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Fjärrvärme - som namnet skvallrar 
om kommer värmen fjärran ifrån. 
Konceptet är enkelt och bygger 
på att en central värmekälla (ett 
fjärrvärmeverk) levererar värme 
till flera anslutna fastigheter. 

Att samutnyttja resurser på detta sätt 
ger såväl ekonomiska som effektivi-
tets- och miljömässiga fördelar för både 
privatpersoner, näringsliv och samhälle.

Från våra kunder får vi också höra att 
det är ett pålitligt, tyst, luktfritt och 
självgående uppvärmningsalternativ. 

Vill du ansluta din fastighet?
På www.bengtsfors.se/fjarrvarme, kan 
du söka på din adress för att se om 
fjärrvärmenätet är framdraget till din 
fastighet. Om du får ett positivt svar, 
skicka din intresseanmälan till oss, även 
det gör du på vår hemsida.

bengtsforskanalen
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VÄLKOMMEN VINTER OCH KYLA!

Flerbostadshus på Björkdungen 5 i Bengtsfors

– Om det visar sig att det i nuläget 
inte finns möjlighet att ansluta din 
fastighet tar vi ändå gärna emot din 
intresseanmälan. Vi använder den vid 
framtida planering av nätets utbygg-
nad, säger Niklas Ednell, enhetschef 
för fjärrvärme.

Så får du värme och varmvatten
I fjärrvärmeverken hettar man upp  
vatten – mycket vatten. Det heta vatt-
net transporteras, i nedgrävda, väl- 
isolerade ledningar, från fjärrvärmever-
ket till en så kallad fjärrvärmecentral 
som finns i varje inkopplad fastighet. 

I fjärrvärmecentralen finns två värme-
växlare. Den ena överför värme till  
elementen, som är ett slutet system 
där vattnet värms upp och pumpas 
runt. Den andra växlaren värmer kran-
vatten genom att vatten från vatten-
verket leds genom växlaren, används 

och spolas ut i avloppet. 

När vattnet i fastigheterna har 
kylts ned transporteras det 
tillbaka till fjärrvärmeverket för 
att värmas upp och pumpas ut 
i fjärrvärmesystemet om igen.

Processen med att bygga ett nytt 
hyreshus på fastigheten Björk-
dungen 5 i centrala Bengtsfors är 
igång. I bottenvåningen kommer 
Folktandvården att ha sin verk-
samhet och de övriga våningarna 
ska inrymma elva stycken två-
rums- och trerumslägenheter med 
balkong till varje lägenhet.

Byggnaden planeras att uppföras 
i massivt trä vilket har flera förde-
lar, bland annat krävs lite energi, 
avfallet är obetydligt och koldioxid-
utsläppen låga. Byggnadsmaterialet 
trä ger också minskat buller och 
därmed trevligare innemiljö, säger 
Pär Nilsson, VD för Bengtsforshus.

Dock kommer den understa vå-
ningen och hisschaktet att uppfö-
ras i betong av byggtekniska skäl. Vi 
kommer att bygga ett energisnålt 
hus där hushållselen ska drivas av 
solceller på taket, fortsätter han.

Upphandling nästa steg
Nästa steg i projektet blir att ta 
fram ett förfrågningsunderlag för 
att upphandla en entreprenör till 
byggnationen. Förfrågningsunder-
laget kommer att bli klart under 
hösten och tanken är att det ska 
läggas ut för upphandling i decem-
ber månad.

Kontorsmoduler vid Nygård
I väntan på att Folktandvården 
kan flytta in i nya Björkdungen, 
finns kontorsmoduler vid Nygård. 
Modulerna används av adminis-
trativ personal och frigör på så vis 
behandlingsrum i den trångbodda 
verksamheten inom Närhälsan. 
Modulerna är placerade söder om 
Nygård i anslutning till parkering-
en vid Centrumvägen.

