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Det börjar närma sig inflyttning 
på nya förskolan vid Långevi i 
Bengtsfors. Byggnationen har 
genomförts av det lokala före-
taget Fridh & Hell’s bygg AB och 
verksamheten kommer att flytta 
in i början av augusti. Förskolan 
har byggts med en samman-
fogningsteknik i massivt trä där 
stommen i byggnaden är av trä. 
Träet kommer delvis att vara 
synligt invändigt, exempelvis i 
trapphus och en del korridorer. 

– Det här är det största projekt vi 
hittills genomfört i vårt företag. 
Det har varit kul att få bidra till en 
positiv utveckling på hemmaplan 
och intressant att använda trä i ett 
sådant här stort bygge, det är en 
ovanlig förskola som växer fram 
säger Jonas Fred Hell som är en av 
delägarna i Fridh och Hell. 

Bra för miljö och hälsa
Förutom att trä är ett bra alternativ 
att bygga med så har det även en 

positiv inverkan på vår hälsa i form 
av minskat buller/oljud, det tar 
även upp och koldioxid och har en 
lugnande inverkan. – Just barnens 
välmående har varit i fokus i det här 
projektet berättar Lena Bernhards-
son som är förskolechef. 

– Vår målsättning är att barn och 
vårdnadshavare ska känna sig väl-
komna, trygga och tycka det är ro-
ligt att komma till oss. Vi fokuserar 
på barnens trygghet där de är på sin 
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Förskolan Långevi  
- byggd för att skapa lugn och trygghet

Lena Bernhardsson, förskolechef och Jonas Fred Hell, byggentreprenör.

Den ekonomiska prognosen 
för Bengtsfors kommun per 31 
mars (helårsutfall 2018) visar ett 
negativt resultat på 21 miljoner 
kronor, vilket är 24,2 miljoner 
kronor sämre än budgeterat 
resultat. Det är främst inom 
utbildnings- och sociala området 
som de befarade underskotten 
finns.  

– En prognos baserad endast på 
tre månader måste ses som mycket 
osäker men är ändå en indikation 
på det ekonomiska läget, säger 
kommunchef Göran Eriksson. 

Den enskilt största anledningen 
till den ekonomiska situationen är 
att statsbidragen till kommunerna 
under de senaste åren legat på en 
ovanligt hög nivå. Nu sker en åter-
gång till tidigare nivåer vilket gör 
att kommunens intäkter minskar. 
Dessutom har den positiva befolk-
ningsutvecklingen mattats av, sam-

tidigt som antal elever och barn i 
skola och barnomsorg fortsatt ökar.

– Ändrade ersättningsnivåer från 
staten både när det gäller riktade 
och generella statsbidrag ger ett 
underskott när vi inte kan sänka 
kostnaderna i motsvarande grad. Vi 
har haft goda år och kunnat lägga 
undan en del och Bengtsfors kom-
mun har en, i grunden, stabil eko-
nomi. Vi har varit medvetna om att 
situationen skulle uppstå, fast den 
dök möjligen upp något tidigare 
än förväntat, säger kommunchef 
Göran Eriksson.

Skola, utbildning  
och sociala området
För utbildningsområdet visar årets 
första prognos ett befarat under-
skott vid årets slut på 10,4 miljoner 
kronor. Största orsaken till under-
skottet är minskade intäkter från 
Migrationsverket, ökat antal stu-

derande inom SFI (svenska för in-
vandrare) samt ett stort underskott 
inom skolskjutsverksamheten.

Inom sociala området befaras ett 
underskott på 9,9 miljoner kronor 
vid årets slut. Underskottet beror 
på nya beslut om stödinsatser inom 
LSS-verksamheten, ökade kost-
nader för institutions- och famil-
jehemsplaceringar för barn samt 
sänkta ersättningsnivåer från staten 
för ensamkommande unga.

Vad händer nu?
Alla verksamheter arbetar med för-
slag till besparingar och effektivise-
ringar och/eller omdisponeringar 
för att hålla årets budget. Vi arbe-
tar även långsiktigt eftersom en del 
av effekterna (minskade intäkter) 
kommer att bestå över tid. Det är 
kommunstyrelsen som slutgiltigt 
tar beslut om besparingsåtgärder.

