En trygg kommun
med tillväxt och livskraft

En kommun som bryr sig
Välkommen till Färgelanda och sektor Samhällsutveckling! Färgelanda är en liten kommun med ett
stort hjärta. Här bryr vi oss om våra invånare och är
stolta och glada över att se att invånarna också bryr
sig om varandra. På Samhällsutveckling är vårt uppdrag att göra det bästa för dem som bor och verkar
här. Vi gör det möjligt att flytta hit och bygga hus, vi
skapar ett rikt kulturliv, underhåller kommunens lokaler och ansvarar för att alla skolor, äldreboenden
och förskolor får nyttig och hemlagad mat varje dag.
Färgelanda har 6 600 invånare och är en kommun

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

där alla känner alla. På Samhällsutveckling arbetar vi
brett med både små och stora frågor och vi försöker
alltid ha invånarna i fokus. Genom att vara engagerande, företagsamma och ge ett gott bemötande
uppfyller vi Färgelanda kommuns vision och vårt mål
är att alla ska känna förtroende för oss och prata
med oss om de behöver hjälp. Vi vet att invånarna i
Färgelanda är omtänksamma och hjälpsamma – och
det är vi på Samhällsutveckling också.
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För rent vatten – idag och imorgon
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Bygglov
Funderar du på att bygga ditt drömboende i Färgelanda? Grattis, vilken bra idé! Vi som jobbar med samhällsutveckling hjälper dig att komma igång och stöttar dig genom processen. Att fler människor vill flytta
till Färgelanda förstår vi, men vi förstår också att det kan vara både svårt och krångligt att orientera sig
rätt i alla papper, tillstånd och krav som finns för att få bygga. Våra bygglovsmedarbetare är 100 procent
serviceinriktade och vi är stolta över att alltid kunna erbjuda både snabb och personlig kontakt med våra
experter inom området.
Vi har kompetenta medarbetare som arbetar inom mark- och exploatering och detta sker i nära samarbete
med bygglov. Om du kontaktar dem får du direkt veta vilka tomter som finns till salu. Dessutom förvaltar vi
kommunens egen mark, arrenderar ut betes- och jordbruksmark och jobbar strategiskt med markförvärv
och försäljningar.

Samhällsplanering för invånarnas bästa
På enheten för samhällsplanering arbetar vi utifrån
målet att vi ska ha mer byggande i kommunen och
att Färgelanda ska växa. Färgelanda är en fantastisk
kommun att leva och bo i och det återspeglas av
våra tomter och marker där det finns lediga tomter
både naturnära, ute i kommunens mindre orter och

mer centralt. Samhällsplaneringsenheten arbetar
också strategiskt för att skapa attraktiva tätorter och
centrum. Vi har ett nära samarbete med kommunens invånare, lyssnar på vad de vill ha och lägger
upp vårt arbete efter deras önskemål.

Tekniska får verksamheten att rulla
Vår tekniska enhet är verkligen en motor i kommunen. Tekniska sköter lokalvård, fastighetsskötsel,
vård av grönytor och badplatser, gatubelysning och
renhållning – kort sagt väldigt mycket av den där
dagliga driften som man bara förväntar sig ”ska
funka”. Tekniska arbetar gärna i nära samarbete
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med invånarna. Har du ett önskemål på hur parken
närmast dig borde se ut? Vill du ha snöröjning på en
gata? Hör av dig till oss!

ASBESTSANERING

FUKTUTREDNING

KLOTTERSANERING

RBK - FUKTKONTROLL BETONG
Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig.

INFO@FUKTIVASTAB.SE

0522-124 40

KLEVÅSVÄGEN 4
45155 UDDEVALLA

WWW.FUKTIVAST.SE

En levande kultur och aktiv fritid
Färgelanda kommun har något för alla. Särskilt tydligt blir det när man tittar på Kultur och Fritids verksamhet. Här anordnar vi aktiviteter för både gammal
och ung. Tillsammans med föreningslivet erbjuds
kommunens unga en rad olika fritidsaktiviteter, som
ridning, fotboll och handboll. Kommunen anordnar
dessutom simskola varje sommar.

Biblioteket i Färgelanda är på många sätt kommunens kulturella hjärta och här anordnar vi bokcirklar, sagostunder, föreläsningar och författarbesök.
I samma lokaler ligger dessutom konsthallen, som
har tio utställningar per år.

God och hemlagad mat
Vår Måltidsenhet är en egen enhet under Samhällsutveckling och här ser vi till att våra skolor, äldreboenden och förskolor får god och hemlagad mat
varje dag. Inom Färgelanda har vi ett antal olika kök
och vi är måna om att det är bra och närproducerad

mat som levereras. Här kommer så klart kommunens klimatmål in, där vi har en uttalad ambition att
använda oss av närliggande, lokala företag som leverantörer av råvaror.

För andra banker är Dalsland en liten del av
Sverige men för oss betyder den allt.
Välkommen till din lokala sparbank i Färgelanda.

dalsbank.se I 0530-440 00

Färgelanda Samhällsutveckling
Timmervägen 12, 458 31 Färgelanda
0528-567 000
fargelanda.kommun@fargelanda.se
www.fargelanda.se

• xxxx • www.jssverige.se
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