
Genom ett nätverk av kommuner, 
organisationer och företag kom-
mer en hemvändardag, ”Dalsland 
kommer på besök”, att arrangeras 
på Junibacken i Stockholm den  
20 januari 2019.

Konceptet går ut på att bjuda in 
utflyttade dalslänningar och alla 
andra som kan tänka sig att flytta 
hit till en förmiddag på Junibacken 
med syfte att skapa intresse för 
att flytta tillbaka och/eller besöka 
Dalsland. 

– Det finns en utbredd fördom 
både i och utanför Dalsland att det 
inte finns några jobb här, vilket är 
helt fel. Rekryteringsbehoven är 
mycket stora i alla olika branscher 
och yrken inom både privat och 
offentlig sektor men det framkom-
mer inte i media och når inte våra 
potentiella hemvändare. 

Vi möter upp på Junibacken med 
företag, kommuner och en data-
bas med företagens rekryterings-
behov så att vi direkt kan skapa 
matchningar. Det ska vara lätt att 
flytta till Dalsland, säger Jeanette 
Lindh Svanqvist, näringslivsutveck-
lare i Bengtsfors kommun.

Dalsland bjuder på frukost
Dalslandsrepresentanterna fort- 
sätter sedan med ytterligare ett 
event, ”Dalsland bjuder på frukost”. 
Den 21 januari kommer man att 
träffa inbjudna riksdagsledamöter, 
ministrar, branschorganisationer, 
influensers och andra aktörer för 
dialog och paneldebatt om ett Dals-
land i tillväxt. 

Samtalen kommer att fokusera på 
allt positivt som finns och händer 
i Dalsland genom korta temaföre-
drag. 

Exempel på teman är kompetens-
försörjning, tillgänglighet och 
kommunikationer, boende och 
strandskydd.
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En plan har tagits fram som beskri-
ver de förbättringsarbeten som ska 
genomföras i Billingsfors tätort. Det 
har varit tidskrävande att ta fram 
planen men det har varit en viktig 
och nödvändig tid där Billingsfors-
borna själva har deltagit i processen 
och kommit med synpunkter och 
önskemål. 

Processen har lett fram till några 
platser som arbetet kommer att 
fokusera kring. Det finns fortfa-
rande en hel del saker att lösa såsom 
avtals- som upphandlingsfrågor etc. 

men arbetet fortskrider i den rikt-
ning Billingsforsborna önskar.

Kommunikationen med de boende 
på orten har skett genom flera min-
dre dialogmöten och ett stormöte, 
dit alla ortsbor var inbjudna. 

Totalt har flera hundra synpunk-
ter kommit in och sammanställts. 
Synpunkter av liknande slag har vägt 
tyngre än andra och fungerat som 
kompass i framtagning av skisser 
och planer. Det har framför allt gällt 
röjning för att få utsikt över Lax-
sjön, bättre parkeringsmöjligheter 
i centrum, bättre trafiksäkerhet för 
skolbarn samt önskemål om ett café 
med turistinformation. 

Cisternområde  
blir infopunkt
Platsen kring de gamla cisternerna 
är tänkta att bli en pausplats med 
informationstavlor och parkering 
till vandrings- och naturvårdsområ-
dena Höljerudsforsarna och Ösan. 
Området ägs av Ahlström Munksjö 
och utvecklingen kommer att göras 
i samarbete mellan företaget och 
kommunen. I nuläget genomförs 
provtagningar för att undersöka om 
marken är förorenad vilket innebär 
att området kommer att åtgärdas 
tidigast 2019. 
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billingsfors
- som billingsforsborna själva vill ha det -

Ljus på Långevi sportcentrum

Dalsland söker kontakt  
med hemvändare i Stockholm

Nu är belysningen på Långevi 
sportcentrum i funktion. 

För dig som använder an-
läggningen utanför ordina-
rie tränings- och matchtider 
(mellan mörkret infaller och 
klockan 22.00) kan ljuset på 
fotbollsplanen tändas med 
hjälp av en knapp på utsidan av 
sekretariatet. Lamporna lyser i 

30 minuter efter att du tryckt på 
knappen.

Du som har tänkt ge dig ut i el-
ljusspåret under dygnets mörka 
timmar kan tända belysningen 
längs spåret med en knapp på 
det blå förrådet närmast spåret. 
Lamporna lyser i två timmar.

Foto: Niklas Eriksson

Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsut-
vecklare i Bengtsfors kommun ser fram 
emot arrangemanget på Junibacken.

