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Välkommen till Åmål!
Åmål med sitt läge mellan 
innanhavet Vänern i öster 
och skogar och vildmark i 
väster ger dig mångfald, 
spänning, dramatik och 
avkoppling. Här finns något 
att upptäcka för hela 
familjen.

I Åmål finns alla möjligheter 
till en aktiv och omväxlande 
vistelse. Här finns bland 
mycket annat: kulturminnen, 
bluesfestival, golfbana, 
travbana och vattenlekland. 

Föredrar du uteaktiviteter 
kan vi tipsa om våra 
vandringsleder, fiskevatten 
och vår underbart vackra 
Vänerskärgård lämplig för 
både båt och kanot.

Welcome to Åmål! 
Situated between Lake 
Vänern to the east and 
forests and wilderness to 
the west, Åmål gives you 
many  opportunities for 
excitement and leisure. You 
can find something for each 
member of your family. 

In Åmål there is the 
possibility of an active and  
diversified stay. There are 
historical monuments, 
a bluesfestival, an 18-hole 
golf course, racecourse,  
indoor pool with children’s 
play area. 

If you prefer outdoor 
activities, you can enjoy 
our  nature trails, fishing or 
simply discover our beautiful  
Lake Vänern archipelago 
from a boat or canoe.

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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Kyrka Church

Vandrarhem Hostel

Rastplats Rest area

Sevärdhet Sight of interest

Husvagnscamping
Caravan camping

Vandringsled Walking trail

Camping Camping

Fiske Fishing

Golf Golf 

Stugor Cottages

Naturreservat Nature reserve

Badplats

Skidspår

Bathing place

Ski trail

Friluftsområde Recreation area

Motionsspår Jogging track

Skidbacke Ski slope

Utsiktsplats Viewpoint

Hembygdsgård Homestead

Återvinningscentral
Recycling central
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ÅMÅLS SKICENTER
ÅMÅLS SKICENTER
Utförsåkning för hela famlljen med flera nedfarter, 
uthyrning, cafeteria och mysiga grillplatser. 
Family friendly Ski resort with several ski slopes, cafeteria,
ski rental and a cozy barbecue area.

TOLLEBOLS KVARNOMRÅDE 
TOLLEBOL’S MILL AREA
Tollebols kvarn och gård har anor som sträcker sig 
tillbaka till medeltiden. Nu är det café och utställning i 
lokalerna och ett trevligt utflyktsmål under sommaren.
Tollebol's mill and farm date back to the Middle Ages. 
But now there is a café and exhibition on the premises 
and a nice excursion destination during the summer.

GAMLA STADEN
THE OLD TOWN
I centrum runt stadsparken Plantaget ligger den gamla 
trähusstaden med Vågmästaregården, Dahlgrensgården, 
Lilliestiernska gården, Waldenströmska gården m fl.

In the city center lies a wooden town with old 
beautiful buildings that include: Vågmästaregården, 
Dahlgrensgården, Lilliestiernska gården, Waldenströmska 
garden and others.

ÅMÅLS HEMBYGDSMUSEUM 
ÅMÅL FOLK MUSEUM
Ett annorlunda museum med många fascinerande 
interiörer från ett tidigare Åmål.

An unusual museum with many fascinating early 
interiors collected from places of interest in Åmål.

NOT QUITE 
Not Quite är en plats och ett nätverk för konstnärer, 
hantverkare och formgivare som på kort tid gjort sig känt som 
ett av de främsta besöksmålen i regionen. På det gamla 
pappersbruket i den dalsländska skogen finns utställningar, 
konst- och hantverksbutik, café och bistro.

Not Quite is a place and network for artists, craftsmen and 
designers who in a short time have become known as one of 
the top tourist destinations in the region. In the old paper mill 
in the forest of Dalsland there are exhibitions, shop for arts and 
crafts, café and bistro.

ÖRNÄS LEKPARK 
ÖRNÄS PLAYGROUND
Örnäs lekpark ligger i ett naturskönt friluftsområde i 
Örnäsparkens skog. Här finns hinderbanor, gungor, 
studsmatta och rutschkana, aktiviteter för både stora och 
små barn.

Örnäs playground is located in a beautiful recreation 
area in Örnäsparken forest. Here are obstacle courses, 
swings, trampoline and slides, activities for both older 
and younger children.

ÅMÅLSTRAVET 
ÅMÅL TROTTING TRACK
Åmåls travbana samlar många travintresserade. 800-meters 
banan är den enda i Sverige där hästarna tävlar i högervarv.

Åmåls Trotting Track attracts many visitors. The 800-meter 
course is unique in Sweden because of the right way-trotting 
race.

FORSBACKA GOLFBANA 
FORSBACKA GOLF COURSE
Forsbacka 18-hålsbana ligger vackert belägen vid Forsbacka 
herrgård. Här finns restaurang och golfshop. 

Forsbacka 18 hole golf course is attractively located at 
Forsbacka Manor House. Here you can have lunch and enjoy 
shopping in the golf store.

SIMHALLEN MED LEKLAND 
INDOOR POOL AND PLAYLAND
Åmåls simhall har en 25-meters bassäng, barnpool och ett 
leklandskap med 34- gradigt vatten, även en bubbelpool 
med jetstrålar.

Åmål’s indoor swimming hall has a 25-meter pool, 
children’s playground area with 34-degrees water, even a 
jacuzzi.

ÅMÅLS DJURPARK 
ÅMÅL MINI ZOO
Djurparken i Åmål är ett givet utflyktsmål för både stora 
och små. Här får du klappa djuren, strosa omkring och 
sen avsluta med en glass eller bulle i den lilla stugan.
The Åmål mini zoo is the summer's favorite for both 
young and old. Here you can pet the animals, stroll 
around and then finish with an ice cream or a 
cinnamon bun in the little cottage.
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Sevärdheter | Sights of interest
Nedan är några exempel på sevärdheter i Åmål. 
Platserna är utmärkta på översiktskartan.
Below are some examples of sights in Åmål. 
See the numbers on the key map.
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