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Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses 
in på CD och distribueras till syn-
skadade. Det görs av SRF Ljudpro-
duktion i Kristinehamn.
Tel: 0550-832 13 

Kontakta Forshaga kommun
Du når oss via kommunens växel 
på telefon 054-17 20 00 eller 
e-post kommun@forshaga.se. 

Välkommen!
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8-9 juni
7-8 september
26-27 oktober
14-15 december
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Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

Vi bor nästan 11.500 
invånare i vår kom-
mun. Vi finns här för 
att vi tycker det är 
tryggt, trevligt och 
bra att bo här. Vi alla 
har ett gemensamt 
ansvar att behandla 
varandra med respekt 
och visa hänsyn i 
olika situationer. 

Vilka faktorer är det som avgör om vi mår 
bra och utvecklas? Ett samtal kan vara 
avgörande för att förstå varandras behov 
men också för att kunna finna möjliga 
lösningar. Vi är olika och varje individ 
är på sitt eget sätt unik. Vi kan ha olika 
syn på hur trädgården ska se ut, på hur 
barnen ska fostras eller hur vi framför 
våra fordon. 

Egentligen är det ganska enkelt att bo 
nära varandra om vi följer några grundreg-
ler. Helt, rent och snyggt, fråga innan du 
gör, var tydlig, går det att kompromissa? 
Försök se frågan ur den andres perspektiv, 
visa hänsyn och omsorg i trafik, boen-
demiljö och med våra barn och djur. En 
god regel är alltid att tänka i ett ”vi” 
perspektiv. Hur vill vi ha det? Hur kan vi 
tillsammans göra det bättre?

En avgörande faktor är att vi kan ha ett 
tryggt och öppet samhälle där vi är till-
låtande, men också att vi kan prata med 

varandra även i frågor där vi kanske har 
lite olika synsätt. Vår kommun har en 
mängd gemensamma mötesplatser som 
vi samlas på. Om vi hjälps åt att skapa 
positiva möten så är jag övertygad om 
att vi är på väg. Om vi också tar steget 
att hjälpa varandra så kommer vi givetvis 
ännu längre.

Våra barn och unga är snälla och hjälpsam-
ma. Men ibland behöver några av dem stöd 
från oss vuxna för att göra rätt. När vi är 
öppna med varandra skapar vi tillit, om vi 
också hjälps åt går allt så mycket bättre.

En del äldre, ensamma, sjuka eller som 
kanske saknar anhöriga kan behöva ha 
lite hjälp. En klippt gräsmatta, hjälp att 
handla eller lite socialt umgänge kan göra 
en stor skillnad. Allt förutsätter att vi 
faktiskt lär känna varandra och att vi har 
en positiv ingång till nya möten. 

I kommunen har vi en värdegrund som 
utgår från att vi tar ett gemensamt ansvar 
för framtiden. Vi säger att vi är till för 
invånarna i kommunen och gör det bästa 
vi kan i alla situationer. Detta förhållnings-
sätt gäller alla som bor här, och ju fler 
som blir delaktiga, desto bättre blir det.

PERS KRÖNIKA

Nya förskolor
Forshaga växer och det föds många barn. 
Vi öppnar därför fyra nya förskoleavdel-
ningar i januari 2018. 

Två av avdelningarna kommer att byggas 
vid Gullvivans förskola i Grossbol och två 
vid Dejeskolan. Grundarbeten börjar i sep-
tember/oktober och modulerna levereras i 
början av december.
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Man kan nog kalla den en tradition vid det här laget, Lustenrundan. Sista helgen i augusti, i strålande 
solsken, gick sjätte upplagan av vår välbesökta konstrunda av stapeln. Och rundan fortsätter att växa. 
I år ställde hela 110 utställare ut sina alster på 29 olika platser runt om i kommunen. 

Hela kommunen är fylld av konst och 
konsthantverk. Blå pilar pekar ut ateljé-
er och utställningsplatser från Ransäter 
i norr till Skived i söder. Och här finns 
verkligen något för alla, stora som små; 
allt från målade tavlor till näverslöjd 
och glaskonst, aktiviteter, workshops och 

så förstås mycket gott att äta och fika. 
Blandningen av alster från etablerade 
konstnärer och amatörer skapar en krea-
tiv och välkomnande atmosfär.

