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TEMA: Engagemang
Temat engagemang är hämtat från den 
värdegrund som är gemensam för alla oss 
som arbetar i Forshaga kommun. Första 
underrubriken lyder ”Vi är stolta och 
engagerade.” Detta nummer av Kontakten 

kommer att lyfta fram engagemang  och 
engagerade personer såväl inom kommu-
nens organisation som utanför. 
Engagemang beskrivs i Nationalencyklope-
din som ”(stark och osjälvisk) inriktning”.

Benny Pedersén
Kommunstyrelsens ordförande

Alla politiker och 
anställda i Forshaga 
kommun skall vara 
stolta och engage-
rade. Det finns fast- 
slaget i vår värde-
grund. 

Just nu har, som jag 
berättade i förra 
numret av Kontakten, 
politikerna intagit 

sina platser i nämnder och styrelser för 
en ny mandatperiod. Nu vill man ta ut en 
riktning för att fortsätta utveckla Forshaga 
kommun till en barnkommun. Vi har under 
den senaste månaden startat upp ett arbe-
te kring kommunens vision och mål.

Visionen skall visa vart vi vill ta oss. Vi vill 
bland annat jobba för en hållbar framtid 
där vi sätter barnperspektivet främst i alla 
frågor som berör kommunen. Det är viktigt 
för oss politiker. Det är i våra barn fram-
tiden finns. Vi måste bygga ett hållbart 
samhälle som tar ansvar för våra nyfikna 
och kreativa barn. På så vis kan vi ta höjd 
för att även kommande generationer ska 
trivas i vår kommun.

Målen skall omvandlas från vad (vi vill) till 
hur (man skall göra) av tjänstemännen. 
Målen skall ta sikte mot, och sakta men 
säkert ta oss bit för bit närmare, visionen. 
Jag återkommer mer detaljerat kring var 
vi landar. 

Om vi inte har en stadig grund att stå på, 
en värdegrund, då kommer vi inte långt.  
I detta nummer visas många goda exempel 

på hur vi arbetar och hur det gör oss stolta 
och engagerade. 

I mitt nya arbete som ordförande för kom-
munstyrelsen har jag en viktig roll. Jag 
skall styra och leda en komplex organisa-
tion för kommuninvånares bästa. För att 
lyckas med detta måste jag förhålla mig 
till att goda resultat uppnås genom tydlig-
het och långsiktigt arbete, lagarbete mel-
lan politiker, tjänstemän och medborgare. 

Att styra och leda en stor organisation och 
att leverera välfärdstjänster utifrån våra 
ekonomiska förutsättningar och behov - 
det gör mig stolt och engagerad. 

Under året kommer jag träffa 60 företag 
tillsammans med kommunchefen Anders 
och företagslotsen Linda-Marie. Allt som 
kommer upp i möten mellan kommunen 
och näringsliv dokumenteras, återkopplas 
och utvecklas. Företagen i fokus! 

Under året kommer jag även träffa cirka 
100 nyfödda medborgare, en fin tradi-
tion som kommer fortsätta och utvecklas. 
Föräldrar är en oerhörd viktig grupp att 
prata, engagera och samverka med. Här 
kommer det många goda idéer som vi är 
glada att kunna ta tillvara.

Vad gör dig stolt och engagerad? Jag vill 
gärna träffa fler av er invånare - att ses 
över en kopp kaffe kanske? Jag återkom-
mer kring detta!
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Annelie Nilsson
Processledare AME

Det är det gamla snickeriet på Lintjärn 
som har lämnat plats för skaparverksta-
den. Hit kommer man med anvisningar 
från Arbetsförmedlingen eller Socialtjäns-
ten, där alla har en gemensam nämnare. 
Nämligen att man står utanför arbets-
marknaden. 

Pia Funcke, som är handledare, har 5—7  
deltagare att vägleda och entusiasmera 
för att finna formen för sitt skapande. Här 
får man möjligheten att skapa på egen 
hand, efter sin egen arbetsförmåga. 

Lokalen är redan fylld till bredden av 
skänkta föremål som väntar på nytt liv. 
Utanför ligger kartonger och säckar med 
prylar som personalen på arbetsmarknads-
enheten har hämtat hos Röda korset. Nu 
ska man gå igenom vad som ska sparas och 
det som inte går att återvända slängs på 

  Gamla prylar 
får nytt liv

Skaparverkstaden är arbetsmarknadsenhetens kreativa ateljé och 
här har man möjlighet att prova på att skapa i olika material. Betong, 
trä, plåt, plast, sten, tråd, färg och lera. Här möter man inga hinder, 
utan bara möjligheter!

tippen. Här är det återbruk och miljömed-
vetenhet som ligger i fokus!

Det är ett glatt gäng som samlas kring kaffe- 
bordet och här pratar man om allt mellan 
himmel och jord. Alla är överens om att det 
är en viktig plats att mötas, finna inspira-
tion och gemenskap. Till veckan, berättar 
Pia Funcke, ska man ge sig ut på en ”sak-
letar-dag”. Att leta saker som mycket väl 
fungerar till verksamheten. En gång hittade 
man en rostig fälg som blev till en mäktig 
ljuskrona!
– Man vet aldrig vad man hittar, så lite 
spännande är det, säger Pia Funcke.
Gänget ger sig tid och omsorg för att finna 
nya inspirerande föremål ute i naturen, ut-
rustade med picknickkorgen under armen. 
Samtidigt får deltagarna en stärkande pro-
menad för en bättre hälsa. 

Kafferasten är slut och i stället dukas det 
upp till ett lekfullt skapande. Ett fågelbord 
gjord som en gammal faluröd ladugård, 
en dekorativ klädhängare för barn och ett 
fågelbad gjord av CD-mosaik, bägare och 
lampfot. 

Vårmarknad 
vid Slottet 30/5
Den 30 maj är det vårmarknad vid Slottet, 
(adress Slottsvägen 9) med försäljning 
av skaparverkstadens alster. Då kan man 
bland annat köpa en fågelholk, med eller 
utan pool på taket. 

Pia Funcke och hennes deltagare är i full gång med pyssel. 
Dagens tema är vår- och sommarpyssel med inriktning trädgård. 

Skaparverkstaden kommer att ha öppet 
för försäljning under onsdagar kl. 13 - 15. 
Lokalen finner du på Lintjärn med ingång 
från baksidan.

Välkomna!

Öppet på 
Skaparverkstaden
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Mycket aktivitet 
i skateparken 
I år kom våren tidigt i många delar av 
landet. I Forshaga har man kunnat se 
vårens ankomst på många olika vis. 
Knoppar och vårfåglar i all ära men det 
tydligaste vårtecknet är väl ändå alla 
aktivitet kring Skateparken!

Skateparken som blir två år till hösten 
passar för både professionella åkare och 
nybörjare. Men även om man har åkt 
mycket och känner sig säker så är det 
viktigt att följa reglerna som finns. 

Många frivilliga 
engagerar sig

Barnens dag
Den 25 april anordnar kommunen tillsammans med Svenska kyrkan Barnens dag på Kul-
turhuset i Deje. Mellan klockan 11 och 14 kommer en mängd aktiviteter att anordnas av 
kommunen men också många engagerade frivilliga som ställer upp. Kristina Lindfors är 
kulturinspiratör i kommunen och engagerad i Barnens dag. 
– Jag tycker att det är väldigt kul att återuppta succén med barnens dag i kulturhuset. Vi 
som varit inblandade i planeringen hoppas och tror att det blir en härlig dag med fokus 
på glada barn! Dagen är till för barnfamiljer med barn i alla åldrar och samtliga aktivite-
ter är gratis för barn. 

Var rädd om dig, 
varandra och parken

• Skateparken är en idrottsanlägg-
ning som är byggd och avsedd för 
i första hand skateboardåkning. 
Du får åka inlines, BMX-cykel* och 
kickboard i parken. Däremot är 
åkning med motordrivet fordon 
förbjudet.  
*Hjulen får inte ha stål-pegs.

• Tänk på att all åkning sker på 
egen risk och vi förväntar oss 
att åkare bär skyddsutrustning, 
särskilt hjälm.

• Mindre barn ska alltid vara under 
uppsikt av vuxen.

• Tänk på att åka på ett område 
som motsvarar din förmåga och ta 
hjälp av de som är mer erfarna.

• Stanna inte på åkytorna, utan ta 
dig snabbt undan, så att du inte 
står i vägen för andra åkare.

• Visa hänsyn till andra åkare och 
var försiktig om dig, om andra och 
om parken.

• Skulle något gå sönder, felanmäl 
det till Forshaga kommun,  
tel 054-17 20 00 eller  
www.forshaga.se/felanmälan

25 april 
kl 11 - 14

Kulturhuset i Deje

Räddningstjänsten lär barn  
att släcka eld

PRO snickrar med barnen 

Värmlands museum anordnar  
teknikexperiment utomhus

Region Värmland kommer med  
sin spännande repslagarmaskin

Vem kan bygga högst torn  
av drickabackar?

