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I takt med att vi skyltar om gator 
och vägar kommer det att råda 
40 km/h inom tätbebyggda om-
råden i stora delar av Bengtsfors 
kommun vilket är en sänkning 
från dagens hastighetsgräns på 
50 km/h. 

Syftet med hastighetssänkningarna är 
att skapa en säker trafikmiljö samt att 
minska utsläpp och buller. Forskning 
visar på betydande vinster vid sänkt 
hastighet från 50 till 40 km/h i tätorter. 
Medelhastigheten sjunker med i snitt 
cirka tre km/h. Det kan verka som en 
liten förändring, men ur trafiksäkerhets-
synpunkt minskar risken för dödsolyckor 
med 25–30 procent. 

Beslutet i korthet
På kommunens gator i Bengtsfors, Bil-
lingsfors, Bäckefors, Dals Långed och 

Skåpafors kommer hastigheten att 
sänkas från 50 km/h till 40 km/h.

Även för de statliga genomfartsvägarna 
i tätorterna kommer hastigheten att 
sänkas på utsatta sträckor. 

I Gustavsfors och Ödskölt behålls hastig-
heten 50 km/h på kommunens gator. I 
Gustavsfors kommer dock hastigheten 
på Bruksvägen att sänkas till 30 km/h.

Hastighetsbegränsningen 30 km/h kom-
mer även fortsättningsvis att användas 
på korta sträckor där det verkligen 
behövs, exempelvis vid skolor.

Det är myndighetsnämnden som har 
fattat beslut om de nya hastighetsbe-
gränsningarna. Kommunen har möjlig-
het att besluta om den högst tillåtna 
hastigheten inom tätbebyggda områ-
den. Kommunen har också ansökt, hos 
Länsstyrelsen, om sänkt hastighet på 

vissa vägsträckor utanför tätbebyggt 
område. Här finns inga beslut ännu.

Hastighetöversyn och samråd
Beslutet om hastighetssänkningarna är 
baserat på en hastighetsöversyn som 
gjorts i tätorterna. 

Innan beslut fattades har ändringarna 
kommunicerats via kommunens hemsi-
da och sociala medier under våren 2018 
med möjlighet för invånare att lämna 
sina synpunkter. Totalt inkom synpunk-
ter från 108 personer vilket medförde  
ändringar på några punkter. 

Samråd har också genomförts med 
Trafikverket. 

På vår hemsida www.bengtsfors.
se finns mer detaljer och kartor över 
ändringarna.
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e Nu sänker vi hastigheterna!

Med våren kommer grönskan!
- så kan vi hjälpas åt för att skapa säker trafik med fri sikt

Dals Långed i vinterskrud, foto: Niklas Eriksson
Fri höjd för trafikanter
Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. 
Om dina buskar eller träd sträcker sig ut över gatan 
eller gångbanan bör det finnas fri höjd för trafikanter; 
minst 2,5 meter över gångbana, minst 3,2 meter över 
cykelväg och minst 4,6 meter över körbana.

Fri sikt vid utfart
Vid din utfart bör dina växter inte vara högre än 80 
centimeter. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter längs 
gatan/gångbanan och 2,5 meter in på din utfart från 
den punkt där din utfart möter gatan/gångbanan.

Fri sikt i korsningar
Om din tomt ligger intill en korsning mellan två gator 
(gång- och cykelväg och/eller gata) bör dina växter 
inte vara högre än 80 centimeter. Sikten ska vara fri 
minst 10 meter åt vardera hållet i korsningen.

Plantera på rätt ställe
Redan när du planterar är det viktigt att du föreställer 
dig trädens och buskarnas utbredning i framtiden så 
att du placerar dem tillräckligt långt från vägen. Stora 
buskar och träd bör placeras minst två meter innanför 
tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 
60 centimeter innanför tomtgräns.

Tänk på att...
• Små barn syns inte om din häck är för hög eller 

om ditt staket, plank eller mur är för högt.

• Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta 
för grenar som hänger ner över gångbanan.

• Räddningspersonal behöver snabbt hitta rätt. Se 
till att grenar inte skymmer gatuskyltar.

