
is the largest in Dalsland. Many of the 
islands invite to beach breaks with great 
opportunities for enjoyable swimming. 
Most of the islands otherwise consist of 
rock slabs and old arable land is found 
on several of them. Sandön, Storön and 
Svegön are popular islands to anchor at.

Boat trips on Lake Vänern
MS Vänervåg
Telefon: +46 (0)70-607 36 22

MS Rotösund
Telefon: +46 (0)532-250 83
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För mer information besök 
For more information visit 
www.dalsland.com/amal

Fiske
Prova fiskelyckan i Vänerns vatten. 
Trollingfisket 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 
och gös i Vänerns vatten. För fiskeregler i 
Vänern ta kontakt med turistbyrån.

Ädelfiskevatten i Ängebytjärnet 
i Edsleskog
Vid Ängebytjärnet finns det möjligheter 
att njuta av en dag med put & take fiske. 
Här kan man fiska regnbågslax och 
röding. Vid tjärnen finns det möjlighet att 
hyra och övernatta i en lappkåta. Denna 
bokas via turistbyrån.

Fiskekort köper ni via www.ifiske.se  
eller hos Åmåls turistbyrå. 

Fiska med fiskeguide
Sportfishing Dalsland
Telefon: +46 (0)70-206 73 70

Fishing
Try your luck fishing in Lake Vänern's 
waters. Trolling for salmon and trout has 
become known worldwide. You can fish 
either with your own boat or book a trip 
with a local fishing guide. There are also 
good opportunities for fishing for pike, 
perch and pikeperch in Lake Vänern's 
waters. For fishing rules in Lake Vänern, 
contact the tourist office.

Noble fishing waters in 
Ängebytjärnet in Edsleskog
At Ängebytjärnet there are opportunities 
to enjoy a day of simple put & take 
fishing. Here you can fish for rainbow 
salmon and char. At the pond there is the 
opportunity to rent and spend the night 
in a patch hut. This is booked through the 
tourist office.

You can buy a fishing license via  
www.ifiske.se or at Åmål's tourist office. 

Fishing with fishing guide
Sportfishing Dalsland
Telefon: +46 (0)70-206 73 70
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Åmåls Järnvägsmuseum  
Railway museum
Besök SJ:s gamla lokstallar och upplev 
ånglok och gamla tågmiljöer.
Telefon: +46 (0)70-260 22 78

Snarhögsgården 
Farm house
Den vackra Snarhögsgården ligger 
i Örnäsparken. Den är en gammal 
dalsländsk gård med anor från början av 
1800-talet.
Telefon: +46 (0)532-158 20

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

Mötesplats Tollebols Kvarn 
Tollebol Mill
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.
Telefon: +46 (0)730 32 26 93

Årbols skolmuseum 
Årbol school musuem
Årbols skolmuseum är ett av de största 
skolmuseerna i vårt land och har 
omfattande skolsamlingar från 1800-talet 
och in i vår egen tid.
Telefon: +46 (0)76 702 95 45

Åmåls Hembygdsmuseum 
Local history museum
Museet är centralt beläget vid Vänern i ett 
gammalt vackert magasin från 1700-talet 
i anslutning till Åmåls gästhamn.
Telefon: +46 (0)532-158 20

Muséer | Museums

KULTUR | CULTURE

För mer information besök 
For more information visit 
www.dalsland.com/amal10
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Gamla staden - en 
stadsvandring i Åmåls 
historia!
Gamla staden ligger öster om ån och norr 
om Kungsberget. Området undgick den stora 
stadsbranden 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 och turistbyrån.

Gamla Kyrkan, från 1600-talet, ligger i den 
östra delen av området, på den plats där 
Åmåls första kyrka en gång legat. Omedelbart 
öster om ån ligger den centrala stadsparken 
- Plantaget. Detta är området för den gamla 
stadens marknadsplats. Marknaden och 
torgförsäljningen flyttades sedermera till det 
nuvarande torget väster om ån och Plantaget 
iordningsställdes till en lummig park.