Speedshooting 

Scouterna steker skrabbelucker 
och knyter knopar 

Niklas Pix Bodin har konst- 
workshop för barnen 

Maskoten Björn delar ut ballonger 

Hjullastare och grävskopa på plats 

Scen med uppträdanden

Forshaga Deje Golfklubb har  
med sig en puttingbana

Loppis med barnfokus

Linnéa Flodkvist, kommunikatör
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Stolpjakten som 
engagerar många

Succén Friska Forshaga kommer tillbaka även i år. Friska Forshaga 2015 startar lördagen den 
9 maj och pågår till lördag den 26 september. Vid det första kartsläppet kommer det finnas 
50 stolpar utplacerade i Deje och lika många i Forshaga.

Friska Forshaga handlar om att du med hjälp av kartor ska 
leta upp kontrollstolpar som finns utplacerade på olika 
ställen i kommunen. Stolparna finns i fyra olika färger, 
grön, blå, röd och svart. De gröna är enklast att hitta, de 
är placerade längst gång- eller cykelvägar och kan nås även 
med barnvagn eller rullator. De blå är aningen svårare, de 
röda ännu lite klurigare och de svarta måste du bege dig ut 
i obanad terräng i skogen för att hitta. 

Så här går det till
Ta med kartan och en penna eller appen i din telefon. När 
du hittat en kontrollstolpe, skriver du av kontrollstolpens 
bokstavskod, tillsammans med kontrollens nummer som är 
tryckt på kartan.

Så får du tag i Friska Forshaga-kartor
Precis som ifjol kommer alla hushåll att få grundkartan hem 
i brevlådan. Dessutom kan man hämta en gratis karta på nå-
got av utlämningsställena, Konsum i Deje, OKQ8 i Forshaga, 
Apoteket i Forshaga och på Forshaga Turistinformation, Lär-
center. Du kan även använda en app i din smarta telefon. 

En nyhet inför årets Friska Forshaga är att grundkartan i 
appen är gratis för all de som bor i området och alltså får 
huvudkartan hem i brevlådan. Dessutom ingår extrakon-
trollerna i appen om du köper extrakartan på papper. 

Friska Forshaga är ett samarbete mellan SISU Forshaga SK, Deje SF och Forshaga kommun. 
Läs mer på www.friskaforshaga.se

Vinn, vinn, vinn!
Varje registrerad kontroll ger 
dig automatiskt en lott. Ju fler 
kontroller du registrerar desto fler 
vinstchanser. 
Vinster utlottas vid två tillfäl-
len, 22 juni och 26 september. 
Registrerade kontroller från Deje 
och Forshaga deltar alla i samma 
utlottning. Alla vinnare underrät-
tas och publiceras på 
www.friskaforshaga.se. 

Registrera enkelt
Registrera bokstavskoden på 
www.friskaforshaga.se eller i 
din telefon direkt vid stolpen.

Nya kartområden
I år har två nya spännande 
kartområden lagts till, Dömle och 
Skived. Utöver de nya områdena 
kommer du även finna stolpar ut-
satta i centrala Deje och Forshaga 
samt Skivtjärn och Abbortjärn. 

Försäljningsställen 
Extrakartorna med ännu fler 
kontroller att hitta (kartsläpp 2-5) 
kostar 20 kronor styck och kan 
hämtas ut på Konsum i Deje, OKQ8 
i Forshaga och Apoteket i Forshaga.

Kartsläpp
Dömle 30 maj
Skived 27 juni
Skivtjärn 25 juli
Abborrtjärn 29 augusti

Linnéa Flodkvist
Kommunikatör

FORSHAGA
FRISKA
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Vi gillar att 
 du följer oss

Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

Du kan också följa vårt Facebook-
flöde på mikrobloggen Twitter på 
kontot @forshagakommun

1 6 4
Den 13 april 2015 hade vi 2 164 gillare 
på vår facebooksida.

2

Mattias Göthberg, informatör

Mattias Göthberg, informatör

Ta del av 
våra nyckeltal 
och öppna data
Genom att främja insyn utvecklas demo-
kratin, underlättas kontrollen och ökar 
känslan av delaktighet. Nu har vi samlat 
data i tolv kategorier med närmare 1500 
nyckeltal på ett ställe på webben i syfte 
att förbättra tillgängligheten.

Kommun- och landstingsdatabasen Ko-
lada (kolada.se) innehåller jämförbara 
nyckeltal om alla Sveriges kommuner 
och landsting. Dessa nyckeltal bygger på 
data från ett stort antal myndigheter, 
till exempel Statistiska centralbyrån, 
Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolver-
ket och Brottsförebyggande rådet, och 
täcker allt från en kommuns demografi 
till hur mycket olika tjänster kostar.

Nu har vi samlat merparten av de nyck-
eltal som finns om kommunen på vår 
webbplats (www.forshaga.se/psidata). 
För varje nyckeltal finns en graf över 
utvecklingen, en beskrivning av nyckel-
talet samt ett API.

Vad är öppna data?
Öppna data är information från offent-
liga organisationer som finns tillgänglig 
för vem som helst att använda. Den är 
gratis och du får sprida, göra om, mo-
difiera och bygga vidare på öppna data. 
Till exempel får du utveckla en mobilapp-
likation som bygger på informationen. 

Svenskt Kvalitetsindex har frågat nästan 24 
000 kommuninvånare hur nöjda de är med 
den kommunala servicen och om de kan 
tänka sig att rekommendera någon annan 
att flytta till kommunen där de bor.

Forshaga kommun hamnar överst med betyg 
71,9 (av 100) bland redovisade värmlands-
kommuner när det gäller nöjdhet med den 
kommunala servicen. 94% av Forshagaborna 

Nöjda kommuninvånare
Forshaga kommun får toppbetyg i Svenskt Kvalitetsindex mätning 
av hur nöjda invånare är med den kommunala servicen och om de 
kan tänka sig rekommendera någon annan att flytta till kommunen 
där de bor. 

rekommenderar sin kommun till andra som 
en bra kommun att leva och bo i. De tre 
mest rekommenderade kommunerna i lan-
det är är Tyresö (99%), Svedala (98%) och 
Tranås (97%).

Läs hela rapporten på Svensk Kvalitets-
index hemsida: www.kvalitetsindex.se
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I Skolrestaurangen på Lärcenter jobbar 
Heikki Ojala som kökschef. Han och hans 
personal sätter höga krav på kvaliteten på 
maten man serverar, men också lika höga 
krav på servicen man visar sina gäster:
– När folk kommer hit ska man känna sig 
välkommen. Vare sig man är 6 år, som våra 
yngsta gäster, eller 90 år, vilket också hän-
der, så ska de ha samma upplevelse av väl-
komnande och service. 

Varje dag äter cirka 600 gäster sin lunch i 
restaurangen. Förutom barnen och ungdo-
marna som får sin lunch där varje dag väljer 
även många andra att köpa sin lunch i Skol-
restaurangen, allt från kommunanställda till 
företagare och föreningar i kommunen. 
– Jag ser det inte som skolungdomar och 
betalande kunder - varje person, varje 
kund, är lika viktig oavsett vem de är. Det 
försöker vi förmedla varje dag berättar 
Heikki. 

Värdeskapare 
På sin svarta kockskjorta har Heikki en stor 
ljusblå pin med texten Värdeskapare. 
– För ett år sedan blev vårt arbetslag nomi-
nerade till Vårens Värdeskapare i kommu-
nen, det var någon av våra återkommande 

Heikki, en eldsjäl i skolköket 
Vad krävs för att du ska välja att komma tillbaka och äta på en restaurang? Bra mat och trevlig 
miljö är självklara faktorer, men ofta är det minst lika viktigt att få ett gott bemötande!

kunder som skickat in nomineringen. Och 
vi vann! Det är ett resultat av något som 
vi ofta pratar om och arbetar med. Vilket 
känns väldigt bra! 

Nomineringen till Årets Värdeskapare löd 
”Skolrestaurangen bjuder, förutom på god 
mat, på ett helhetstänk och en mycket god 
serviceanda. Inget verkar besvärligt och vi 
möts alltid av ett leende på läpparna. Tack 
vare dessa ingredienser skapar de goda mö-
ten varje dag.”. Texten sitter upp i matsa-
len som en påminnelse av jobbet man gjort 
och gör varje dag. 

Engagemang på arbete och fritid 
Innan Heikki började som kökschef för fem 
år sen har han arbetat som kock på restau-
ranger men också som idrottslärare och 
specialpedagog.  På sin fritid leder han ett 
handbollslag i Forshaga även om han bor i 
Hammarö – att Heikki har ett stort engage-
mang för saker han är inblandad i är svårt 
att missa!

– Engagemang är något som ligger i min per-
sonlighet men det är också något som jag be-
stämmer mig för att vara! När jag vill något 
så försöker jag visa vägen, vara engagerad 

och bli bättre. Att engagera och leda ett 
idrottslag som frivilligt är på planen och 
kämpar är lite annorlunda från att leda ett 
arbetslag – men visst finns likheter och drag 
som man kan få hjälp av. 