• Trafikfara kan uppstå om trafikskyltar, till exempel 
stoppskyltar, inte syns ordentligt.

Foto: Niklas Eriksson
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Kommunchefen har ordet 
Detta nummer av Bengtsforskanalen 
domineras av trafiksäkerhet – en fråga 
där vi behöver hjälpas åt för att skapa 
en trygg miljö för alla trafikanter. Sänkta 
hastighetsbegränsningar, som ska ge-
nomföras i våra tätorter under våren, 
hoppas jag ska bidra till ökad säkerhet. 

Med hjälp av tipsen på sista sidan hop-
pas jag också att fastighetsägare tar 
ansvar och håller nere växtligheten för en 
säker trafikmiljö i våra bostadsområden.

Information till dig som invånare är en 
viktig funktion för kommuner idag, 
speciellt när det gäller störningar i sam-
hällsfunktioner. För att du som drabbas, 
av exempelvis en vattenläcka, snabbt 
ska bli informerad, meddelar vi nu direkt 
via SMS – en tjänst som på kort tid blivit 
mycket uppskattad. 

Till sist vill jag be alla om hjälp att sprida 
ordet om vår satsning på Hälsoforum, ett 
viktigt projekt med tanke på utveckling-
en av psykisk ohälsa i dagens samhälle.

Göran Eriksson, kommunchef

tekniska kontoret satsar på digital lösning:

Information om  
driftstörningar via SMS
För att snabbt kunna informera 
om planerade eller oplanerade 
insatser som leder till driftstör-
ningar för kommunens VA-
kunder, har vi skaffat ett system 
där vi meddelar de som drabbas 
med hjälp av SMS-utskick.

– Vid ett utskick utgår vi från det 
geografiska området som är drab-
bat och skickar meddelanden till 
de telefonnummer som är regist-
rerade på adresser i området, sä-
ger Niklas Ednell, enhetschef för 
fjärrvärme, VA och renhållning. 

Till mobiler skickas SMS och till 
fasta telefoner skickas röstmed-
delande. Till den som föredrar 
e-post är även det möjligt.

Registrera din telefon
Om du har en mobiltelefon som 
inte är kopplad till din adress 
(företagstelefon etc.) kan du 
själv registrera ditt nummer till 
din bostadsadress. Du kan också 
knyta fritidshusets, arbetsplatsens 
eller andra adresser till ditt mo-
bilnummer. 

På kommunens hemsida kan du 
enkelt registrera fler adresser 
till ditt telefonnummer. Du kan 
också koppla din e-postadress till 
tjänsten om du föredrar att få 
meddelanden den vägen.

VA först ut
Vatten- och avloppsverksamheten 
är först ut att använda den nya 
SMS-tjänsten men Niklas Ednell 

Hälsoforum  
- en chans till bra mående

Vi söker sommarvikarier inom vård och 
omsorg. På www.bengtsfors.se/ledi-
gajobb hittar du mer information samt 
intresseanmälan. Välkommen till oss!

Få hjälp att  
rekrytera
Bengtsfors kommun är 
pilotkommun för Arbets-
förmedlingens digitala 
tjänst – Rekryteringsgui-
den – som är en hjälp till 
företagare att hitta medarbetare.

Rekryteringsguiden föreslår arbetsgivaren det mest lämpliga rekry-
teringssättet för den kompetens man söker. Det kan vara att pu-
blicera en annons, söka i en kandidatbank eller få hjälp att ordna 
rekryteringsträffar.

– Rekryteringsguiden kommer att ge våra lokala företagare nya 
rekryteringsmöjligheter. Genom tjänsten ”Sök kandidat”, som är en 
del av Rekryteringsguiden, går det att hitta kandidater inom alla yr-
ken och utbildningsnivåer samt filtrera utifrån olika krav. Rekryte-
ringsträffar är en annan intressant tjänst där företag får hjälp med 
urval och att ordna en träff med flera kandidater samtidigt, på plats 
hos företaget eller digitalt. Vi vill vara med från början och ge våra 
företagare denna unika möjlighet, säger Jeanette Lindh Svanqvist, 
näringslivs- och tillväxtutvecklare på Bengtsfors kommun.