Under Stockholmsbesöket 
representeras Dalsland av 
eDIT – ett Dalsland i tillväxt, 
Bengtsfors, Dals-Ed, Fär-
gelanda, Mellerud, Åmåls 
kommuner, Dalslandsdelen 
av Vänersborgs kommun, 
Dalslands Turist AB samt 
Dalslands Sparbank. 

Under mörka höstkvällar kan du själv tända 
belysningen på Långevi sportcentrum.

Känner du någon  
du vill träffa oftare?  
Tipsa om ”Dalsland kommer 
på besök”. För den som vill 
anmäla sig finns anmälnings-
formulär på www.ettdalslan-
ditillvaxt.se 

Idén till konceptet ”Dalsland 
kommer på besök” kommer 
från Gävle Stad som haft 
liknande arrangemang på 
Junibacken ett flertal gånger 
och varit nöjda med såväl ar-
rangemang som uppslutning. 
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arbetet upptäcks 
att ett barn far 
illa, då måste 
behandlings-
gruppen agera 
enligt gällande 
lagstiftning.   

Personalen i gruppen har olika 
kompetenser och jobbar evidens-
baserat vilket innebär att de väger 
samman sin expertis med bästa 
tillgängliga kunskap, den enskildes 
situation, erfarenheter och önske-
mål vid fastställande om stödinsat-
ser. 

Samarbete för framgång
Det förebyggande arbetet är under 
uppbyggnad, men det finns ett 
etablerat samarbete med Närhäl-
san, skolan, centrala elevhälsan 
och barnhälsovården. Gruppen 
finns också med i aktiviteterna på 
familjecentralen Nyckelspiken. Ar-
betet bygger på att olika funktioner 
krokar i varandra och samlas kring 
den som sökt stöd, som ett team. 

I kommunen just nu
Förra numret av Bengtsforskanalen var 
ett specialnummer inför valet, nu är 
valet genomfört med ett stort engage-
mang av alla inblandade. Valdeltagan-
det ökade något i Bengtsfors kommun 
och nu vidtar ett politiskt arbete för att 
få en ledning och styrning av verksam-
heten under kommande fyra år.  En 
ny fullmäktigeförsamling ska tillträda 
och nya ledamöter ska utses till ett stort 
antal poster. 

Ett av årets största ärenden, beslut om 
driftsbudget och investeringsbudget  
är under beredning och i år möter ar-
betet extra svårigheter på grund av det 
osäkra parlamentariska läget i riksdagen 
då denna budgets inriktning är ytterst 
osäker. Kommunens budget kommer 
att fastställas på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 november. 

Angående den oväntade och dramatiska 
branden på Ekhagsskolan i Dals Långed 
där gymnastikhallen totalförstördes i 
början av september har nu en förstu-
die inletts för att se vilka behov som 
finns kring byggandet av en ny idrotts-
hall. Det finns ett stort intresse bland 
allmänhet, föreningar, skola och andra 
och vi kommer att bjuda in till samtal 
för att kartlägga allas önskemål. Bran-
den har gjort att andra kommunala 
projekt har fått nedprioriteras. Arbe-
ten kopplade till delprojekten inom 
Billingsforslyftet fortsätter dock enligt 
planering, läs mer här intill eller på vår 
hemsida, www.bengtsfors.se. Där hittar 
du även information om andra projekt i 
kommunen. 

Göran Eriksson 
Kommunchef

Individ- och familjeomsorgen 
(IFO) prioriterar förebyggande 
arbete. Tidiga stödinsatser när 
något riskerar att bli ett problem 
innebär fördelar för både den 
enskilde och samhället. 

Behandlingsgruppen, som är den 
arbetsgrupp inom IFO som jobbar 
förebyggande, kan ge råd och 
stöd till dig som har det jobbigt 
och behöver någon att prata med, 
ungdom som vuxen.  

Gruppen jobbar på uppdrag av 
den som söker hjälp, inte efter 
insatser baserade på myndighets-
beslut. De har tystnadsplikt och för 
inga journaler. 

Det enda undantaget är om det i 
samband med det förebyggande 

Behandlingsgruppen erbjuder råd och stöd

Den som tackar ja till erbjudan-
det kommer att få besök av en 
biståndshandläggare tillsammans 
med en arbetsterapeut. Hembesö-
ken varar cirka en timme och är 
självklart kostnadsfria och frivilliga. 

Under besöket pratar vi om saker 
som påverkar den enskildes vardag 
och hur man kan förebygga olyck-
or och ohälsa. Vi informerar om 
kommunens stöd- och hjälpinsatser 

samt vart man vänder sig om  
man behöver söka hjälp.