Teamwork och stolthet
Köket på Lärcenter tillagar varje dag unge-
fär 1800 portioner mat. Förutom lunchen 
som serveras i Skolrestaurangen lagas ma-
ten till alla kommunala förskolor i Forsha-
ga, skolorna Grossbol och Skived och maten 
till äldreomsorgen. 

– Det kräver mycket logistik! Men jag är ju 
inte ensam i köket, jag har 17 medarbe-
tare, det är ett teamwork! Vissa dagar kan 
vara stressiga, men jag ser hur hårt alla 
jobbar och det gör mig stolt. Det är roligt 
när maten ser bra ut, smakar bra och man 
känner att gästerna är nöjda och ser på oss 
i köket på ett positivt sätt. Jag försöker att 
var ute i matsalen ofta, då känner man vad 
gästerna tycker!

Linnéa Flodkvist
Kommunikatör
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Välbesökt bokmässa 
på Dejeskolan

Låna konst 
på biblioteket
Från den 5 maj och fram till midsom-
mar finns Konstfrämjandets Artotek på 
biblioteket i Forshaga.
– Artoteket består av tio konstverk från 
tio unga kulturskapare med rötter i 
Värmland. Under hösten var Artoteket 
på Kronoparkens bibliotek i Karlstad 
och nu känns det väldigt spännande att 
Forshaga bibliotek också kan ge lånta-
garna möjlighet att låna hem konst, sä-
ger Forshagas kulturchef Josefin Berger.

Konstnärerna vill genom sina konstverk 
på olika sätt ställa frågor om samtiden, 
om rörelse och stillastående, revolution 
och människor på flykt. De tio konstver-
ken kan hängas på väggen, ställas på 
bordet eller lyssnas till. 

Artoteket invigs i Forshaga bibliotek 
tisdagen den 5 maj klockan 11 av kom-
munalråd Benny Pedersén, kulturchef 
Josefin Berger och Jan-Ove Ekstedt från 
Konstfrämjandet Värmland.

Linnéa Flodkvist, kommunikatör

Projektet har pågått sedan i höstas och har 
inneburit att alla elever i årskurs 5 på De-
jeskolan och Olsätersskolan har fått möjlig-
het att skriva och få sin egen bok tryckt. 
Huvudansvarig för projektet har varit Stu-
die och yrkesvägledare Monika Molang som 
har träffat eleverna en gång i veckan.

Projektet har blivit möjligt genom samarbe-
te med föreningen www.ungberattare.se.  
Arbetet är ett led i det entreprenöriella lä-
randet som Ulleruds skolområde satsar på. 
Läroplanen betonar detta arbetssätt som 
syftar till att utveckla olika kompetenser 
hos eleverna och att elevernas arbete får 
en mottagare utanför skolan.

Eleverna har varit delaktiga i hela proces-
sen från idé till färdig bok, vilket har inne-
burit, förutom berättandet, även datorkun-
skap, layout, design och marknadsföring 
samt planerandet av bokmässan.

Under kvällen strömmade det in ett hund-
ratal besökare som ville ta del av elevernas 
alster. Eleverna berättade om sina böcker, 
bjöd på snacks och dryck och fick ta emot 
mycket välförtjänt beröm.
    

Onsdag 1 april bjöd elever från Dejeskolan och Olsätersskolan in till 
bokmässa för att visa upp egna, nyskrivna böcker. Det är andra året 
Ulleruds skolområde gett elever chansen att bli författare.

Monika Molang
Studie och yrkesvägledare
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Tomas och Niklas har varit anställda i 
kommunen sju respektive sex år men har 
lång erfarenhet av liknande arbeten. Som 
lastbilschaufför ansvarar Niklas för att 
sköta enskilda vägar. Han kör även grus 
i samband med vattenläckor och andra 
arbeten. Tomas är anläggare och lagar vat-
tenläckor, fixar avloppsstopp och monterar 
pumpstationer. Men det finns många andra 
jobb som de också ska göra: köra slam från 
reningsverket, fixa gatuskyltar, sopa sand, 
måla linjer, röja snö, sanda och montera 
hastighetskameran.
- Stor del av arbetet är årstidsbundet 
men därmed också väldigt varierat, säger 
Niklas. För ett par månader sedan sandade 
vi halkiga vägar och nu är det högaktuellt 
att sopa upp all denna sand. På höstarna 

hjälper vi kollegorna på fastighetssidan att 
ta hand om alla löv.

Många har kanske kvar den gamla karikaty-
ren av gatuarbetare där en arbetar och de 
andra tittar på. Hur är det med det?
– Jovisst kan det se så ut för den oinvigde, 
menar Tomas, men vi arbetar alltid så ef-
fektivt det bara går. I grävningens slutskede 
vid en vattenläcka till exempel. Då är det 
finlir med ledningar som ska grävas fram 
och det är svårt att vara fler i gropen. 
Däremot kanske vi måste avlösa varandra. 
Vi vill ju att läckan ska lagas så fort som 
möjligt så att vattnet kommer tillbaka till 
de som är utan. Därför vill vi inte i onödan 
behöva vänta på mer personal utan vill ha 
dem på plats. 

Personal-
   porträtt VI ÄR TILL 

FÖR INVÅNARNA 
I FORSHAGA KOMMUN

Inom förvaltningen kommunteknik och service finns nio kommunalarbetare på 
enheten gator och park. En kommunalarbetare kan till exempel vara anläggare och jobba med 

ledningssystemet för vatten och avlopp eller parkarbetare med ansvar för lekplatserna.

Namn: Tomas Ohlsson 
och Niklas Johansson 

Yrke: Kommunalarbetare

Anne Hellström, kommunikatör

Vid vattenläckor kommer ofta invånare 
fram till oss och undrar hur det går, fortsät-
ter Tomas. Det är positivt och kan många 
gånger ge värdefull information om andra 
händelser som hjälper oss i vårt arbete. 

- I vårt arbete är säkerhetstänket viktigt, 
berättar Niklas. Vart femte år måste vi för-
nya utbildning om säkerhet på väg. Samma 
sak gäller yrkeskompetensbevis för lastbil. 

- Att arbeta som kommunalarbetare är 
varierat och roligt. Alla är engagerade i 
jobbet och vi ställer alltid upp och hjälper 
varandra. Vi känner att vi gör en bra insats 
för kommuninvånarna och att vi ger andra 
verksamheter den service de behöver, 
avslutar Tomas och Niklas.
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Häckar och 
buskage
Varje år skadas människor i onödan för 
att sikten skyms. Några enkla åtgärder 
kan rädda liv. Trafiksäkerhet kräver fri 
sikt i gatukorsningar. Fri sikt i gatukors-
ningar är viktigt för att trafikanter ska 
hinna upptäcka varandra och undvika 
olyckor. 

I slutet av april kommer kommunen bör-
ja med den årliga kontrollen av häckar 
och buskage i korsningar och växtlighet 
som hänger ut över vägbana och gång- 
och cykelvägar.

Den så kallade sikttriangeln i gatuhör-
nen får du fram om du mäter 10 meter 
åt vardera hållet från tomtgränsernas 
korsningspunkt. Inom den bör dina väx-
ter sträcka sig högst 70 cm över gatan. 
Samma krav som för gatuhörn gäller – 
oavsett om det handlar om två cykel-
vägar som korsar varandra eller om en 
cykelväg korsar gatan. Även här bör dina 
växter sträcka sig högst 70 cm över ga-
tan inom sikttriangeln.

Häck och buskar bör växa inom eget 
tomtområde. Om du har buskar eller 
träd som sträcker sig ut över gata el-
ler gång- och cykelbana bör du se till 
att det finns fri höjd för trafikanterna. 
Gång- och cykelbanor bör ha en fri höjd 
på minst 3,2 m och bilkörbana minst 4,6 
meter.

Mer informationen om detta 
hittar du i dokumentet ”Klipp häcken!” 
på forshaga.se.

Marie Jadermark
Byggingenjör

Linda Saarikoski
Gatuingenjör

Alla vill vi ha en plats som ger ett bra in-
tryck. För att få en sådan finns det många 
saker att göra. Mycket kostar stora pengar 
– till exempel att asfaltera - medan annat 
inte kostar någonting. Det där andra kan 
vara att frivilliga hjälper till att plocka 
skräp! Skräp finns överallt, det blåser om-
kring, sprids av fåglar och djur.

Anställd personal städar centrala delarna 
av tätorterna flera gånger varje vecka och 
vi plockar regelbundet skräp längs Klarälvs-
banan. Elever i förskola och skola plockar 
skräp under skräpplockardagarna som Håll 
Sverige rent anordnar. Föreningar plockar 
skräp längs riksvägar och längs Klarälven. 

Men det räcker inte. Det finns mer skräp. 
Vi behöver dig också! Det är så enkelt. Du 
kan plocka skärp på gatan utanför din tomt. 
Eller ta med en plastkasse när du är ute och 
går och ta upp skräp du ser. Lägg kassen i 
din soptunna. Eller ta bara enstaka skräp 
och lägg det in närmaste papperskorg. 