– Jag är imponerad över den bredd och 
det engagemang som det lokala konst-

Lusten      rundan
livet visar upp på Lustenrundan, säger 
Anna Nilson som projektleder Lustenrun-
dan för första gången. Jag vill tacka alla 
utställare, samarbetspartners och eldsjä-
lar som gör det möjligt att arrangera en 
av Värmlands största konstrundor!

LUSTENRUNDAN

2017
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Den offentliga konsten har en lång tradition 
och Sveriges kommuner och landsting har 
en stor, gedigen samling med inköpt konst. 
Våra offentliga lokaler, torg, kontor och 
vårdinrättningar skulle eka tomt utan kon-
sten. Men den offentliga konstens uppgift är 
inte bara att smycka och försköna stadsrum-
met, konsten kan också vara provocerande 
och det är viktigt att den får vara det. 

Tillgänglig för alla
Konst i offentliga miljöer vilar på en 

demokratisk övertygelse om att konsten 
är en viktig del av samhället och ska vara 
tillgänglig för alla. Våra samlingar speglar 
ett kulturarv, konstnärliga strömningar och 
rådande värderingar. När konsten kliver ut 
ur sina institutioner och gallerier ger det 
invånare och besökare möjlighet att ta 
del av konst i sin vardag där även de som 
vanligtvis inte besöker den traditionella 
konstens arena får chans att möta både 
samtidskonst och äldre konstverk.

Konst i vårdmiljöer 
I vårdmiljöer är det viktigt att konsthand-
läggarna har förmågan att läsa in rummens 
betydelse för patienter och besökare. Här 
är det betydelsefullt att ta hänsyn till 
vilket behov av sinnesstämning som kan 
vara av relevans. Men det är även värt att 
tänka kring att alla som befinner sig i en 
svår tid inte har samma utgångsläge och 
önskningar. Bilder kan vara verklighets-
flykt, ett andrum och en tröst. En dörr till 
andra rum.

ARTSCAPE 2017
Mötet med konst har olika påverkan på oss alla, några blir berörda, andra inte. Den offentliga konsten 
kan skapa reaktioner och debatt men även möten och samtal. Vi ser på konst utifrån våra personliga 
referensramar. Ibland väcks fina minnen, ibland kopplar vi samman en bild med mindre bra tankar, allt 
beroende på vad vi har för bagage av upplevelser och vad vi läser in i ett konstverk.

Återvinningscentralen Kvarntorp 

Artur Bordalo, mer känd som Bordalo II, 
är en portugisisk konstnär som speciali-
serat sig på att skapa kombinerade skulp-
turer och väggmålningar med hjälp av 
återvunnet material. Han arbetade med 
konstverket i tre dagar tillsammans med 
en assistent. Att ta fram material och 
sätta samman det på rätt sätt tog längst 
tid. Alla bitarna sattes ihop innan de fäs-
tes på väggen. Sen målades konstverket 
på plats på väggen. 
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Artscape 2017
Den här sommaren har Forshaga kom-
mun varit en del av Skandinaviens största 
gatukonstprojekt, Artscape, som sträcker 
sig genom stora delar av Värmland. Tio 
kommuner har fått ta del av gigantiska 
muralmålningar av både lokala och inter-
nationella konstnärer. Genom konsten och 
Artscape knyter vi ihop Värmland till en 
helhet där kommunerna smälter samman 
i en större kontext. Vi visar hur vi som 
kommuner gemensamt kan sätta Värm-
land på den nationella och internationella 
konstkartan.

Artscape Värmland är Skandinaviens störs-
ta projekt inom urbankonst någonsin - sett 

till antalet deltagare, antalet åskådare 
och geografiskt område. 

I Forshaga ser vi arbetet av en NewYork-ba-
serad konstnär vid namn BKfoxx som jobbat 
fram en storskalig, fotorealistisk väggmål-
ning med sprayfärg. Vi får även ta del av 
den portugisiske konstnären Bordalo II vars 
verk baseras på återvunnet skräp som han 
förvandlar till skulpturer i olika djurmotiv. 