Preliminär tidsplan
Förhoppningsvis kommer en bygg-
start att kunna ske under våren 
2020 och om allt går enligt planen 
så kommer bygget att stå klart nå-
gon gång efter sommaren 2021.

Vybild från Södra vägen. Skiss: Arkitema architects.

Kampanj i Dals Långed
I Bengtsfors kommun finns fjärrvär-
meverk med tillhörande ledningsnät i 
Bengtsfors, Billingsfors, Bäckefors och 
Dals Långed. Våra kunder består av 
såväl företag som privatpersoner.

– Just nu genomför vi en kampanj i 
Dals Långed där det finns goda förut-
sättningar för nya kunder att ansluta 
sig, säger Niklas Ednell. 

Några av de frågor han får i sitt arbete 
handlar om prisbilden för fjärrvärme 
som uppvärmningsalternativ. 

– Utrustning och installation är inte 
dyrare än för något annat uppvärm-
ningsalternativ och fjärrvärmepriserna 
utvecklas i ungefär samma takt som 
andra uppvärmningssätt. Dessutom 
kan fjärrvärmeverken utnyttja olika 
bränslen beroende på pris och tillgång 
vilket gör att prisnivån kommer att 
förbli attraktiv. Till sist är det så att 
med fjärrvärme slipper våra kunder 
eventuella reparations- och investe-
ringskostnader då de bekostas av oss, 
säger Niklas Ednell.

Tillsammans kan vi bidra till ett hållbart samhälle.  
Och sänka dina energikostnader.

Rusta dig för de 
kalla årstiderna  
med hjälp av vår 
fjärrvärmeenhet.

Niklas Ednell, enhetschef, Martin Edgren och Peter Magnusson, båda fjärrvärmetekniker på fjärrvärmeenheten har ett omväxlande arbete där de jobbar 
med allt från nyanslutningar och kundkontakter till rådgivning och support etc. Örjan Strandberg saknades vid fototillfället. Foto: Sofia Magnusson.

Nyckelspiken
Det händer mycket på familjecentralen Nyckelspi-
ken, vår mötesplats för barn 0-6 år med föräldrar. 

Närmast i tiden är vårt öppna hus den 25 oktober 
mellan 10.00 och 13.00. Vi bjuder på fika, sångsam-
ling, rundtur i lokalerna, lek i lekrummen och Nal-
lemottagning - ta med ditt eget gosedjur som blir 
undersökt och kanske omplåstrat. Läsbussen Läster 
kommer på besök.

Teckencafé och relationsstärkande träffar
Den 14 och 28 november har vi teckencafé för dig 
som förälder. Vi pratar om kommunikation och du 
kommer att få konkreta tips och ett teckenhäfte att ta 
med hem. 
För dig med barn i åldern tre till tolv år erbjuder vi 
relationsstärkande gruppträffar i början av nästa år. 
Anmäl dig till våra aktiviteter på www.bengtsfors.se.



Verksamheter med bra, 
genomarbetat utbud
Bengtsfors kommun har figurerat flitigt i 
media under sommaren och hösten, med 
skriverier om ekonomi och ansvarsfördel-
ning mellan stat och kommun. Vi kom-
mer i ett nummer av Bengtsforskanalen 
informera om budget 2020 efter kom-
munfullmäktiges beslut den 4 november.

Ett mer positivt medieinslag har handlat 
om Bengtsfors kommuns måltidsenhet 
som tillsammans med övriga Dalslands-
kommuner och Säffle ligger i topp i 
användande av svenskt kött till skola 
och omsorg. En stor eloge till måltidsen-
hetens personal för deras kontinuerliga 
och intensiva miljöarbete.

Jag vill också slå ett slag för två viktiga 
verksamheter i vår kommun, Hälsoforum 
och Nyckelspiken. Hälsoforum erbjuder 
ett mycket väl genomarbetat program 
med träffar kring hälsa och mående där 
alla är välkomna. Även familjecentralen 
Nyckelspiken har en breddad verksamhet 
med många olika aktiviteter. 