Tufft ekonomiskt läge

Under sommaren kommer en 
kulturhistorisk byggnadsin-
ventering att genomföras i 
socknarna Bäcke, Ödskölt och 
Tisselskog. 

Det är Västarvet som gör invente-
ringen på uppdrag av Bengtsfors 
kommun. Dennis Olsson, bygg-
nadsantikvarie kommer att åka 
runt och dokumentera och foto-
grafera kulturhistoriskt intressanta 
och värdefulla fastigheter. Syftet 
med inventeringen är att skapa 
ett kunskapsunderlag och väcka 
intresse för att bevara den kultur-
historiskt värdefulla bebyggelsen. 
Tanken är att hela kommunen ska 
inventeras etappvis kommande år. 

 

Kontaktpersoner
Anette Levin, Bengtsfors kommun 
anette.levin@bengtsfors.se 
0531-52 61 20

Marie Odenbring-Widmark 
marie.odenbring@vgregion.se  
010-441 42 60

Byggnadsinventering under sommaren

Dennis Olsson, byggnadsantikvarie
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Kommunchefen har ordet

Efter första numret av Bengtsfors-
kanalen har vi fått positiva kom-
mentarer. Att informationen når alla 
och att den är tillgänglig även för 
dig som inte har tillgång till digitala 
medier är viktigt för oss. 

Den här gången skriver vi om ekono-
mi, centrumplan och ny förskola. Att 
en ny förskola byggs på Långevi har 
nog inte undgått någon. Det är den, 
för tillfället, största investeringen och 
det ser ut som att bygget blir klart i 
tid och att kalkylen håller. Jag är extra 
glad över att det är en lokal företaga-
re som bygger förskolan som kommer 
att vara något att visa upp för andra 
kommuner. Vi har redan fått förfråg-
ningar från andra som till ta del av 
ritningar och teknik.

Mer bekymmersamt är det ekono-
miska läget, Vi har under ett antal år 
visat på ekonomiska överskott och har 
en välfylld resultatutjämningsreserv. 
Risken för vikande intäkter har varit 
känd och är ett problem vi delar med 
många kommuner i Sverige. Det kom-
mer att vara en utmaning att anpassa 
kostymen till de tillgångar vi har då 
det finns fortsatt stora behov inom 
förskola, skola och det sociala områ-
det men jag är övertygad om att det 
är fullt möjligt att åstadkomma.

Den nya centrumplanen för tätorten 
Bengtsfors engagerar många i frågor 
om parkeringar, eventuella husbyg-
gen och kafébyggen i Centralparken. 
Med den nya centrumplanen hoppas 
vi få en långsiktig sammanhållen plan 
som uppfyller moderna krav.

Göran Eriksson 
Kommunchef

Den nya centrumplanen 
genomsyras av ett ny-
tänkande med fokus på 
minskad klimatpåverkan 
från fossildriven trafik, att 
förenkla för fossilfri trafik, 
minska bilberoendet samt 
underlätta för cykeltrafik. 

Tanken är att prioritera 
besökarna i centrum, flytta 
parkeringar för anställda och 
boende längre ut samt samut-
nyttja parkeringar och minska 
antalet reserverade platser. 

Nygårdstorget
Vid Nygårdtorget ges möjlig-
het att bygga ytterligare en till 
två våningar samt en ny bygg-
rätt för ett sjuvåningshus. 

Centralparken
I centralparken finns i för-
slaget en större brygga som 
blickfång som inbjuder till 
rekreation. Det finns också 
med en byggrätt för restaur-
ang/café i parken.  Förslaget 
innehåller också en gångväg 
mellan gästhamnen och Ny-
gårdstorget.

egen avdelning i samverkan 
med andra avdelningar, säger 
Lena Bernhardsson. 

Förskola i två plan
Totalt kommer det att gå 
cirka 100 barn på förskolan. 
På bottenplan är tre avdel-
ningar planerade för ålders-
gruppen 1-3 år och på över-
våningen tre avdelningar för 
de lite större barnen, 3-6 år. 
Tjugo pedagoger ska jobba 
i verksamheten och på varje 
avdelning kommer det att 
vara minst en förskollärare 
anställd. 

På övre plan 
kommer det 
även att fin-
nas en teater 
(med scen), personalrum, 
konferensrum och kontor 
med plats för administrativ 
personal.