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

The old town - a city walk 
in Åmål's history!
The old town is located east of the river and 
north of Kungsberget. The area escaped 
the great city fire of 1901 and has retained 
its genuine character of an old urban 
environment. Right next to Lake Vänern is the 
local history museum and adjacent to the 
area is also the Guest Harbor with the Marina 
and the tourist office.

The old church, from the 17th century, is 
located in the eastern part of the area, on 
the site where Åmål's first church once stood. 
Immediately east of the river is the central 
city park - Plantaget. This is the area of the 
old town marketplace. The market and square 
sales were later moved to the current square 
west of the river and the Plantation was 
prepared for a lush park.

The plantation and the buildings around the 
park are one of the country's best preserved 
18th century environments.

Guidade turer
Om ni är intresserade av guidade 
turer är ni välkomna att kontakta 
Åmåls turistbyrå på:  
• Telefon: 0532-170 98  
• E-post: turism@amal.se  
• Adress: Hamngatan 3
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Guided tours
If you are interested in guided 
tours, you are welcome to contact 
Åmål's tourist office at:  
• Phone: 0532-170 98  
• E-mail: turism@amal.se  
• Address: Hamngatan 3
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Not Quite
I hjärtat av den gamla bruksorten Fengersfors 
pågår sedan 2001 förverkligandet av ett 
levande kulturcentrum.

Not Quite är en plats och ett nätverk för 
konstnärer, hantverkare och formgivare. 
På det gamla pappersbruket har 
konstnärskooperativet skapat förutsättningar 
för all sorts kreativt arbete. Här finns 
utställningsytor, café och butik där alla kan ta 
del av den sjudande kreativiteten. 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, kan 
kombineras med en god fika eller lunch, har 
visat sig vara ett vinnande koncept.
 

Not Quite
In the heart of the old mill town Fengersfors, 
the realization of a living cultural center has 
been going on since 2001.

Not Quite is a place and a network for artists, 
craftsmen and designers. At the old paper mill, 
the artist cooperative has created conditions 
for all kinds of creative work. There are 
exhibition spaces, a café and a shop where 
everyone can take part in the simmering 
creativity. Not Quite has in a short time 
made itself known as one of the main tourist 
destinations in the region. 

The combination of high-class art and crafts 
in scenic Dalsland, can be combined with 
a good coffee or lunch, has proven to be a 
winning concept.

Besöksadress   
Visiting address
Fabriksvägen 2, 662 95 Fengersfors 
Telefon: +46 (0) 532 233 88

Café & Bistro
Telefon: +46 (0)532-233 88

Butik | Shop
Telefon: +46 (0)532-233 88

Bageri Brukets godaste  
Bakery
Telefon: +46 (0)532-78 48 20

För mer information besök 
For more information visit 
www.dalsland.com/amal 15



NATUR | NATURE

I Åmål finns många naturreservat,  
här tipsar vi om några av dem.

Baljåsen, beläget vid sjön Edslan, utgör 
Dalslands högsta punkt med 302 meter 
över havet. Vid Baljåsen finns flera 
välkända utsiktspunkter dit markerade 
stigar leder. Reservatet nås från sydost 
via promenadstigen som går upp till 
Baljåsen från torpet Petersborg och upp 
mot Björndalsberget. Vid Baljåsen finns 
en övernattningsstuga.

Det var vid berget Sörknatten som 
stora delar av filmen Ronja Rövardotter 
spelades 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 
skärgårdslandskap. Här finns 
riksintressanta fornlämningar från 
bronsåldern.

Tösse skärgård är den största 
Vänerskärgården 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 omgiven av ett vackert 
odlingslandskap. Reservatet 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. 
Reservatet sträcker sig från Baståsens 
topp ner till sjön Ärr i Fröskog.

De vackra naturreservaten 
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For more information visit 
www.dalsland.com/amal



In Åmål there are many nature reserves, 
here we show some of them.