En skräpig utomhusmiljö ger inget bra in-
tryck. Om vi hjälps åt kan vi få en ren och 
säker miljö för både barn, vuxna och djur.

Du är med och bidrar till detta. 
Tack för din insats!

Vårstädning
Vi jobbar för dig men du behövs också! Vi behöver hjälpas åt. Vi behö-
ver dig som engagerad invånare. Då kan vi tillsammans få en plats som 
är välkomnande för oss och för våra besökare. 

Anne Hellström, kommunikatör

Hej! Vi vill kunna vara ute och leka i skog 
och mark runt förskolan Stacken utan att 
få hundbajs på våra kläder och skor. Snälla 
hundägare, kan ni plocka upp bajset efter 
era hundar! Det är bajs längs gångvägarna 
och i skogsområdena runt lilla och stora 
pulkabacken. 

Tack på förhand!
Barnen på avdelningen Humlan

Vädjan från barnen på Stackens förskola
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I höstas skickade kommunen in en ansö-
kan om att få bekämpa mygglarver med 
bekämpningsmedlet VectoBac G under pe-
rioden 1 maj till och med 31 augusti 2015 
och inväntar nu beslut från regeringen och 
Naturvårdsverket. 

Kommunen kommer, i enlighet med reger-

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 mil-
joner gånger per år. 20 miljoner av dessa 
tvättar sker på gatan. Detta innebär att be-
tydande mängder svårnedbrytbara ämnen 
når våra sjöar och vattendrag. 

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning, och 
allra helst i en miljömärkt! Det finns både 
automatiska och gör-det-själv-hallar. Bil-
tvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare el-
ler reningsverk för att rena det förorenade 
vattnet. Tvätta aldrig bilen på gatan, par-
keringsplatsen eller annan asfalterad mark. 
Då är risken stor att det smutsiga vattnet, 
via dagvattenbrunnar, rinner orenat ut i 
våra vattendrag, sjöar och hav.

Lider du av pollenallergi? Då är du inte 
ensam. En av fyra svenskar känner av 
besvär under pollensäsongen. Det kan 
påverka ögon och luftvägar och i hälften 
av fallen är det gräspollen som orsakar 
allergin. Säsongen för gräspollen infaller 
till största del under sommarperioden.

Forshaga kommun är i full gång med att 
mäta pollenhalter i luften, som en av 18 
platser i landet, den enda i Värmland. 
Pollenfällan sitter på kommunhusets tak 
och byts varje dag för att skickas till 
Stockholm för analys.

Pollensäsongen 
är igång

Koll på pollen
www.pollenkoll.se
www.pollenrapporten.se

Vad händer i myggprojektet?
ingens rekommendationer, även fortsätta 
jobba med en långsiktig strategi. I år inne-
bär detta röjningar av sly och högt gräs på 
olika områden i Forshaga och Deje, anlägga 
nya betesmarker, ansöka om tuvputs samt 
fortsatt användande av gasolfällor. Målet är 
att skapa områden och miljöer där myggen 
inte trivs och på så sätt minska förekomsten.

Vi fortsätter att hålla en tät dialog med 
berörda myndigheter och vattenregle-
ringsföretaget Fortum, för att gemensamt 
kunna arbeta fram en långsiktig lösning på 
myggproblematiken i vår kommun.

Stora biltvättarhelgen

Lindha Rothén
Förvaltningssekreterare miljö- och bygg

Mitt Vatten (Sveriges kommuner för rent 
vatten) startade 2014 "Stora Biltvättarhel-
gen". Ambitionen var och är att det ska bli 
en årligt återkommande helg, för att upp-
märksamma hur viktigt det är att vi tvättar 
bilen på rätt sätt. Dina val kan enkelt bidra 
till ett renare vatten!

Källa: www.svensktvatten.se

Det är viktigt att vi tvättar bilen på rätt sätt. Dina val kan enkelt bidra 
till ett renare vatten. Välj biltvätten istället för att tvätta på gatan.

25-26 
APRIL
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Tonårspalören

I verksamheten Trappan finns två drogtera-
peuter, Tord Englund och Christer Norrman. 
Verksamheten bygger på frivillighet och är 
en öppenvårdsbehandling där deltagarna 
tillsammans med sin behandlare lägger upp 
en individuell behandlingsplan som sedan 
genomförs enskilt eller genom gruppverk-
samhet. 

Första besöket sker vanligtvis genom att 
personen eller någon närstående tar kontakt 
med Trappan och då får en tid för ett rådgi-
vande samtal med någon av drogterapeuter-
na. Det är en socialsekreterare som utreder 
behovet och fattar beslutet om insatser på 
Trappan. Insatsen kan då vara en del i per-
sonens planering och man kan samtidigt ha 
andra insatser från Socialtjänsten.

Enligt Tord Englund är en av de viktigaste 
uppgifterna Trappan har att hjälpa personen 
hitta sig egen motivation, motivation att ta 
emot hjälp för att kunna göra en förändring 
av sin livssituation. 

Forshaga är enda kommunen i Värmland som 
har en verksamhet för spelmissbruk. Man 
har här ett samarbete med Karlstads uni-
versitet, som håller i ett forskningsprojekt 
i ämnet. Det man tittar på är bland annat 
under vilken myndighet eller organisation 
ansvaret för spelmissbruk ska ligga och vad 
som görs för att upptäcka problemet.

Beroendemottagningen Trappan
Att prata om alkohol är viktigt och svårt 
på samma gång. Särskilt viktigt är det
att prata om hur vi som vuxna kan påver-
ka ungdomar till att inte dricka alkohol. 
Där har du som förälder en nyckelroll.

Föräldrar är det viktigaste ett barn har, 
och trots att det ibland inte känns så, 
spelar man som förälder en mycket vik-
tig roll när det kommer till barns rela-
tion till alkohol.

Tonårsparlören ger fakta och argument 
för att vägleda tonårsföräldrar genom
många olika situationer som uppkommer 
när ens barn går in i tonåren. Huvudfo-
kus är alkohol, men även andra frågor 
mellan föräldrar och barn lyfts upp.

Tonårsparlören finns som bok och på 
www.tonårsparlören.se, där man även 
kan lyssna på den som ljudbok.

Trappan erhåller också stöd för anhöriga 
till personer med beroendeproblematik. 
De erbjuds att få individuellt stöd vid fem 
tillfällen utan att behöva ansöka hos soci-
altjänsten. Trappan erbjuder även anhöriga 
att delta i en gruppverksamhet och håller 
just nu en grupp igång. 

En annan verksamhet inom Trappan som är 
på gång är en aktivitetsgrupp där det kom-
mer att vara ett samarbete med friskvården 
i Värmland. Här kan personer som i stort sett 
kommit ur sitt alkohol- eller drogberoende 
få hjälp att komma igång med att utveckla 
sin sociala kompetens, hitta en sundare livs-
stil och berika sitt liv i ett nyktert tillstånd. 
En form av hjälp till självhjälp.

Om man vill veta mer om Trappans insatser 
så kan man kontakta någon av drogterapeu-
terna direkt. I rådgivningen kan man vara 
anonym.

Beroendemottagningen Trappan är en resurs inom socialtjänsten och 
finns till för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om 
pengar. Den vänder sig till personer från tonåren och uppåt och har 
funnits här i Forshaga i fyra år.

Maria Starrin
Processledare, AME

Kontakta Trappan
Tord Englund  054-17 22 79

Christer Norrman  054-17 21 58

Kommunens växel  054-17 20 00

Visa kärlek
Din tonåring måste förstå att du tycker 
om honom eller henne oavsett vad 
som händer. Närhet och kärlek betyder 
mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.

Våga släpp taget
Din tonåring är i full färd med att utforska 
sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för 
det nya, och våga släpp taget. Men visa att 
du finns där och att du gärna hjälper till.

Var intresserad och lyssna
En bra relation handlar mest om att 
bygga upp ett förtroende. Visa att du 
är intresserad av ditt barns tankar och 
upplevelser.

Tre tips ur tonårspalören:

1

2

3
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Den som har en god man eller förvaltare 
kallas huvudman. Skillnaden mellan en god 
man och en förvaltare är att huvudmannen 
fortfarande måste godkänna en god mans 
beslut medan en förvaltare har rätt att fatta 
egna beslut utan huvudmannens samtycke.

Att vara god man
Sven-Erik 
Persson från 
Deje har haft 
uppdrag som 
god man i 23 år. 
Just nu har han 
fyra uppdrag i 
Forshaga 
kommun. 