Genom Artscape har vi berikats av en för 
oss i kommunen ny typ av offentlig konst 
där även konstnärernas arbetsprocess 
varit tillgängligt för besökare och kom-
muninvånare. Vi fick se konstverken växa 
fram under en vecka och slutresultaten 

är slående. Det offentliga rummet kring lär-
center har förändrats och genom Artscapes 
mediaspridning har världens ögon vänts mot 
Forshaga och Värmland.

För att knyta ihop och sammanfatta vill 
jag understryka glädjen med offentlig 
konst och uppmanar er att se er om lite 
extra i våra gemensamma utrymmen, ta er 
tid att uppmärksamma vad som hänger på 
väggarna och skulpturerna som står i vårt 
gemensamma stadsrum.

Marie Hettwer
Konstinventerare

ARTSCAPE 2017
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Workshop med Artscape

Den 25 juli bjöd Forshaga kommun tillsammans med Artscape in 
allmänheten att vara med och skapa permanenta konstverk som en 
del av sommarens stora gatukonstfestival. Konstskapandet leddes 
av den svenska konstnären Anya Blom, alias Bless. Runt 70 personer 
i alla åldrar tog chansen att prova på att måla med sprayfärg, få 
utlopp för sin kreativitet och själva färgsätta stadsbilden. Worksho-
pen var helt gratis och det fanns inga krav på förkunskaper.
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Forshaga lärcenter

BKFoxx är en självlärd gatukonstnär baserad i New York, USA. Hon 
arbetade med sitt konstverk i sju dagar. Endast med hjälp av en 
ritning, en skylift, sprayfärg och musik i sina hörlurar skapade hon 
den största väggmålning hon någonsin gjort. 
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Höstens program 
på biblioteket 
Nu kan du hämta höstens program på 
biblioteken. Programmet innehåller 
aktiviteter för både vuxna och barn 
samt ett särskilt program för höstlovet 
och kultursöndagarna. Vad sägs om 
bilbyggardag, sagostunder, leksaksby-
tardag, litteraturquiz och antikkväll?

Hämta programmet på biblioteken eller 
läs det på forshaga.se/bibliotek.

Pär Ekberg, ungdomssamordnare i kommu-
nen är nöjd över sommarens aktiviteter.
– Vi är väldigt glada över att närmare 200 
barn har deltagit i våra sommarlovsaktivi-
teter under sommaren.  Ledarna har varit 
duktiga och engagerade vilket är avgö-
rande för att alla trivs och har kul. 

I sommar ordnades tio olika kurser, det 
erbjöds dans, golf, cirkusskola, RC-skärm-
flyg, grafittikurs, fiske, och filmskapande. 
– Jag ser fram emot nästa sommar, då har 

Friska Forshaga 
- slutspurten
Det finns fortfarande tid kvar att delta 
i Friska Forshaga. Under sommaren har 
det släpps ytterligare kontroller vid Ski-
ved, Klippåsen, Mölnbacka och Löved. 
Kartorna finns att köpa hos ICA i Deje, 
Apoteket och på OKQ8 i Forshaga. 
Hittills har 353 personer deltagit och 
15798 stolpar registrerats! Den 30 sep-
tember avslutas årets Friska Forshaga. 

Sommarlovsaktiviteter
Under sommarlovet arrangerade Forshaga kommun tillsammans med 
några av kommunens föreningar kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. 
Närmare 200 barn tog chansen att prova på något nytt, göra något 
som de tycker är roligt och träffa nya vänner!

vi förhoppningsvis ett ännu större smör-
gåsbord med aktiviteter att erbjuda alla 
kommunens barn, säger Pär Ekberg. 

Det här gänget tillbringade tre härliga 
dagar på ForshagaDeje golfklubb. 

Nemi Larsson valde att testa graffiti under tre dagar på Gamla Kraftstatioen.

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

4 9 5
Den 25 augusti 2017 hade vi 3495 gillare 
på vår facebooksida.

3
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29 september - Run 21K 
och Klarälvsloppsstafetten
Startskottet går klockan 16.00 i Forshaga, 
precis söder om Forshaga lärcenter. Där 
värmer deltagarna upp och ska sedan 
springa de 21 kilometrarna på Klarälvsba-
nan ner till Museiparken i Karlstad. Halv-
maran kan också delas upp och springas 
som ett stafettlopp.