Baljåsen, located by Lake Edslan, is 
Dalsland's highest point at 302 meters 
above sea level. At Baljåsen there are 
several well-known viewpoints where 
marked paths lead. The reserve is 
reached from the southeast via the 
walking path that goes up to Baljåsen 
from the croft Petersborg and up towards 
Björndalsberget. At Baljåsen there is a 
cabin for overnight guests

It was at the mountain Sörknatten that 
large parts of the film Ronja Rövardotter 
(Ronja, the robber's daughter) were shot. 
At Sörknatten, the landforms and geology 
in the area are unique to Sweden. The 
reserve is located between the lakes 
Djup and Ånimmen. Natural forest and 
magnificent landscape characterize the 
area.

At Yttre Bodane you can walk 
in a beautiful island-rich forest 
and archipelago landscape. Here 
are nationally interesting ancient 
monuments from the Bronze Age.

Tösse archipelago is the largest 
Vänern archipelago in Dalsland and 
includes about 30 islands. The entire 
archipelago is best experienced from a 
boat or canoe. In two places there are 
remains of ancient castles and there are 
several Bronze Age tombs in the area.

At Bräcke meadows, visitors can enjoy 
their picnic basket under felled trees 
surrounded by a beautiful agricultural 
landscape. The reserve is a popular 
excursion destination that is especially 
beautiful in its greenery during spring 
and summer. The meadows and 
deciduous meadows have the same 
appearance as more than a hundred 
years ago.

Baståsen nature reserve consists of 
a steep slope covered with deciduous 
forest. The reserve extends from the top 
of Baståsen down to Lake Ärr in Fröskog.

The beautiful nature reserves
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Bläsenrundan 
Leden utgår från Fröskogs 
Församlingshem.

The trail starts from  Fröskogs parish 
home.

Cykelturer
Det finns flera turförslag att ta del 
av, både kortare och längre sträckor. 
Kontakta turistbyrån om du behöver hyra 
cykel.

There are several tour suggestions to 
take part in, both shorter and longer 
distances. Contact the tourist office if you 
need to rent a bike.

Discgolf
Ut och prova discgolf i Örnässkogen här i 
Åmål. En nio korgar lång skogsbana med 
tekniska hål men som riktar sig främst 
till rekreationsspelare. Det är relativt stor 
höjdskillnad för att ge dig bra motion. Om 
man inte har egna frisbees går det att 
hyra hos Åmåls tennisklubb.

Why not try disc golf in Örnässkogen here 
in Åmål! A nine-basket forest course with 
technical holes but aimed primarily at 
recreational players. There is a relatively 
large height difference to give you good 
exercise. If you do not have your own 
frisbees, you can rent them at Åmål's 
tennis club.

Hanebols friluftsområde
Här finns fina motionsspår, 
fotbollsplaner, en boulebana, cykel- 
och mountainbikeleder samt tillgång 
till dusch, bastu och omklädesrum. För 
längdskidåkning finns välpreparerade 
längdskidspår med natur- eller konstsnö. 

There are fine exercise tracks, football 
pitches, a boules court, cycling and 
mountain bike trails as well as access to 
a shower, sauna and changing rooms. 

For cross-country skiing, there are well-
prepared cross-country ski trails with 
natural or artificial snow.

Kanotleder
Vid Vänern finns goda möjligheter till 
sötvattenspaddling i naturreservaten 
Tösse skärgård eller Yttre Bodane. 
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.  

By Lake Vänern, there are good 
opportunities for freshwater kayaking in 
the nature reserves Tösse archipelago or 
Yttre Bodane. The municipality of Åmål is 
part of the Dalsland Canal's lake system 
with almost 70 km of canoe trails. In the 
nature area Dalsland-Nordmarken there 
are campsites with windbreaks, toilets 
and fireplaces. To finance supervision, a 
fee is charged per person per day via a 
nature spring card. 