– Jag är god man för att jag tycker om att 
hjälpa andra. Det är ett socialt engage-
mang där jag hjälper människor som råkat 
ut för något som gör att han eller hon behö-
ver hjälp en viss tid i livet. Det kan vara till 
exempel ålder eller sjukdom som gör att 
det är problematiskt att klara sig själv. Mitt 
uppdrag är att se till att han eller hon har 
det så bra som möjligt under tiden! Det kan 
så klart upplevas som ett intrång i någons 
privatliv när man går in för att ställa till 
rätta saker som gått snett. Man måste visa 
respekt, förtroende och en bra relation är 
jätteviktig! Inte minst på en liten ort. Vi Lina Wiklundh

Informatör

God man & förvaltare

Ett socialt 
engagemang

trivs olika bra med olika personer, person-
kemin måste stämma för att jag ska få för-
troendet att hantera deras ekonomi. Inte 
sällan fyller vi också en social funktion. Jag 
tycker det är trevligt att kunna sitta ner 
och prata en stund. Men det är sådant jag 
tar mig tid till frivilligt, för att det ger mig 
mycket tillbaka! Man får ersättning för det 
som ingår i ens uppdrag men inte för ytter-
ligare engagemang.

Frivilliga samhällsarbetare 
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 
är en sammanslutning av föreningar. Med-
lemmarna har alla frivilliguppdrag som till 
exempel kontaktperson, kontaktfamilj, 
stödfamilj, stödperson, god man, förvalta-
re och särskilt förordnade vårdnadshavare. 
Värmlands frivilliga samhällsarbetare är en 
lokalförening som startade 2014 och nu är 
under uppbyggnad.
– Om vi organiserar oss blir det lättare att 
hjälpa varandra, sprida information om till 
exempel sökbara bidrag eller byta erfa-
renheter kring arvsskiften eller fondplace-
ringar. På så vis kan vi ge ett mervärde till 
våra huvudmän! Det är också en trygghet, 
genom föreningen får man en försäkring om 
något skulle hända inom uppdraget. 

Överförmyndare
Den myndighet som ansvarar för tillsynen 
över gode män och förvaltares arbete kall-
las överförmyndare eller överförmyndar-
nämnd. Forshaga kommun har en gemen-
sam överförmyndarnämnd med Grums, 
Hagfors, Kil och Munkfors kommuner med 
kontor i Forshaga.
– Det känns bra att bli kontrollerad, det är 
ju ett bevis på att allt är rätt i räkenska-
perna. Ofta kommer ansökan om god man 
eller förvaltare in för sent. När man uppfyl-
ler kriterierna för att få en god man eller 
förvaltare har man kanske redan dragit på 
sig skulder genom obetalda räkningar. Det 
kan vara en utmaning att reda ut. Alla vi 
med uppdrag är lekmän. Men jag tycker 
att ekonomi är intressant, det är såklart en 
fördel. Jag vill hjälpa, har man kunskapen 
om ekonomi och intresset för människor 
blir det ännu bättre!

I vissa situationer i livet kan 
människor behöva hjälp med sin 
ekonomi, att få sina rättigheter 
bevakade och se till att livet 
fungerar bra. En god man eller 
förvaltare är en person som hjäl-
per till att få boende, omvårdnad 
och fritid att fungera så bra som 
möjligt, till exempel se till att 
räkningar blir betalda och att 
bidrag eller fonder som man har 
rätt till söks.

Vill du göra en insats?
Överförmyndarkontoret söker fler 
gode män. Kontakta dem för mer 
information och intresseanmälan;

Telefon: 054-17 23 73
E-post: ofn@forshaga.se 

Välkommen!
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Feriearbete
Jobben kommer i största omfattning att 
fördelas inom kommunala förvaltningar och 
föreningar. På ansökningsblanketten kan du 
se vilka platser som kan sökas.

Har du någon idé om ett annorlunda ferie-
arbete, som inte finns uppräknat på ansök-
ningsblanketten så kom gärna med förslag 
får vi se om det är genomförbart. Sök för 
säkerhets skull även till någon av de upp-
räknade arbetsplatserna.

Dags att söka 
feriearbete för 
sommaren 2015  
Forshaga kommun erbjuder i år feriearbete till dig 
som är född 1999 och folkbokförd i Forshaga kommun. Blir det 
platser över går de till äldre sökande. Välkommen med din ansökan!

Frågor
Leif Larsson
Telefon:  0552-447 84
E-post:  leif.larsson@forshaga.se

Information
Lön: 52: -/tim inkl. semesterersättning

Arbetstid: 6 tim/dag i 3 veckor

Arbetsperioder: 1 = Vecka 25-27
 2 = Vecka 28-30
 3 = Vecka 31-33

Sista ansökningsdag 

15/5

Ansökningsblanketter finns att hämta i 
kommunens växel, hos studievägledare på 
skolan eller på forshaga.se/feriearbete.  

Skicka in din ansökningsblankett tillsam-
mans med ett personligt brev. Adressen hit-
tar du på ansökningsblanketten. Väljer du 
att skicka in din ansökan digitalt så fyller 
du i, sparar ner på din dator och bifogar 
den i ett e-postmeddelande till:
leif.larsson@forshaga.se.

Maria Starrin, processledare, AME

Säcken är fylld med 100.000 kronor och 
öronmärkt åt verksamhet för kommu-
nens ungdomar. Vi har pengarna – ni 
står för idéerna!

Tanken är enkel; idéerna ska komma 
från ungdomar i Forshaga och gynna 
samma målgrupp, det ska mynna ut i 
offentliga arrangemang för unga. Hela 
processen ska sedan genomföras av dem 
själva. Det kan handla om både små och 
stora projekt men kravet är att det är 
ungdomarna som från början till slutet 
ska driva och verkställa idén. Självklart 
med stöttning av kommunens personal.

Vi vill med det här öka ungdomarnas 
drivkraft, entreprenörskap och fånga 
upp deras intressen. Antingen blir det 
flera mindre projekt eller några få 
stora, det hänger helt på vilka idéer 
som kommer in. Det kan vara allt från 
arrangemang, studiecirklar, workshops 
till utställningar och tävlingar. 

100.000 kr till 
ungdomars idéer

Det finns inga begränsningar!
Har man en idé tar man kontakt 
med någon av våra ungdoms-
samordnare:

Pär Ekberg, 054-17 22 12
Joachim Aude, 0552-446 63 
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Första linjen vänder sig till dig som är 
mellan 6 och 20 år. Du och dina närstå-
ende kan få råd, stöd och behandling. 
Vänd dig till oss om du mår psykiskt 
dåligt, dricker mycket alkohol eller har 
börjat använda droger. Vi på första lin-
jen har tystnadsplikt.

Du eller en närstående kan ta 
kontakt med oss om du till exempel:
• Känner dig orolig eller rastlös.
• Ofta hamnar i bråk med kompisar, 

föräldrar eller partner.
• Är deppig och mår dåligt.
• Skadar dig själv.
• Är eller har varit utsatt för våld.
• Har svårt att koncentrera dig.
• Ofta känner att du inte duger.
• Är orolig för ditt alkohol- eller  

droganvändande.

Vi hjälper dig
Du kan få råd via telefon eller komma 
till vår mottagning. Om det behövs får 
du träffa någon hos oss flera gånger un-
der en kort period. Vi vill hjälpa dig så 
fort som möjligt så att du inte får större 
problem. Om du behöver mer hjälp än 
du kan få hos oss hjälper vi dig vidare 
till rätt ställe.

Ring, mejla, sms:a eller kom hit
Det finns flera olika sätt att få kontakt 
med oss. Ring, mejla, sms:a, använd e-
tjänster eller komma in och boka tid.

Olivia Kästel Sjöman
Ordförande i FUR,

Forshaga Ungdomsråd

Fem frågor

1. Varför är du med i FUR? 
– Jag har alltid velat vara med och planera och plocka fram idéer. FUR håller på 
med sånt som engagerar mig, att planera saker för unga. Så jag frågade om jag 
fick vara med och de välkomnade med öppna armar. Ordförande blev jag i höstas 
när flera i gruppen röstade på mig vid ett möte.

2. Varför är det viktigt att engagera sig?
– De flesta personer har åsikter kring hur saker sköts, jag hör ofta folk som klagar 
på saker. Men det är klart att inget händer om man inte själv engagerar sig! Man 
måste vara med och säga vad man tycker och tänker. Alla har ju åsikter kring 
samhället och jag tycker att det är viktigt att säga både bra och dåliga saker. 

3. Vilka frågor tycker du är viktigast för 
    Forshaga Ungdomsråd att diskutera? 
– Det som vi tycker är viktigast är att göra saker för ungdomarna och för kom-
munen. Vi diskuterar mycket vad politiken beslutar och vad vi tycker om det. Prio 
ett är att det ska vara bra och tryggt för ungdomar. 

4. Har du alltid känt att du vill vara med och påverka?
– Ibland har jag funderat om det var något speciellt tillfälle eller händelse som 
gjorde att jag fick upp intresset för att engagera mig i frågor, men det har nog 
alltid varit så! Ju äldre jag blivit desto större frågor har jag velat engagera mig i. 
Nu är det ungdomsrådet och ungdomsfrågor. Engagemanget har alltid varit med 
mig men utvecklas allt eftersom. 