På nedervåningen blir det 
ett tillagningskök som lagar 
mat även till andra förskolor. 
Maten som lagas ska anpassas 
efter åldersgruppens behov 
och ha en egen matsedel.

Färdigställas  
under sommaren
Under sommaren kommer le-
kutrustning att monteras och 
utemiljön att färdigställas. 

Personalen börjar arbeta den 
1 augusti med att ställa iord-
ning förskolan och planera 
verksamheten. Den 13 au-
gusti slår dörrarna upp för de 
första barnen som kommer 
flyttandes från andra avdel-
ningar. Därefter kommer 
verksamheten att fyllas på 
med nya barn.

Organisatoriska  
förändringar
Långevi förskola och Mellan-
gårdens förskola kommer till-
sammans att bli en gemensam 

enhet – norra enhe-
ten. I samband för-
ändringarna byter 
också Mellangården 

namn till Björkåsens 
förskola. Den tillfälliga 

förskoleavdelning som funnits 
på Skåpafors skola under det 
senaste året flyttar till Långevi 
och det gör också Olympens 
förskola. Olympens lokaler tas 
över av Franserudsskolan och 
planeras till fritidshemsverk-
samhet. 

– Det här kommer att bli top-
pen! Närheten till naturen, 
lekplatser och idrottplats 
inspirerar oss att arbeta med 
natur och miljö och här kom-
mer barnen att få en naturligt 
bra motorisk miljö, avslutar 
Lena Bernhardsson.

Jonas Fred Hell och Lena Bernhardsson på gården som ska färdigställas 
under sommaren.

Ny detaljplan för Bengtsfors centrum

Återvinningsstation
I planförslaget presenteras två 
alternativa placeringar av en 
återvinningsstation; Centrum-
vägen och Kunghällsvägen. 

Bengtsgården 
Planen möjliggör byggna-
tion av en våning till på de 
två byggnaderna vid entrén 
på Bengtsgårdens högstadie-
skola. 

Simskola
I år är det simskola mellan 25 juni 
och 2 augusti. Att delta i simskolan 
är gratis, men du betalar för de 
märken du vill ta.

Anmälan
Anmälan sker på plats. Vi har ingen 
åldersbegränsning, men sex år är en 
lämplig ålder. Tillsammans med sim-
lärarna gör du en bedömning av ditt 
barn.

Märkestagning
Fredagen den 3 augusti klockan  
10.00–12.00 har vi extra märkestag-
ning på Sågudden i Bengtsfors.

25 juni-12 juli

Dag Badplats Tid

Måndag Kråkviken 10.00-12.00

Laxarby 13.00-15.00

Kampudden 16.00-18.00

Tisdag Laxarby 10.00-12.00

Kampudden 13.00-15.00

Kråkviken 16.00-18.00

Onsdag Kampudden 10.00-12.00

Kråkviken 13.00-15.00

Laxarby 16.00-18.00

Torsdag Kråkviken 10.00-12.00

Kampudden 13.00-15.00

Laxarby 16.00-18.00

16 juli-2 augusti

Dag Badplats Tid

Måndag Bönkasen 10.00-12.00

Munkvillan 13.00-15.00

Bäckefors 16.00-18.00

Tisdag Munkvillan 10.00-12.00

Bäckefors 13.00-15.00

Bönkasen 16.00-18.00

Onsdag Bäckefors 10.00-12.00

Bönkasen 13.00-15.00

Munkvillan 16.00-18.00

Torsdag Bönkasen 10.00-12.00

Bäckefors 13.00-15.00

Munkvillan 16.00-18.00

Frågor om simskolan?  
Kontakta Johan Lilljeqvist  
0531-52 63 52, fritid@bengtsfors.se

Detaljplan och planprocess
En detaljplan visar hur man får använ-
da mark och vatten inom ett bestämt 
område. Den utgör även ramarna för 
bygglov. I och med den nya centrum-
planen kommer 19 planer att ersättas 
av en detaljplan!

Centrumplanen tas fram genom en 
så kallad planprocess. En planprocess 
säkrar insyn och möjlighet att påverka 
för allmänhet och myndigheter. Syftet 
med en planprocess är också att få 
fram ett bra beslutsunderlag. 

Foto: Marcus Reidevall

Det här kommer 
att bli toppen!

Förskolan Långevi forts...