Upplevelser nära naturen | 
Experiences close to nature
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Storspåret
Vid Hanebols gård i Åmål börjar 
Storspåret. Det är en två mil lång 
vandringsled som vid Edsleskog ansluter 
till Pilgrimsleden och cykelled.

At Hanebol in Åmål, Storspåret begins. 
It is a 20 km long hiking trail that at 
Edsleskog connects to the Pilgrim Trail 
and bike path.

Pilgrimsleden
En vacker led på 100 km som börjar i 
Vänersborg och går via Holms kyrka i 
Mellerud till Edsleskogs kyrka i Åmåls 
kommun. 

A beautiful trail of 100 km that starts in 
Vänersborg and goes via Holm's church 
in Mellerud to Edsleskog's church in 
Åmåls municipality.

Örnäs friluftsområde med  
lek- och djurpark
Promenera längs Vänern från Åmåls 
centrum till Örnäs camping. Du kan spela 
frisbeegolf, träna i utegymmet, spela 
volleyboll, minigolf eller tennis. Lekparken 
är vackert belägen i Örnäsparkens skog. 

Här hittar du bland annat hinderbanor, 
linbana, studsmatta och rutschbana. Det 
finns också en eldstad med möjlighet till 
korvgrillning. Strax intill lekparken finns en 
djurpark med frigående ponnyer, getter, 
får och kaniner.

Walk along Lake Vänern from the center 
of Åmål to Örnäs camping. You can 
play frisbee golf, work out in the outdoor 
gym, play volleyball, mini golf or tennis. 
The playground is beautifully located 
in Örnäsparken's forest. Here you will 
find, among other things, obstacle 
courses, cable cars, trampolines and 
slides. There is also a fireplace with the 
possibility of hotdog grilling. Right next to 
the playground is a zoo with free-range 
ponies, goats, sheep and rabbits.

Åmåls Skicenter Högheden
Anläggningen har 4 nedfarter, 4 liftar, 
cafeteria med korv och hamburgare 
samt skiduthyrning. Högheden har även 
ett väldigt nybörjarvänligt barnområde 
och fina grillplatser. 

The complex has 4 slopes, 4 lifts, a 
cafeteria with hotdogs and burgers and 
ski rental. Högheden also has a very 
beginner-friendly children's area and 
nice barbecue areas.

För mer information besök 
For more information visit 
www.dalsland.com/amal 19



Bessa Ishästar
Erbjuder uteritter och privata lektioner på 
islandshästar. 
Telefon: +46 (0)70-655 89 54 

Offers outdoor rides and private lessons 
on Icelandic horses.  
Phone: +46 (0)70-655 89 54

Dressin- och kanottur från 
Forsbackabaden
Besök Svanskogbanan som utgår från 
Forsbackabaden och trampa dressin. Det 
finns möjlighet att kombinera dressin och 
kanot. 
Telefon: +46 (0)70-623 05 68 

Visit the Svanskogbanan which starts 
from Forsbackabaden and tread trolley. 
It is possible to combine trolley and 
canoeing. 
Phone: +46 (0)70-623 05 68

Edsleskogs Wärdshus
Lär dig göra korv eller fiska gädda. Du kan 
även boka ett vandringspaket. 
Telefon: +46 (0)532-510 55

Learn how to make sausages or fish pike. 
You can also book a hiking package.
Phone: +46 (0)532-510 55

Forsbacka Golfklubb
Forsbackas golfanläggning rankas som 
en av Sveriges bästa. I anslutning till 
18-hålsbanan finns tillgång till hotellrum, 
golfbutik och restaurang. 
Telefon: +46 (0)532-616 90

Forsbacka's golf course is ranked as one 
of Sweden's best. . Adjacent to the 18-
hole course is access to hotel rooms, a 
golf shop and a restaurant. 
Phone: +46 (0)532-616 90

Padel
Du kan spela padel både på JejesGym 
(inomhus) och på Örnäs (utomhus).  
JeJes gym: +46 (0)532-10106
Åmåls Tennisklubb: +46 (0)532-15949