Göran Eriksson, kommunchef

Måltidsenheten i Bengtsfors 
kommun har uppmärksammats i 
riksmedia med anledning av den 
höga andel svenskt kött som an-
vänds i deras matlagning. Hela 98 
procent av köttet till måltiderna 
inom barnomsorg, grundskola och 
äldreomsorg är svenskt. 

Vid en närmre titt på måltidsenhe-
ten råvaruanvändning visar det sig 
att en stor andel överlag är svenska. 
Alla ägg är svenska och mejerivaror 
är svenska till 98 procent. Förutom 
den höga andelen av svensk råvaru-
användning satsar måltidsenheten 
även på ekologiskt och närodlat.

– Målsättningen på sikt är att öka 
inköpen av regionalproducerade 
och ekologiska livsmedel. En stor 
andel mjölk, fil och yoghurt är 

unik utbildning på strömkullegymnasiet:

Datorn som instrument

Välkommen till Hälsoforum  
– för inre hälsa och mående.
Vi erbjuder öppna träffar på tisdagar 
och torsdagar mellan 16.30-17.30 då vi 
informerar om olika teman som har med 
tankar, känslor och mående att göra. 

Mer information om vårt program finns 
på www.bengtsfors.se/halsoforum.

Träffarna är kostnadsfria och ingen för-
anmälan krävs. Vi ses på Storgatan 20 i 
Bengtsfors. Välkommen!

Så arbetar vi med Facebook

På Strömkullegymnasiets 
musikestetiska program finns, 
från och med höstterminen 
2019, ämnet ”Dator som 
instrument”. Satsningen gör 
Strömkullegymnasiet mer 
eller mindre unikt i Sverige, 
enligt läraren Martin Nilsson 
finns det två skolor till i lan-
det med denna inriktning.

Undervisning i ”Dator som 
instrument” går ut på att skapa 
ny musik och mixa versioner av 
befintlig musik, helt och hållet 
datorbaserat. Man deltar, med 
en dator, i ensembler och spe-
lar tillsammans med andra. An-
dra ämnen på musikestetiska 
programmet är musikproduk-
tion och musikteori, delar som 
behövs för att få en förståelse 
för skapandeprocessen.

Alla är välkomna att söka
Man behöver inte ha några 
notkunskaper eller tidigare 
erfarenheter av musikskapande 
eller av att spela traditionella 
instrument för att läsa ”Dator 
som instrument”. 

– Vi behåller självklart vårt 
basutbud där man får spela alla 
möjliga instrument och sjunga, 
det här blir en breddning och 
en satsning på den musikest-
etiska delen av vår verksamhet 
som alla är välkomna att välja, 
säger Stefan Halvordsson, 
lärare.

Nöjda elever
Daniel Karlsen och Malte 
Magnusson går första året på 
musikestetiska programmet 
och har blandad erfarenhet av 
att spela instrument och skapa 
musik. De tycker inte att det 
är svårare att spela musik på 
dator än på vanliga instrument, 
finns det intresse så lär man sig 
snabbt, säger de. 

– Med dator som instrument 
kan man enkelt spela många 
olika stilar, jag gillar mest Tro-
pical, House och Trap, säger 
Daniel medan Malte gillar att 
experimentera och blanda 
olika genrer, som metal, jazz 
och rap i samma produktion. 
Deras förebilder är Kygo, Avicii 
och andra musikproducenter.

Daniel Karlsen och Malte Magnusson är nöjda med sitt gymnasieval.  
Foto: Anna Sandström.

måltidsenheten i blickfånget:

Stor andel svenska råvaror

ekologiska liksom bananer, kaffe, 
te och kakao som dessutom är 
rättvisemärkta. Vi använder också 
en stor andel nyckelhålsmärkta 
produkter, säger Göran Wahlgren, 
måltidschef.

Att allt fler närproducerade varor 
köps in skapar positiva effekter, 
bland annat en ökad omsättning 
för det lokala näringslivet och ett 
öppet odlingslandskap. 