Rekryteringsguiden lanserades hösten 2018 och kommer att finnas 
hos olika aktörer, bland annat på kommuners webbplatser. Bengts-
fors kommun är först ut att testa konceptet efter Nacka kommun.

Rekryteringsguiden finns på vår hemsida,  
www.bengtsfors.se, länken Näringsliv och arbete.

– Med det här arbetssättet når vi ännu snab-
bare ut till de som drabbas av driftstörningar, 
säger Niklas Ednell, enhetschef för fjärrvärme, 
VA och renhållning.

ser fler användningsområden där 
allmänheten snabbt behöver informa-
tion om störningar i viktiga samhälls-
funktioner, exempelvis vid strömav-
brott eller i krissituationer.

Dags för sopning!
Varje vår sopar vi bort sanden på 
gatorna i våra tätorter. Vårvädret 
bestämmer när vi kan starta men vi 
har alltid som mål att vara klara under 
maj månad. I rättvisans namn startar 
vi på olika orter olika år. 

Känner du igen symtom som 
stress, depression, sömn-
svårigheter eller ångest 
hos dig själv eller någon 
närstående? Då är du 
varmt välkommen till 
Hälsoforum.

Här kan du lära dig mer 
om dessa tillstånd som 
de flesta, i varierande 
grad, upplever någon 
gång i livet. På Hälsofo-
rum kan du få förståelse 
för din situation och lära 
dig vad du själv kan göra 
för att öka känslan av hanter-
barhet och att må bättre. 

Träffar och drop-in
Under våren erbjuder vi infor-
mationsträffar på ovanstående 
teman samt temat må-bra. 

För fullständigt program, se 
www.bengtsfors.se/halsoforum

Hälsoforum drivs i samarbete 
med Närhälsan, Bengtsfors 
vårdcentral.

– På Hälsoforum gäller dina villkor. 
Du kan välja att bara lyssna, ställa 
frågor eller dela med dig av egna 
erfarenheter. Du är välkommen de 
tillfällen som intresserar dig, det 
kostar inget och du behöver inte 
anmäla dig, säger Tove Noxfeld, 
projektledare för Hälsoforum.

Informationsmöte om LIS
Nu påbörjar vi en revidering 
av översiktsplanens LIS-bilaga 
(landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen). Kommunen har 
möjlighet att peka ut LIS-områ-
den inom strandskydd där det 
ska vara möjligt att bygga för 
att utveckla landsbygden.

Har du förslag på sådana om-
råden? Välkommen till vårt in-
formationsmöte eller kontakta 
samhällsbyggnadsenheten; 
Linnéa Larsson, 0531-52 61 21

Två gånger i veckan har vi 
även drop-in där du kan ställa 
enskilda frågor, få enklare 
vägledning eller diskutera hur 
du kan använda material från 
informationsträffarna.

Nu är det dags att utse pristagare för 
årets byggprojekt. Nominera en ny-, 
till-, eller ombyggnation med intressant 
arkitektur, gamla byggnadstraditioner 
eller helt enkelt en fin byggnad  
- din egen eller någon annans. 

Skicka in ditt bidrag före  
den 24 maj på www.bengtsfors.se.

Har du hjärtat  
på rätt ställe?

Årets byggprojekt
Tid att söka föreningsbidrag
Den 15 april är sista ansökningsdag för föreningsbidrag. På vår 
hemsida, www.bengtsfors.se/bidrag finns information om de 
olika bidragen samt ansökningsblanketter (vår e-tjänst för an-
sökan är dessvärre ur funktion). Välkommen med er ansökan!

Turistbyrån i nya lokaler
Turistbyrån huserar numera i tidigare 
Nordeas lokaler i centrala Bengtsfors. 
Bakom disken är Luise Morich redo 
att ta emot säsongens besökare.

Tid och plats:  
Tisdag den 9 april klockan 18.00 
Kommunhuset, Majbergsvägen 1B

Niklas Ednell, foto: Sofia Magnusson

Tove Noxfeld, foto: Sofia Magnusson
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