You can play paddle both at JejesGym 
(indoors) and at Örnäs (outdoors).
JeJes gym: +46 (0)532-10106
Åmåls Tennisklubb: +46 (0)532-15949
 

Rolfskärrs Stugby
Hyr en båt, kanot, kajak eller SUP! Spela 
boule, volleyboll, badminton eller ta en tur 
i rutschkanan på lekplatsen. Bada eller 
fiska i Vänern.  
Telefon: +46 (0)532-210 55

Rent a boat, canoe, kayak or SUP! Play 
boules, volleyball, badminton or take a 
ride on the slide on the playground. Swim 
or fish in Lake Vänern. 
Phone: +46 (0)532-210 55

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.

In Åmål you can stroll around, have 
coffee and shop in the city's beautiful 
environment. You will find a wide range 
and you get personal service.

Mer att göra i Åmål | More to do in Åmål

AKTIVITETER | ACTIVITES
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Åmåls bowlinghall
I Åmåls bowlinghall finns möjligheten att 
kombinera bowlingsmatchen med mat 
och dryck i lokalen. 
Telefon: +46 (0)532-147 60 

In Åmål's bowling alley, there is the 
opportunity to combine the bowling 
match with food and drink. 
Phone: +46 (0)532-147 60 

Åmåls hyrcart
På Breviksbanan cirka fyra kilometer 
söder om Åmål kan man hyra gokart. 
Upplev racingkänslan längs den 650 
meter långa banan. 
Telefon: +46 (0)73-080 05 50 

On the Brevik line about four kilometers 
south of Åmål, you can rent go-karts. 
Experience the racing feeling along the 
650 meter long track. 
Phone: +46 (0)73-080 05 50

Åmål Paintball
Hos oss kan ni skräddarsy era önskemål. 
Telefon: +46 (0)70-401 52 10 

With us, you can tailor your wishes. 
Phone: +46 (0)70-401 52 10

Åmåls simhall
Här finns något för alla. Leklandet 
Inkariket 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. 
Telefon: +46 (0)532-170 94 

Here is something for everyone. The Inca 
playland is aimed at younger children. 
For the slightly older children there is a 
splash and teaching pool. In addition, 
there is a whirlpool, hot water pool, steam 
sauna and a nice cafeteria. 
Phone: +46 (0)532-170 94

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. 
Telefon: +46 (0)532-166 40

Åmålstravet has a beautiful arena that 
attracts around 25,000 visitors annually. 
The race "The Right way" is a unique 
phenomenon that only exists in Åmål. 
"The Right way" means that the horses 
compete in right turns. 
Phone: +46 (0)532-166 40

För mer information besök 
For more information visit 
www.dalsland.com/amal 21



Parker | Parks
Kungsberget  
Mitt i centrala Åmål ligger Kungsberget. 
En utsiktsplats och park med en vacker vy 
över staden. 

In the middle of central Åmål is 
Kungsberget. A lookout point and park 
with a beautiful view of the city.

Plantaget  
Plantaget är Åmåls stadspark som efter 
en omfattande ombyggnad återinvigdes 
våren 2017. Härliga planteringar, 
gångstråk, skulpturer och lekpark. 

Plantaget is Åmål's city park which, after 
an extensive renovation, was reopened 
in the spring of 2017. Lovely plantings, 
walkways, sculptures and playground.

Örnäsparken 
Här ligger Snarhögsgården som är en 
gammal dalsländsk gård med anor 
från 1805, en gång det välbärgade 
bondehemmet Snarhögen i Laxarby 
socken. Den är omgiven av nio andra 
intressanta byggnader.  

Here is Snarhögsgården which is an old 
Dalsland farm dating from 1805, once the 
well-to-do farm Snarhögen in Laxarby 
parish. It is surrounded by nine other 
interesting buildings.