Ekologiskt, rättvist och närodlat
Idag är 20 procent av de totala 
inköpen ekologiska och rättvisa 
produkter. Cirka 23 procent av 
livsmedlen är närodlade och/eller 
närproducerade (inom en radie på 
cirka 25 mil). Måltidsenheten arbe-
tar också mycket med säsongsanpas-
sade råvaror samt köper in fisk från 
hållbara fiskebestånd.

På vår Facebook-sida, som är vår 
största kanal inom sociala medier 
har vi, sedan starten 2010, byggt 
upp en öppen, trevlig dialog med 
våra närmare 3 000 läsare, något 
som både vi och förhoppningsvis 
du som läsare har stor nytta av. 

I vårt flöde berättar vi om händel-
ser av alla de slag och marknadsför 
evenemang som anordnas av våra 

verksamheter. I de flesta av våra 
inlägg länkar vi till vår hemsida som 
är vår grundplattform för informa-
tion. Som kommun styrs vi förstås 
av ett antal lagar och regler samt 
våra egna policydokument när vi 
publicerar inlägg och bilder. Vårt 
mål är att information från Bengts-
fors kommun ska vara objektiv, 
seriös och tillförlitlig samt förmed-
las på ett professionellt sätt. 

Göran Wahlgren, måltidschef, intervjuas av SVT om det faktum att vi, nästan ute- 
slutande, använder svenskt kött till våra förskolor, grundskolor, särskilda boenden  
och hemtjänst. Foto: Sofia Magnusson

Kontaktpersoner sökes!
Äldre personer behöver ibland ett 
extra stöd när det vanliga nätver-
ket inte räcker till. Som kontakt-
person kan du vara det stödet. 
Uppdraget innebär att man träffas 
utifrån den äldres behov för en 
pratstund eller aktivitet.

Vi söker dig som har en stabil livs-
situation, tycker om och respekte-
rar andra människor och som har 
tid över. Du behöver ingen särskild 
utbildning.

Som kontaktperson får du ett 
arvode samt ersättning för om-
kostnader.

Välkommen med din intresse-
anmälan på vår hemsida.

Delta i anhöriggrupp?
Våren 2020 startar en ny anhörig-
grupp för anhöriga till personer 
som är äldre, långvarigt sjuka och/
eller funktionsnedsatt.

Gruppen träffas en gång i måna-
den, cirka två timmar per gång 
och fokuserar på rollen som 
anhörig. Träffarnas innehåll styrs 
av deltagarnas behov och är kost-
nadsfria. 

På vår hemsida kan du läsa mer 
och anmäla dig.

Folkhälsopris
Varje år delas ett folkhälsopris 
ut till person, grupp av personer, 
förening, förvaltning, organisation 
eller liknande som genom ett ak-
tivt arbete gör en särskild insats för 
folkhälsan i Bengtsfors kommun.

Nominera din kandidat på vår 
hemsida senast 10 november!

Bengtsfors kommun i samarbete med:

Är du rustad  
för livets  

berg- och dalbana?

Startplatsen  

Har du inte fyllt i Startplatsen än?
Vid skolstarten lanserade vi Startplatsen, där 
du som vårdnadshavare till barn i förskola och 
grundskola ska lämna uppgifter om ditt barn. 

Om du ännu inte lämnat dina uppgifter, gör det på 
www.bengtsfors.se/startplatsen så att vi kan ta hand 
om ditt barn på allra bästa sätt - enligt dina önskemål.

De krav vi ställer på våra egna 
inlägg ställer vi även på dig som 
besökare, vi välkomnar en öppen, 
respektfull dialog och vi raderar 
kommentarer som innehåller brott 
såsom hets mot folkgrupp eller an-
dra olämpliga kommentarer som 
personangrepp etc. Vår Facebook-
sida är inte en arena för denna typ 
av kommentarer.

Även du som inte har ett Facebook-konto  
är välkommen att ta del av det vi skriver 
där. facebook.com/Bengtsforskommun