30 september - Roller Ski 90K
Klockan 10.00 lördagen den 30 september 
går sedan startskottet för nästa lopp. Då är 
det på rullskidor som deltagarna ska för-
flytta sig nio mil från Uddeholm i Hagfors 
ner till Karlstad. Här deltar världens bästa 
långloppsåkare, Team Santander, Team 
United Bakeries och Lager 157 Ski Team. 

1 oktober - Bike 90K
På söndag den 1 oktober avslutas helgen 
med ett lopp för cyklister som ska ta sig 
från skogarna i norra Värmland genom 

samhällen och vackra landskap ner till 
Karlstad. Även det loppet har starten i 
Uddeholm klockan 10.00. 

Följ loppet i Forshaga
Om du vill följa världselit och motionärer 
från sidan av den gamla banvallen så räk-
nar man med att täten passerar Forshaga 
runt klockan 12 på lördag och 11.30 på 
söndag. I Forshaga centrum tas även 
spurtpriser så där finns en speaker på plats 
som kommenterar loppet under lördagen. 
Under helgen kommer det hända saker i 
både Forshaga och Deje, mer information 
om det kommer på kommunens webbplats 
och facebooksida. 

Trafik och säkerhet
När loppen pågår kommer trafik på banan 
och trafik som korsar banan att påver-
kas. Loppets arrangörer ansvarar för att 
funktionärer finns på plats vid samtliga 
överfarter för att inga farliga situationer 

Den sista helgen i september går Klarälvsloppet för första gången av stapeln. På Klarälvsbanan kommer   
anmälda deltagare, både elit och motionärer, att ta sig frampå rullskidor, cykel eller springandes ner till  
Karlstad. Nästan fyra mil av Klarälvsbanan går genom vår kommun så vi blir en central plats för alla tre lopp. 

Vad tycker du – om 
centrum i Forshaga? 
Under Klarälvsloppet finns vi på plats 
för att prata centrumutveckling! 
Kom och lämna dina konkreta förslag 
eller fiffiga idéer till oss!

29 september 13.00—18.00
30 september 11.00—14.00

Ni hittar oss på Järnvägsgatan 30 
(Gamla Cåpa-kiosken) 

Dina förslag kommer bidra till att 
peka ut riktningen för utvecklingen 
av centrum i Forshaga.

Välkommen!

Än finns det tid att anmäla sig  
till något eller flera av loppen.  
Läs mer på www.klaralvsloppet.se

Vill du också delta?

ska uppstå. Mer information om detta 
kommer på forshaga.se, på kommunens 
Facebook och som annons. 

Klarälvsloppet -
Run/RollerSki/Bike
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Att vi blir fler invånare är jätteroligt och det 
är också viktigt för att  kommunens skatte-
underlag ska vara stabilt. Vårt mål är att öka 
med 50 personer årligen. För att uppnå det 
måste vi inte bara kunna erbjuda bostäder 
utan också se till att vara en attraktiv kom-
mun i många avseenden.

Vår kommun växer! De senaste åren 
har vi sakta men säkert blivit fler 
invånare. Trycket på bostads-
marknaden har ökat. Här har 
du möjlighet att hitta den boendeform 
som passar just dig: på landet, i villaområdet eller centralt.  
Vill du hyra, köpa eller kanske bygga ditt eget drömboende? 

Närheten till Karlstad och goda kommu-
nikationer tillsammans med bra skolor, 
ett rikt föreningsliv och ett stort utbud av 
fritids- och kulturaktiviteter ger Forshaga 
kommun goda förutsättningar att vara en 
attraktiv boendekommun. Fiberutbyggna-
den fortsätter, hittills har cirka 70 procent 

av hushållen tillgång till fiberuppkoppling. 
Vi arbetar också för att det ska vara lätt 
att starta och driva företag här.

Här byggs  
         det nytt

För den som vill bygga sitt eget 
boende finns ett flertal områ-
den att välja mellan, hos privata 
markägare och detaljplanerad 
kommunal mark. Var vill du bo?