22

För mer information besök 
For more information visit 
www.dalsland.com/amal
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ÄTA | EAT

Berga Bistro
Telefon: +46 (0)532-136 05

Blå Krog, Kök & Kaffe 
Telefon: +46 (0)532-185 86

Brukets Godaste
Telefon: +46 (0)532-784 820

Caprikiosken grill & glassbar
Telefon: +46 (0)76-107 37 28

Flickans Wienerkonditori
Telefon: +46 (0)532-101 51

Florida pizzeria
Telefon: +46 (0)532-240 21

Foodrum Restaurang & Bar 
Telefon: +46 (0)532-150 50

Forsbacka golfrestaurang
Telefon: +46 (0)73-718 23 63

Hotell Dalhall
Telefon: +46 (0)532-247 40

Iryats Pizzeria 
Telefon: +46 (0)532-100 01

Kupén Cafe Bar Restaurang 
Telefon: +46 (0)532-126 26

La Diosa Pizzeria 
Telefon: +46 (0)532-104 48

Larssons Gårdsbutik
Telefon: +46 (0)70-516 91 68

Marielles Kök & Café
Telefon: +46 (0)73-830 25 22

Mellanbrons Cafe, Kök och Bar
Telefon: +46 (0)532-144 00

Mickans Grill
Telefon: +46 (0)532-137 58

Mosaik Steakhouse 
Telefon: +46 (0)532 -193 040

Not Quite Bistro
Telefon: +46 (0)73-847 75 21

Smaka på Åmål | Taste Åmål
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Pizzeria Åmål
Telefon: +46 (0)532-169 05

Pizzeria Ceylan 
Telefon: +46 (0)532-150 50

Pizzeria Vänern 
Telefon: +46 (0)532-149 98

Restaurang Thai Kök
Telefon: +46 (0)532-166 66

Salebols sockenstuga 
Telefon: +46 (0)70-320 30 13

Sibylla Åmål
Telefon: +46 (0)532-133 11

Tollebols kvarncafé
Telefon: +46 (0)73-816 55 99

Trattoria Buongiorno 
Telefon: +46 (0)532-146 00

Tössestugans restaurang 
Telefon: +46 (0)532-201 40

Åmåls Stadshotell och Bakfickan
Telefon: +46 (0)532-616 10

Åmåls strandcafé
Telefon: +46 (0)76-888 05 60

Åmåls travrestaurang
Telefon: +46 (0)76-135 42 00

Örnäsrestaurangen
Telefon: +46 (0)532-790 100

För mer information besök 
For more information visit 
www.dalsland.com/amal 25



BO | STAY

Hotell och vandrarhem | 
Hotels and  hostels
Dalhall Sweden Hotels
Telefon: +46 (0)532-247 40

Edsleskogs Wärdshus
Telefon: +46 (0)532-510 55

Hotell Jägmästarflygeln
Telefon: +46 (0)73-718 23 63A

Tössestugans Herrgårdsboende
Telefon: +46 (0)532-201 40

Åmåls Stadshotell
Telefon: +46 (0)532-616 10

Ånimskogs kyrkskola
Telefon: +46 (0)73-141 22 00

Bed & Breakfast | 
Rooms
Fengers Husrum
Telefon: +46 (0)76-170 05 97

Nordgrenska gården
Telefon: +46 (0)70-551 41 20

Nordic Refuge B&B
Telefon: +32 473 716 295 

Nygårds Herrgård B&B
Telefon: +46 (0)702 81 10 45

Villa Weidling Bed and Breakfast
Telefon: +46 (0)76-141 52 70 

Villa Örnäs Bed and Breakfast
Telefon:+46 (0)532-129 45

Övernatta i Åmål | Stay the night in Åmål 
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Camping och stugor | 
Camping and cottages
Baravara garden
Telefon:+46 (0)73-943 78 26