– Genom att möta våra äldre på 
det här sättet hoppas vi kunna lära 
känna dem och skapa förtroenden 
och att det på så sätt ska bli lättare 
för dem att kontakta oss den dagen 
de eventuellt behöver vår hjälp, 
säger Lena Magnusson, chef för 
biståndsenheten.

Folkhälsopriset, en summa på 10 000 
kronor tilldelas en person, grupp av 
personer, förening, förvaltning organisa-
tion eller liknande som genom ett aktivt 
arbete gör en särskild insats för folkhäl-
san i kommunen. 

Din nominering lämnar du på vår hemsi-
da, www.bengtsfors.se/folkhalsopris. Där 
kan du även läsa om tidigare års vinnare. 
Vi behöver din nominering senast den 4 
november. 

Välkommen med ditt förslag!

Förebyggande verksamhet för äldres trygghet

Lena Magnusson, chef för bistånds-
enheten i Bengtsfors kommun.

Säker trafikmiljö
Den gamla bensinstationen 
längs länsväg 172/164 är riven 
för att ge plats åt en busstermi-
nal som servar både norr- och 
södergående trafik. Den nya 
terminalen ger en säkrare 
trafikmiljö för skolbarnen som 
slipper korsa genomfartsleden. 
Projektering av busstationen på-
går i samråd med Trafikverket 
och Västtrafik.

Motion på Lövåsen
Skolområdet kring Lövåsen ska 
utvecklas i två etapper. I etapp 
ett ingår multiplan inklusive 
belysning runt planen, lekplats, 
sittplatser och planteringar. 
Upphandling av denna utrust-
ning är avbruten då inkomna 
anbud översteg budget. Ett 
omtag kommer att göras. 

Finansiering av etapp två (par-
kering, cykelställ, ombyggnad 
av cykelbana, övrig belysning 
samt ramp) behandlas i budget-
beredningen inför 2019. 

Trivsel i centrum
Bengtsfors kommun har köpt 
två fastigheter i Billingsfors 
centrum; den gamla banvaktar-
stugan och före detta Sehlins af-
fär. Den gamla banvaktarstugan 
som är under renovering ska 
öppnas som sommarcafé och 
Infopoint (turistbyråsatellit) 
sommaren 2019. Utemiljö och 
samlingsrum har tillgänglighets-

anpassats och samlingslokalen 
är renoverad. För närvarande 
avvaktas budgetbeslut innan 
arbetet kan fortsätta.

Sehlinshuset kommer att rivas 
för att ersättas med en sam-
lingsplats i centrum. Här ska 
ett park- och grönområde med 
sittplatser anläggas. Därmed 
blir också parkeringsytan mel-
lan Sehlins och gamla banvak-
tarstugan större vilket ger mer 
utrymme för sommartrafikanter 
med husvagn etc.

Stationsområdet
Stationsområdet fungerar idag 
som omlastningsterminal för 
timmer, pappersmassa och 
råvaror till metallindustrin. Det 
råder ett säkerhetsproblem på 
platsen då allmänheten har fri 
tillgång till området. 

Här krävs en djupare insats 
kring befintliga avtal, inriktning 
och framtida ansvar innan arbe-
tet med utvecklings- och inves-
teringsförslag kan gå vidare. Vår 
avsikt är att genomföra åtgärder 
på området under nästa år. 

Fin utemiljö för äldre
På Solbackens särskilda boende 
får de äldre en upprustad ute-
miljö att tillbringa tid i. Arbete 
med asfalterade promenadsti-
gar, grillplats, sittplatser och 
planteringar håller just nu på 
att färdigställas. 

Hör av dig!
Funderar du över något,  
ta kontakt med behandlings-
gruppen, så bokar vi en tid.

Vi finns till för dig som:

• Behöver prata med någon.
• Dricker, använder droger  

eller spelar för mycket.
• Vill ha hjälp att hantera  

konflikter i familjen.
• Är orolig för ditt barn,  

förälder eller kompis.
• Är anhörig och behöver  

råd och stöd.
• Upplever att du är utsatt för 

kränkningar, hot och våld.
• Upplever fysisk eller psykisk 

ohälsa.

Kontakta oss

0531-52 75 22

behandlingsgruppen 
@bengtsfors.se

 
 

vi för inga journaler

vi har  

tystnadsplikt

Under hösten kommer vi att arbeta med uppsökande verksamhet för  
att öka tryggheten för äldre. Du som fyller 80 år under året och som  
inte har några kommunala insatser eller har trygghetslarm kommer  
att erbjudas ett hembesök.

folkhälso- 

priset 2018

Nominera  
din kandidat
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