Tomter i Forshaga 
I det lugna, mysiga och vattennära området 
Bengtsbol kommer vi att stycka av sex villa-
tomter under hösten. Tomterna markerade 
1-5 i kartan till höger är på omkring 900 
kvadratmeter stora och tomten markerad 
med 6 är omkring 1300 kvadratmeter.

På Smultronstigen i området Stackbråtarna 
finns en tomt på 1438 kvadratmeter. Där kan 
man bygga ett tvåvånings sutteränghus. Där-
utöver finns detaljplanerad mark för småhus 
bland annat vid Ånäs och på Enåsen.

Tomter i Deje 
Kommunala tomter finns i Deje på Me-
targränd och Älvbrinken på Tjärnheden. 
Området har ett enastående läge med när-
het till Klarälven och tillgång till fantastisk 

strandpromenad. Om du instället vill bygga 
i det populära bostadsområdet Tjusbol, 
finns tre tomter på Vedhuggareägen ute till 
försälning.

Vad kostar det?
Tomtpriset är 60 kronor per kvadratmeter i 
Deje och 90 kronor i Forshaga. Tomtpriset 
inkluderar kostnad för fastighetsbildning, 
asfalterad gata med gatubelysning, anslut-

Nya tomter till salu på Bengtsbol

Vision och mål
www.forshaga.se/visionochmål

ningspunkt för vatten, avlopp och dag-
vatten men är exklusive anslutningsavgifter.

Mer information
Anne Hellström
E-post anne.hellstrom@forshaga.se
Telefon  054-17 20 40 
Webb www.forshaga.se
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Snart klart för  
inflytt i Svanen

Parhus i vackra Visterud

De nya husen i kvarteret Svanen står snart klara 
för inflyttning. De flesta bokades upp tidigt men 
ett fåtal finns kvar för den som är intresserad.

De nya husen byggs på Bruksgatan 5 invid Klarälvsbanan och 
med infart från Floragatan. Nya kvarteret Svanen är två hus 
om fyra våningar och totalt 32 lägenheter - 16 tvåor och 16 
treor på 60 respektive 72 kvadratmeter. Husen är utrustade 

med hiss och lägen-
heterna är rymliga. 
Det kommer att 
finnas tvättmaskin, 
tumlare, kaklade 
badrum, parkettgolv 
och balkong eller 
uteplats.

I Visterud planeras en byggnation av sju nya parhus med inflytt-
ningsstart 2018. Lägenheterna kommer att ha en boyta om cirka 112 
kvadratmeter i två våningar med tillhörande carport och förråd. 

Parhusen, om cirka 112 kvadratmeter per lägenhet, har kök och vardagsrum i en öppen 
planlösning, WC/dusch/tvättstuga och möjlighet till ett extra sovrum på bottenvåning-
en. På övervåningen finns stort allrum, två sovrum och WC/dusch. Varje andel kommer 
att få en tomtyta om cirka 600-700 kvadratmeter. Parhusen kommer att säljas som 
bostadsrätter i en bostadsrättsförening. 

Mer information 
och förhandsbokning 
Haglunds fastighetsbyrå i Kil
E-post info@haglunds.nu 
Telefon 0554-14 000 
Webb www.hemnet.se

Planerad utplacering av parhusen med 
tillhörande carport och förråd. Parhusen 
kommer att byggas längs Visterudsvägen, 
i närheten av Forshagas norra infart.

Mer information
Forshagabostäder, FABO
Telefon 054-56 22 72 
Telefontid 9-11 vardagar
Besökstid 11-12 vardagar
www.forshagabostader.se

Visning
Välkommen på visning 
tisdagen den 3 oktober 
klockan 13.00-18.30. 

Vi kommer att visa både 
en tvåa och en trea. 



10    Kontakten nr 4, 2017

Jag heter Nicole Nelson Nyrén. Jag är 
30 år och jag jobbar sedan januari som 
samhällsplanerare i Forshaga kommun. Jag 
bor med min man och våra två döttrar på 
Vidöåsen i Hammarö kommun. På fritiden 
umgås jag gärna med familj och vänner, 
reser till varmare breddgrader eller målar 
auktionsfyndade möbler. Jag är uppvuxen 
i Vålberg där jag hade en idyllisk barndom 
med familj, vänner, skola och fritidsaktivi-
teter som handboll och egen häst.