Furusjöns camping
Telefon: +46 (0)70-672 32 65

Mogrensvik Turist & Fritid
Telefon: +46 (0)532-450 39

Rolfskärrs stugby
Telefon: +46 (0)532-210 55

Sportfishing Dalsland
Telefon: +46 (0)70-206 73 70

Örnäs camping
Telefon:+46 (0)532-790 100

Gästhamnar | 
Guest harbors
Åmåls Gästhamn
Telefon: +46 (0)532-170 98

Fröskogs Gästbrygga
Telefon:+46 (0)533-681 750

Ställplatser | 
Motorhome park
Ställplats Måkeberg
Telefon:+46 (0)532-170 98
 
Ställplats Fengersfors
Telefon:+46 (0)73-823 32 46

Ställplats Tössestugan
Telefon:+46 (0)532-201 40

För mer information besök 
For more information visit 
www.dalsland.com/amal 27



EVENEMANG | EVENTS

Åmål är knappast någon slumrande 
småstad, vi gillar när det händer saker. 
Kanske det förklarar alla de evenemang, 
konserter, utställningar och tävlingar som 
äger rum här. Även om evenemangen 
haglar tätt även under årets mörka 
månader, är det på sommaren som 
staden blommar ut ordentligt.

Det finns några helger vi ser lite extra 
fram emot. Året kulminerar den andra 
helgen i juli då staden invaderas av 
musikälskare under Åmåls Bluesfest.

Några av höjdpunkterna under året:
• Påskparaden på påskafton
• Predatortour i april
• Cykelns Dag i maj
• Konstvandring i maj
• Åmåls Bluesfest i juli
• Bokdagar i Dalsland i juli
• Åmålskalaset i juli
• Glupsk på Dalsland i augusti
• Ljusfesten i september

Under 2021 är det fortfarande osäkert 
vilka evenemang som kommer att kunna 
genomföras pga pandemin, men om du 
sparar den här broschyren till ett annat 
år så vet du vad som brukar hända under 
året!  
 
Du kan hålla dig uppdaterad genom att 
kika på vår evenemangskalende:

www.amal.se/event

Åmål is hardly a dormant small town, 
we like when things happen. Maybe 
that explains all the events, concerts, 
exhibitions and competitions that take 
place here. Although the events hail 
densely even during the dark months of 
the year, it´s in the summer the city is at 
its most vibrant.

There are some weekends we look 
forward to a little extra. The year 
culminates the second weekend in July 
when the city is invaded by music lovers 
during Åmål's Blues Festival.

Some of the highlights of the year:
• The Easter parade on Easter Eve
• Predator tour in April 
• Bike day in May
• Art walk in May
• Åmåls Bluesfest in July
• Book days in Dalsland in July
• Åmålskalaset in July
• Glupsk på Dalsland  
  (Gluttonous on Dalsland) in August
• Ljusfesten (The light event) in  
  September

In 2021, it is still uncertain which events 
will be able to be carried out due to the 
pandemic, but if you save this brochure 
for another year, you will know what 
usually happens during the year! 

You can stay up to date by looking at our 
event calendar: 

www.amal.se/event 

Evenemangsstaden Event city 

För mer information besök 
For more information visit 
www.amal.se/event28
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Vi finns här för att göra din vistelse så trevlig som 
möjligt, så kontakta oss gärna om du har några 

som helst frågor! Vi är tillgängliga hela året!

We are here to make your stay as nice as 
possible, so feel free to contact us if you have 

any questions! We are available all year round!

För mer information | for more information
www.dalsland.com/amal

www.facebook.com/amalsturistbyra
www.instagram.com/amalsturistbyra

Fotografer 
Jan Andersson, Lena Lindberg Wong, Ulrika Abrahamsson,  

Kristoffer Ljung, Malin Robertson Harén, Sara Taijonlahti,  
 Tony Berg, Emma Augustsson, Glupsk på Dalsland.

Åmåls kommun
Kungsgatan 26, 662 31 Åmål
0532-170 00
kommun@amal.se
amal.se

Åmåls Turistbyrå
Hamngatan 3, 662 31 Åmål
0532-170 98
turism@amal.se 
dalsland.com/amal
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