5. Har du något tips till andra unga 
    som vill vara med och påverka?
– Det viktigaste är att våga fråga och att ta tips och idéer från varandra. Det är 
inte alltid lätt att fråga en vuxen, men till oss i FUR kan man alltid vända sig! Vi 
tar ju inte ställning partipoliskt, vi tillhör inte ett speciellt parti. Men har man 
åsikter som hör till ett visst parti tycker jag att man ska höra av sig till ungdoms-
delen av partiet. Det viktigaste är att våga fråga! Vi i FUR har inte stängt någon 
dörr för att ta med fler i FUR, så vill man vara med och driva frågor och påverka 
så kom till oss.

Du kan få stöd 
hos Första linjen

Kontakta oss
Telefon 054-61 45 00 måndag, tisdag, 
torsdag och fredag 10–12.

Sms 070-244 95 11
Lämna namn och kontaktinformation.

Mejl forstalinjen@liv.se
Lämna namn och kontaktinformation.

Besöksadress
Drottninggatan 1 B, våning 4, Karlstad.
Vi har öppet måndag-torsdag 08–16.30 
samt fredag 8–15.

E-tjänster
www.1177.se sök Första linjen Karlstad.

Vill du veta mer om missbruk och 
psykisk ohälsa kan du söka informa-
tion på webben, till exempel på:
www.1177.se eller www.umo.se

Linnéa Flodkvist
Kommunikatör
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Praon är en viktig del av skolans undervis-
ning om arbetslivet. Syftet är att eleverna 
ska få se hur det går till på en arbetsplats 
samt få erfarenheter och kunskaper om ar-
betslivet. Prao är också en chans för eleven 
att få prova på något nytt och annat än sko-
lan, och få kunskap om hur det kan vara 
inom ett visst yrke! Genom att kontakta 
det företag inom vilket yrke man är intres-
serad ger det eleven en första anblick i hur 
man tar kontakt inför sitt framtida arbets-
sökande.

För eleverna är kontakten med näringslivet 
ovärderlig för förståelse för arbetslivet. De 
får insikter om vilka förväntningar som kom-
mer att ställas på dem när de gått ut skolan. 
Kontakterna med arbetslivet är en värde-
full del i elevernas yrkesvägledning. De får 
kunskap om lokala företag, vilka yrkesroller 
som finns och kan se kopplingen mellan det 
de läser i skolan och olika yrken. Samver-
kan med näringslivet stärker elevernas lust 
och motivation. Eleverna får ökad förståelse 
för hur de kan få användning för det de lär 
sig i skolan och vilka andra förmågor än äm-
neskunskaper som är viktiga i arbetslivet. 
Näringslivets engagemang ger också viktiga 
signaler om utbildningens betydelse.

Prao - ett engagerat näringsliv 
ger positiva erfarenheter
Näringslivet och företagarna, i Forshaga kommun och kringliggande 
kommuner, är fantastiska på att ta emot våra ungdomar för praktisk 
arbetslivsorientering, prao. När eleverna återvänder efter praon är 
dom oftast mer än riktigt nöjda!

För företagen är det viktigt för den fram-
tida kompetensförsörjningen att visa på 
möjligheter inom den egna branschen och 
väcka intresse för det egna företaget. Ge-
nom samverkan med skolan får företagen 
också möjlighet att bidra till utbildningen 
så att eleverna får den kompetens som nä-
ringslivet efterfrågar.

Gymnasieskolan ska rusta eleverna för 
framtiden och ge dem den kunskap och 
kompetens de behöver för att skaffa sig sitt 
första jobb eller komma in på den högre 
utbildning de önskar. Dessutom ska de läg-
ga grunden för ett långt och framgångsrikt 
yrkesliv. Så att närigslivet kan säkerställa 
sin framtida existens med kompetent per-
sonal.

Med detta riktar jag ett stort tack till 
Forshaga kommuns näringsliv och kommu-
nala förvaltningar för att ni tar emot våra 
grundskoleelever på prao.

Lotta H Eriksson
Studie- och  yrkesvägledare

Barn hjälper barn
Genom att barn säljer Majblommor kan 
vi via  de ansökningar vi får in hjälpa 
barn i utsatta situationer i vår kom-
mun. Det kan handla om nya glasögon, 
en efterlängtad utflykt, idrottskor, 
avgift i en förening, listan kan göras 
lång. Ansöka kan alla med barn under 
18 år göra. Blankett för ansökan finns 
på vår hemsida; majblomman.se. Klicka 
dig fram till lokalförening Forshaga. Vi 
beviljar ansökningar två gånger per år 
efter 15/5 samt 15/10 men kan i vissa 
fall bevilja även mellan dessa datum.

Nu laddar vi för ett strålande 2015 
för Majblomman och alla barn som 
behöver oss!

Gunilla Larson 
Ordförande i Majblommans 

lokalförening Forshaga

Forshaga och 
Värmland växer
Värmlands befolkning ökade 2014 med 
876 personer, och Forshaga med 87 
personer, enligt SCB.

Förutom att det föddes 114 nya bebisar 
har 719 personer valt att flytta till och 
bosätta sig i vår vackra kommun! 

Välkomna!



Kontakten Nr 2, 2015      17   

Välkommen till

Hubben!

Nyfikenhet och skaparkraft
Hubben är en mötesplats, arbetsplats och krea-
tiv tankeverkstad i Forshaga kommun. Hit är 
alla välkomna, det är en tillåtande plats fylld 
av nyfikenhet och skaparkraft! Här möts ung-
domar och vuxna med entreprenörskap som ge-
mensam nämnare. 

Hubben rymmer många olika delar, både saker 
som funnits sen tidigare i kommunen men också 
nya spännande verksamheter. Bland nyheterna 
finns temakvällar, cirklar och Säcken. 

Den 13 maj är du välkommen till Hubbens officiella invigning. Men redan 
nu har vi smygstartat vår verksamhet i Träffens gamla lokaler. 
Kanske har du varit här? 

Säcken
För att ge fler unga chansen att förverkliga sina 
idéer och projekt har Forshaga kommun en pott 
på 100 000 kronor som vi kallar Säcken. Ur den 
kan du som är mellan 13 och 25 år och bor i 
Forshaga kommun söka bidrag till genomföran-
det av din idé. Läs mer på sidan 14.

Entreprenör?
På Hubben sitter kommunens företagslots 
Linda-Marie Fors och en dag i veckan finns även 
Communicares idélots Sebastian Holm på plats. 

INVIGNING13/5VÄLKOMMEN

Gå in och gilla Hubbens facebooksida! 
Genom att följa Hubben på Facebook 
får du på ett enkelt sätt information om 
allt som händer här! 



18    Kontakten nr 2, 2015

Information från Näringslivsenheten

Näringslivsenheten
Har du frågor om företagande? Vill du få ett besök av kommunen? Letar 
du lokaler? Intresserad av att köpa mark? Behöver du hjälp att utveckla 
din verksamhet eller bredda affärsnätverk? Ta kontakt med oss!

Näringslivs-

SVEPET

Lars Emilsson, Linda-Marie Fors och Marcus Ekholm

Ung företagsamhet

Har du en idé som du vill testa? 

Ung och företagare

Ung Företagsamhet är en ideell och obun-
den utbildningsorganisation med syftet att 
tillsammans med skolan införa entrepre-
nörskap och ett engagerat näringsliv i ut-
bildningssystemet. 

Ung Företagsamhet ger barn och ungdo-
mar möjlighet att träna och utveckla sin 
kreativitet, företagsamhet och sitt entre-
prenörskap. Ung Företagsamhet har tre lä-
romedel för grundskolan Vårt samhälle, Se 
möjligheterna och Min framtid och ekonomi 
och processutbildningen UF-företagande på 
gymnasiet. 

Vårt erbjudande till lärare och skolledare 
innefattar fortbildning, bedömningsstöd, 
seminarier, möjligheter till stipendium, ut-

Vill du starta ett företag, har du en produkt 
som du vill utveckla eller är du nyfiken på 
att starta projekt. Då ska du vända dig till 
mig, de spelar ingen roll om din idé är stor 
eller lite, jag hjälper dig att ta din idé vidare.

Communicare driver projektet Ung idé 
Värmland som vänder sig till personer i åld-
rarna 16-35 år. Vi vill få fler unga människor 
att ta sin idé till verklighet. Varje torsdag 
finns Sebastian Holm på Hubben (se sid 17) 
och hjälper dig med din idé. 

bildningsmaterial, möjligheter till utbyte 
med andra länder, inspiration för lärare och 
elever m.m.
Ung Företagsamhet i Värmland har under 
många år jobbat med att bistå skolan i 
arbetet med att rusta våra ungdomar för 
framtiden. Genom vår processutbildning 
UF-företagande måste eleverna via företa-
gandet göra saker de är lite rädda för, som 
att ta kontakt med kunder, ringa leveran-
törer, nätverka, träna på att kommunicera 
och bygga nya relationer. 

Vår samlade erfarenhet och statistik visar 
att de elever som är duktiga på att ta sig ut 
och ta kontakt med nya människor utanför 
sitt eget nätverk växer både inom sitt UF-
företagande och som individer.

Kom ihåg att helt unika idéer är sällsynta 
– och ibland inte heller nödvändiga. Flera 
stora företag har gjort affär av gamla pro-
dukter eller tjänster.