Historia, arkitektur och samhällsbyggnad
Jag har alltid varit väldigt intresserad 
av historia och arkitektur och drömyrket 
under uppväxten var arkitekt. Jag läste på 
samhällsvetenskapliga linjen med inrikt-
ning kultur på gymnasiet och det var där 
intresset växte sig starkare för samhälls-
byggnad och arkitektur. Då jag inte är så 
bra, eller intresserad, av matematik så 
insåg jag ganska tidigt att jag inte skulle 
bli arkitekt men då föll det sig väldigt 
naturligt att i stället läsa till samhällspla-
nerare på Karlstads universitet. 

Studier, jobb och föräldraskap
Under studietiden, under både gymnasiet 
och universitetet, arbetade jag både inom 
restaurang och handel för att få ihop 
ekonomin. 2013 tog jag ett sabbatsår från 
universitetet när äldsta dottern kom. Jag 
tog examen från universitetet 2014, när 
jag var höggravid med barn nummer två.

Personal-
   porträtt

Efter examen var jag föräldraledig i åtta 
månader och i mars 2016 började jag 
arbeta halvtid i Kils kommun som nämnd-
sekreterare. I januari i år började jag som 
samhällsplanerare i Forshaga kommun. 
Äntligen har jag fått drömjobbet, vilket 
känns både spännande och som en riktig 
utmaning.

Spindeln i nätet
Jag sitter ensam med samhällsplanerar-
frågorna och min roll innebär i mångt och 
mycket att vara ”spindeln i nätet” mot 
många olika förvaltningar då samhällspla-
neraryrket är mycket brett och projektin-
riktat. Just nu har jag många olika projekt 
igång samtidigt så som exempelvis plan 
för centrumutveckling, kartläggning av 
kommunal mark som går att exploatera i 
framtiden och lokaliseringsutredning för 
ny förskola inom Forshaga tätort. Så små-
ningom ska jag även revidera kommunens 
översiktsplan vilket kommer ta mycket 
tid framöver. Jag har dessutom startat en 
samhällsplanerargrupp för att vi ska få ett 
ännu bättre och mer strategiskt arbetssätt 
över förvaltningsgränserna på kommunen. 
Det är kul att arbeta på en liten kommun 
då arbetsuppgifterna är varierande och 
man får ett nära samarbete över förvalt-
ningsgränserna. 

Invånardialoger
Vi kommer att gå ut och ha dialoger med 
invånarna gällande centrumutveckling, vil-
ket jag ser oerhört mycket fram emot! Det 
ska bli spännande att höra hur invånarna 
vill att centrum utvecklas. Vad saknas i 
Forshaga centrum? Det är invånarna som 
är experter på sin egen plats så det känns 
naturligt att vända sig till dem för att få 
idéer och förslag.

Attraktiv boendeort
Jag tror på en ljus framtid för Forshaga 
kommun. Här finns en härlig och lugn 
boendemiljö, affärer inom gång- och 
cykelavstånd, närhet till storslagna natur-
miljöer och dessutom ligger Karlstad bara 
ett ”stenkast” bort. Så småningom kom-
mer riksväg att 62 byggas om vilket gör 
Forshaga kommun ännu mer tillgängligt för 
alla trafikslag och cyklister. 

Det är fler och fler privatpersoner som 
hör av sig till kommunen och frågar efter 
tomter att bygga hus på vilket är oerhört 
kul. I dagsläget finns det ett antal tomter 
till försäljning. Läs mer om det på sida 8!

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Nicole Nelson Nyrén jobbar som samhällsplanerare  
i Forshaga kommun. Hon tycker att det är kul att 
arbeta i en mindre kommun då arbetsuppgifterna 

är varierande och man får ett nära samarbete 
över förvaltningsgränserna. 

Namn:  Nicole Nelson Nyrén
Yrke:  Samhällsplanerare
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I vår kommun finns drygt sju mil cykel-
vägar. Det betyder att vi har 6,3 meter 
per invånare. Det är mest i hela landet! 
Hagforsborna ligger hack i häl med 5,1 
meter var och inte långt därefter kommer 
Munkfors. Den gemensamma nämnaren är 
Klarälvsbanan. 

Klarälvsbanan
Den asfalterade cykelleden Klarälvsbanan 
ringlar sig från Karlstad, genom vår kom-
mun, Munkfors och slutar i Hagfors. Eller 
tvärt om. Klarälvsbanan är en gammal 
järnvägsräls som asfalterats. Den är totalt 
90 kilometer lång varav cirka 34 kilometer 
går genom Forshaga kommun.

Nytt och kommande
2016 byggde vi den nya gång- och cykelvä-
gen fram till Bergsgården.

Under 2017 har vi förstärkt eller asfalterat 
om några cykelvägar: gång- och cykelvägen 

genom lekplatsområdet i Östra Dejefors 
samt omkring en kilometer på Klarälvsba-
nan bakom Framgårdsvägen. Vi kommer 
att göra fler punktåtgärder med asfalts-
förbättring vid sprickor och ojämnheter på 
Klarälvsbanan mellan Edeby och Rud.

Under 2018 planeras en ny gång- och 
cykelbana längs Grossbolstorpsvägen, från 
korsningen Annebergsgatan/Smedbacken 
norrut fram till, i första hand, tunneln un-
der riksväg 62. Eventuell forstätter vi ända 
fram till Sisugården under 2019. Projektet 
har fått 500 000 i statsbidrag.

Vi kommer även att söka statsbidrag för 
en gång- och cykelväg längs Dömlevägen, 
från cykeltunneln fram till vägen in till 
Skivtjärn/Arnäs, 2019 eller 2020.

När Trafikverket bygger om riksväg 62 till 
mitträckesväg 2019 eller 2020 kommer det 
att asfalteras och sättas upp ljus på den 

Vi har mest 
cykelväg i landet

Tillsammans med Bromöllaborna har vi allra mest cykelväg, mätt i meter per invånare, i hela Sverige. 
Riksgenomsnittet ligger på 2,1 meter per invånare. Här rullar vi runt på hela 6,3 meter var! Och för-
utom den härliga känslan och motionen man får är cykeln ett smidigt och miljövänligt färdsätt.

Den första cykeln uppfanns 1817  
av Karl Drais i Tyskland på grund av  
födobrist till dåtidens transportmedel,  
hästarna. Tekniska museet

Lösningen på ett problem

befintliga grusgångvägen mellan Abborr-
tjärn och Lyckan. Mellan Lyckan och San-
nakorset byggs en ny cykelväg parallellt 
med riksväg 62. I Lyckan byggs en vägtun-
nel för säker passage.

Cykelpendling
Är du sugen på att cykelpendla? Det finns 
flera fördelar med att trampa till och från 
jobbet eller skolan. Bland annat mår du 
bättre, sparar pengar och hjälper miljön. 
Att cykla går snabbare än många tror 
och turen kan vara en möjlighet till egen 
tid. Varva upp inför dagen och varva ner 
efteråt. Och glöm inte hjälmen!

Siffrorna är plockade från Trafikverkets 
nationella vägdatabas, NVDB och Statistis-
ka centralbyrån, SCB. De visar antal meter 
statlig, kommunal och enskild cykelväg i 
kommunen dividerat med antal invånare 
31/12 2016. 
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Tre parter är inblandande när det gäller 
trafiksäkerhet: trafikanter, fastighetsägare 
och kommunen. Samtliga tre parter måste 
bidra med sin del för att vi alla ska få en 
bra trafikmiljö. 

Trafikanten
Varje fordonsförare har ett strikt ansvar 
att anpassa hastigheten så att den är tra-
fiksäker inom ramen för vägens hastighets-
begränsning. Stoppsträckan är ofta längre 
än vad många tror. 