UF i siffror
67 elever som är skrivna i Forshaga 
kommun driver UF-företag

59 elever som går på Forshaga-
akademin driver UF-företag

Sebastian Holm
Idélots

070-790 97 16
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Hallå där!
Carina Maxstad som sedan 
2011 driver företaget  
CCiTopp Städservice.

Berätta, vem är du och vad gör du!
– Carina Maxstad, mest känd som 
Belle, en tjej fylld med kärlek, 
glädje och energi. Är egenföreta-
gare, delägare i CCiTopp Städservice.

Hur länge har du varit företagre?
Sedan 2011, alltså 4 år. 

Hur fick du idén till ditt företag?
– Företagsidén var det faktiskt min 
syster Rose-Marie Andersson, deläga-
re i företaget, som kom på. Båda är 
vi ensamstående mammor, som var 
trötta på att jobba för andra. Vi ville 

Linda-Marie Fors
Företagslots

054-17 21 30
linda-marie.fors@forshaga.se

Entreprenörs-
lounge med 
After Work
 - mötesplatsen för dig som är ung 
och är, eller vill bli, företagare!

Är du 18-35 år och nyfiken på att starta 
företag, men saknar inspiration? Eller 
driver du redan företag och vill skapa 
nya kontakter? Förena nytta med nöje 
och kom till Karlstadsregionens mötes-
plats för dig som är ung företagare -  en-
treprenörslounge med After Work! 

Vi bjuder på korta presentationer med 
inspirerande företagare och ger dig 
möjlighet att skapa många nya kontak-
ter. Stämningen är skön och avslappnad, 
mingelmaten är uppdukad, baren är 
öppen och dj:n finns på plats. Ta med 
en vän eller en kollega till en energigi-
vande kväll - vi ses där! 

Anmäl dig senast onsdagen den 13 maj 
på karlstad.se/entreprenorslounge 
Antalet platser är begränsade.

När och var? 
Dag: Torsdagen den 21 maj  

Tid: Klockan 18.00-20.30 

Plats: Nöjesfabriken, 

 Karlagatan 42, Karlstad 

bli egna för att, framförallt, kunna 
påverka arbetstider och få mer tid 
med våra barn. Att kunna få påverka 
sitt liv på ett annat sätt än 7-16 jobb. 

Hur är det att vara ung, företagare 
och arbetsgivare?
Spännande men samtidigt kan det 
vara tungt. Vill du lyckas som företa-
gare krävs det att du brinner för din 
sak, arbetar hårt och, framför allt att 
man tror på sitt företag. Att vara ar-
betsgivare idag är ingen lätt match.
Många tror att det är ett lätt yrke att 
städa men det är ett krävande jobb, 
man får vara uppmärksam och kolla 
referenser noga. Man lär sig något 
nytt varje dag som arbetsgivare, det 
är spännande!

Vad är det bästa med 
att vara företagre?
– Att det inte finns en dag som är den 
andra lik. Att jag jobbar med något 
jag verkligen brinner för. Jag delar 
företag med min bästa vän, sambo 
och syster. Att man verkligen jobbar 
för sig själv, kunna ge en bra framtid 
till våra barn.

Är du intresserad att veta 
mer om företaget CCiTopp? 
Gå in på hemsidan 
www.ccitopp.se

Alla tjänar på ett 
starkt näringsliv
Forshaga kommun arbetar för att du som 
är, eller planerar att bli, företagare ska få 
god och snabb service. Det ska vara lätt 
för dig att starta och driva företag i Fors-
haga kommun.

Allt hänger ihop. Går det bra för kom-
munens företag så kan kommunen ge dig 
och dina grannar en bättre verksamhet, så 
som skola och äldreomsorg.

Information till 
nyinflyttade
Forshaga kommun skickar ut en välkomst-
mapp med information till alla nyinflyttade. 

Är du som lokal företagare är intresserad av 
att skicka med en rabattkupong eller något 
annat erbjudande till nyinflyttade? Missa 
inte chansen att berätta om ditt företag! 

Kontakta  
Linnéa Flodkvist, kommunikatör 
054-17 22 28, linnea.flodkvist@forshaga.se
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
Då har det också möjlighet att 
visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

Torsdag 23 April
Världsbokdagen
Forshaga bibliotek 08:30 - 20:00 Biblioteket firar 
världsbokdagen med tipspromenader för barn 
och vuxna.

Fredag 24 April 
Musikcafé
Forshaga Folkets hus 19:00 Musikcafé med Bertil 
Österberg Elvis

Sagostund
Forshaga bibliotek 10:00 Välkommen till  
bibliotekets sagohörna! Sagostunderna  
passar alla barn mellan 3-6 år.

Lördag 25 April 
Opera: Cavalleria rusticana/Pajazzo
Forshaga Folkets hus 18:30 Pietro Mascagni och 
Ruggero Leoncavallo dubbelopera Cavalleria 
rusticana/Pajazzo visas live på bioduk från 
Metropolitan i New York.

Måndag 27 April 
Motionsträff vid Kulturstigen
Mölnbacka 18:30 Gåing/Jogging på Kulturstigen.

Fredag 1 Maj 
Mölnbackaträffen, distriktstävling i orientering
Mölnbacka bygdegård 11:00 Välkommen till 
orienteringstävling.

Lördag 2 Maj 
Dans till Streaplers
Forshaga Folkets hus 21:00 - 01:00  
Streaplers bjuder upp till dans.

Måndag 4 Maj 
Motionsträff vid Kulturstigen
Mölnbacka 18:30 Gåing/Jogging på Kulturstigen.

Måndag 11 Maj 
Motionsträff vid Kulturstigen
Mölnbacka 18:30 Gåing/Jogging på Kulturstigen.

Torsdag 14 Maj 
Forshagamässan
Ängevi 10:00 - 15:00 Samlarmässa Antik & 
Kuriosa med över 80 utställare från hela mellan-
sverige. Traditionsenligt på Kristi himmelfärds-
dag, nu för 13:e året.

Lördag 16 Maj 
Utflykt och vandring
Mölnbacka bygdegård 10:00 Utflykt och vandring 
som avslutas med mat på något trevligt ställe.

Måndag 18 Maj 
Motionsträff vid Kulturstigen
Mölnbacka 18:30 Gåing/Jogging på Kulturstigen.

Tisdag 19 Maj 
Filmklubb
Hvilan  18:30 Lokalföreningen Myran av  
IOGT-NTO har filmklubb en gång per månad.

Lördag 23 Maj 
Brännbollsfesten
Ängevi Vi återupptar Brännbollsfesten  
som var tradition under 90-talet.

Måndag 25 Maj 
Motionsträff vid Kulturstigen
Mölnbacka 18:30 Gåing/Jogging på Kulturstigen.

Lördag 30 Maj 
Bakluckeloppis
Forshaga Folkets park 11:00 - 15:00 
Välkomna att fynda eller boka en plats.

Musikquiz Forshaga Folkets park 19:00 
Kom och tävla i musikfrågor.

Omkring Mölnbacka stolpjakten 2015
Mölnbacka bygdegård 11:00 

Med reservation för ändringar

Måndag 1 Juni 
Motionsträff vid Kulturstigen
Mölnbacka 18:30 Gåing/Jogging på Kulturstigen.

Lördag 6 Juni 
Tipspromenad
Mölnbacka bygdegård 10:00 Traditionsenlig 
tipspromenad på Sveriges Nationaldag.

Vernissage med alster från kulturskolans  
konstkurs för barn och unga
Gamla Kraftstationen 11:00-16:00

Söndag 7 Juni 
Utställning med alster från kulturskolans  
konstkurs för barn och unga
Gamla Kraftstationen 11:00-16:00

Kaninhoppning
Stationsområdet Deje 10:00 Värmlands  
Kaninhoppare arrangerar tävling.

Måndag 8 Juni 
Motionsträff vid Kulturstigen
Mölnbacka 18:30 Gåing/Jogging på Kulturstigen.

Måndag 15 Juni 
Motionsträff vid Kulturstigen
Mölnbacka 18:30 Gåing/Jogging på Kulturstigen.

Föreslå
evenemang
Nästa nummer av Kontakten är sista 
inför sommaren, med lite extra tyngd 
på sommarens alla evenemang! 

Har du ett evenemang som du vill 
tipsa om? Skicka in det till oss så 
hjälps vi åt att sprida allt spännande, 
viktigt och kul som händer i vår 
kommun! 

Använd formuläret på forshaga.se.

30 maj

Vårmarknad 
vid Slottet
Slottsvägen 9, med försäljning av 
skaparverkstadens alster, se sid 3.

Forshaga marknad
Sjätte upplagan - 100-talet knallar!

  Fredag 3 juli 10-18
  Lördag 4 juli 10-16

Välkomna att boka er försäljningsplats!
Även ett utmärkt sätt att visa upp före-
taget eller föreningen. 

Nya Festivalloppet
Loppet för alla åldrar - anmäl dig nu!

  Lördag 4 juli, start 11

Fyra olika åldersklasser. Medaljer till barnen 
och hederspris till de främsta i de äldre klas-
serna. Start och mål vid Forshaga Lärcenter.

Anmälan senast 29/6, läs mer på 
www5.idrottonline.se/SisuForshagaSK-
Friidrott/

Vill du veta mer, ring 070-316 27 93www.forshagamarknad.se  
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Från mitten på 1970-talet och framåt 
byggde kommunerna servicehus avsedda 
för personer som kunde klara sig själva 
men behövde närhet till olika service-
funktioner. Landstinget började samtidigt 
bygga sjukhem för kroppsligt sjuka per-
soner. I och med ÄDEL-reformen 1992 fick 
dock kommunerna det samlade ansvaret 
för vård och omsorg upp till läkarnivå. Så 
ser det ut fortfarande idag.

”För närvarande finns inom kommunen 
119 platser på ålderdomshem. Samtliga 
av dessa platser håller mycket hög klass 
avseende på rumsstorlek och standard. 
Det visar den rapport som den lokala ut-
redningsgruppen i Forshaga arbetat fram 
om den framtida åldringsvården.
Ett betydligt större antal pensionärer 
anlitar emellertid den sociala hemhjäl-
pen. Över 500 pensionärer får hjälp av 
drygt 200 hemsamariter. Som regel består 
hemsamariternas arbete av löpande 
hushållssysslor så som matlagning, disk-
ning, städning och småtvätt. Somliga 
pensionärer behöver också personlig hjälp 
med tvättning, påklädning, fotvård och 
promenader. Nya inslag i åldringsvården är 
färdtjänst och fotvård.” (Kontakten Maj -77)

Framtidens äldreomsorg 
- på 70-talet

Vidare skriver man om en fortsatt 
utbyggnad av öppenvård. En långsiktig 
personalplanering med grundutbildning 
och vidareutbildning. I äldreomsorgsplanen 
sägs att det på längre sikt kan behövas 
skapa en boendeform som ett alternativ 
till ålderdomshem, ett serviceboende 
med vissa centrala servicefunktioner. I 
kontakten juni 1978 började planerna för 
serviceboende ta form. 

I Kontakten från mitten på 1970-talet skrev vi om framtidens 
äldreomsorg. Det är nu, 30 år senare, ett högst aktuellt ämne. 

I BACK-
SPEGELN

Ullerudsgården byggs i Deje.

Ing-Marie Fritzson
Utvecklingsledare, vård och omsorg

Idrottscafé
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap i 
samarbete med Forshaga Hembygds-
förening inbjuder till ”Idrottscafé” vid 
Forshaga Hembygdsgård, under temat:
”Idrottsprofiler från Forshaga”

Kom och träffa  -  ishockeylegenderna 
Nisse Nilsson och Uffe Sterner, fri-
idrottsprofilerna Stefan Holm, Johnny 
Holm och Margaretha Bergqvist, samt 
handbollsstjärnan Tina Flognman.

Kvällens moderator blir Anders Borg-
ström, biträdd av Ingvar Börjesson

Eftersom lokalerna har begränsat antal 
platser så går det att förboka plats via 
tel. 054 – 87 36 48 vardagar 09 – 13
(hembygdsföreningens kansli).

Entréavgift  50 kronor inklusive
kaffe med smörgås.

Datum: Torsdag 21 maj
Tid:  18.00
Plats:  Forshaga hembygdsgård

För tretonde året anordnas antik- och 
kuriosamässan i Ängevi ishall, Forshaga.
Drygt 1000 besökare strosade runt 
bland antikt, kuriosa, samlarsaker, 
mynt, glas, porslin, figurner, böcker, 
leksaker, vykort, frimärken, vinyl och 
vintage förra året.

Datum: Torsdag 14 maj
Tid:  Klockan 10-15
Plats:  Ängevi ishall, Forshaga

FORSHAGA-
MÄSSAN

ANTIKT &
KURIOSA



22    Kontakten nr 2, 2015

LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Barnens dag

Kommunen och Svenska kyrkan 
ordnar tillsammans 
Barnens dag på Kulturhuset i Deje. 
Barnens dag är den 25 april klockan 11 till 14.
Kommunen kommer att ha många aktiviteter,
men också många frivilliga hjälper till. 

Kristina Lindfors arbetar i kommunen 
med bland annat Barnens dag 
och hon tycker att det är väldigt roligt. 
Hon hoppas att det blir en dag 
med många glada barn.
Dagen är för barnfamiljer 
med barn i alla åldrar och 
alla aktiviteter är gratis för barn.

Stöd för barn och unga 

Barn och unga som mår psykiskt dåligt 
kan få hjälp hos Första linjen i Karlstad.
Första linjen kan också hjälpa dig som 
dricker mycket alkohol eller har börjat 
att använda droger.

Första linjen är för barn från 6 år och 
för ungdomar till och med 20 år.

Du själv, någon i din familj, släkting eller 
en nära vän kan ta kontakt med oss 
om du till exempel känner dig orolig, 
om du ofta bråkar med kompisar eller föräldrar,
om du mår dåligt, skadar dig själv eller ofta känner 
att du inte duger eller om du är orolig för 
hur mycket alkohol eller droger du använder. 

Vi vill hjälpa dig så fort som möjligt.
Du kan få råd i telefon eller du kan komma 
till vår mottagning. 
Om det behövs får du träffa någon hos oss 
flera gånger under en kort period.
Om du behöver mer hjälp än Första linjen kan ge,
så hjälper vi dig till rätt ställe. 
Vi som arbetar på Första linjen har tystnadsplikt. 
Vi berättar inte för någon annan 
vad du säger till oss. 

Ring till oss på telefonnummer 054-61 45 00 
Vi svarar måndag, tisdag, torsdag och fredag 
mellan klockan 10 och 12.

Du kan ochså skicka e-post till forstalinjen@liv.se
Skriv vad du heter och hur vi kan 
komma i kontakt med dig. 

Vår besöksadress är 
Drottninggatan 1 B i Karlstad.

Forshaga kommuns maskot Björn.
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Gamla saker används igen 

Skaparverkstaden är en kreativ ateljé.  
I ateljén kan du prova att skapa i olika material, 
till exempel i betong, trä, plåt och plast.
Det finns också möjlighet att prova att skapa 
i sten, tråd, färg och lera. 

Skaparverkstaden finns i Lintjärn
i det gamla snickeriet.
Hit kommer personer från Arbetsförmedlingen
eller från Socialtjänsten. 
Alla som kommer är utanför arbetsmarknaden. 
Pia Funcke är handledare på Skaparverkstaden. 
Hon ska ge 5-7 deltagare inspiration och möjlighet
att skapa efter sin egen förmåga. 

I lokalen i Lintjärn finns många saker 
som väntar på att användas igen. 

Pia Funcke är handledare på Skaparverkstaden 
visar upp en fågelholk.

Utanför ligger kartonger och säckar med saker 
som personalen har hämtat hos Röda korset. 
Mycket kan sparas och det som inte går att 
använda igen slängs på soptippen. 

Pia Funcke berättar att de ska ha 
en ”sak-letar-dag”.
Nästa vecka ska de gå ut 
och leta efter saker i naturen
som det går att skapa något nytt av. 
Gruppen har med sig picknick när de letar.  
De får också en skön promenad när de är ute. 
 
Alla i gruppen tycker att Skaparverkstaden är 
en viktig plats för gemenskap,
både när de fikar tillsammans och när de skapar.  

Vårmarknad vid Slottet 30/5
Den 30 maj är det vårmarknad vid Slottet
på Slottsvägen 9 i Forshaga. 
Då är det försäljning av saker 
från Skaparverkstaden. 
Man kan bland annat köpa en fågelholk. 

Öppet på Skaparverkstaden 
Skaparverkstaden kommer att ha öppet 
för försäljning på onsdagar kl. 13 - 15. 
Lokalen finns på Lintjärn 
och ingången är på baksidan. 

Välkomna!

Låna konst på biblioteket

Ett Artotek är som ett bibliotek med konst.
Man lånar konst istället för att låna böcker.  
Från den 5 maj och fram till midsommar finns 
Konstfrämjandets Artotek 
på biblioteket i Forshaga.

Konstverken passar att hänga på väggen, 
ställa på bordet eller att lyssna till. 



24    Kontakten nr 2, 2015

Tr
yc

k:
 S

tr
ok

irk
-K

na
p

p
en

, 3
41

12
6

Hugo Einer Liam Vallin ”Lillebror” Lindberg Lucas Sandberg

Milo Pettersson

Amelie Lange

Oskar Larsson

Edgar Persson

Rasmus Hagström Bergling

Estelle Garmo Felicia Stenberg

Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda invånare. 
Kommunalrådet Benny Pedersén hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och överlämna kommunens maskot.
Förälder! Du vet väl om att du kan beställa en förstoring av bilden  
från bebisuppvaktningen? Ring vårt tryckeri, telefon 054-17 20 93. 

Besök hos de 
nyfödda invånarna