Så här står det i Trafikförordningen 
Hänsyn ska tas till väg-, terräng-, väder-
leks- och siktförhållanden, fordonets skick 
och belastning samt trafikförhållandena i 
övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre 
än att föraren behåller kontrollen över 
fordonet och kan stanna det på den del av 
den framförvarande vägen eller terrängen 
som han eller hon kan överblicka och 
framför varje hinder som går att förutse.
Även mopedister, cyklister och fotgängare 
har ett ansvar att följa trafikregler och 
bidra till en lugn och säker trafikmiljö.
(1998:1276) 3 kapitlet §14

Fastighetsägaren
I plan- och bygglagen finns bestämmelser 
att fastighetsägaren ska hållas sin tomt 
i vårdat skick så att olycksfall i trafiken 
begränsas. Gatorna i kommunens bostads-
områden är ofta smala. Häckar och träd 
som hänger ut över gatan kan påverka tra-
fiksäkerheten. Håll därför efter växterna 
så att de inte skymmer sikten i trafiken. 
Detta gäller även obebyggda tomter.
Kommunen klipper normalt träd och 
buskar på hösten men vi kan även göra 
insatser tidigare. Vägkanter klipps på  
sommaren med början efter midsommar.

Kommunen
Hastighet
Det viktigaste för att undvika olyckor i 
trafiken är låg hastighet. Därför har kom-
munen beslutat om en maxhastighet på 30 
kilometer per timme som högsta tillåtna 
hastighet på alla villagator.

Hastighetsöar/radar
För att upplysa bilister om vilken hastig-
het som gäller kan vi sätta ut så kallade 
hastighetsöar eller hastighetsradar som 

visar vilken hastighet bilisten kör. Efter 
önskemål från boende på en gatan, kan vi 
där sätta ut öar eller radar under cirka tre 
veckor på varje ställe. Hur lång tid de står 
ute beror på hur många förfrågningar vi 
får och kan därför variera. Vi sätter inte ut 
hastighetsöarna under vintern.

Farthinder
Vi kan vid vissa ställen bygga permanenta 
farthinder för att minska hastigheten, till 
exempel vid skolor och övergångsställen.
Ett problem med permanenta farthinder är 
risk för skakningar i närliggande bostads-
hus samt svårigheter för vinterväghållning-
en. Därför är vi restriktiva med att anlägga 
sådana. Miljö- och byggnämnden har tagit 
ett principbeslut om att blomlådor inte 
ska användas som farthinder.

Gång- och cykelvägar
Att separera oskyddade trafikanter från 
fordonstrafik är viktigt och kommunen 
har därför gott om gång- och cykelvägar, 
i dagsläget cirka 40 km. Därtill kommer 
Klarälvsbanan som sträcker sig genom hela 
kommunen.

Sänk farten - du kör för fort!
Många kör för fort. Många upplever att bilister kör för fort. Många tycker att kommunen ska göra något 
åt den höga hastigheten. Men, den enda som verkligen kan göra något är du som kör. För att det ska bli 
en lugnare trafikmiljö uppmanar vi därför alla bilförare att köra långsammare.

Stoppsträckan är ofta längre än vad vi 
tror. Är vägbanan torr och bilen har bra 
däck och bromsar är stoppsträckan cirka: 
13 meter vid 30 kilometer i timmen
25 meter vid 50 kilometer i timmen 

Stoppsträcka
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Målet med drömsommarjobb är att ung-
domar ska få jobba med någonting som 
de brinner för och samtidigt samla på sig 
erfarenhet och lärdom om att driva ett 
projekt. 

I år har kommunen haft fem drömsom-
marjobbare. Deras projekt har bland annat 
bestått av att driva sommarcafé, spela in 
en film, renovera grillplatser och rita en 
mountainbikekarta samt anordna gratisak-
tiviteter för barn och unga med invandrar-
bakgrund. 

Simon Gewert gick ur nian på Lärcenter i 
våras och har under några veckor i sommar 
haft ett drömsommarjobb. 

En sagolik 
 skola

VÄLKOMMEN TILL FAMILJEDAGEN

Bagarstugan är öppen – baka och 
smaka på ditt eget bröd

Prova på träslöjd och syslöjd  
som förr i tiden

Gå en tipspromenad

Testa gammaldags rastlekar  
mellan lektionerna

Brandkåren kommer

Fika på Skifwegården

I skrivandets stund är även  
dessa aktiviteter spikade:

Missa inte den traditionsenliga familjedagen 
vid hembygdsgården i Skived! 10 september 
klockan 13-17. Välkommen!

I år fyller Folkskolan 175 år och det uppmärksammas genom att 
ge familjedagen temat En sagolik skola. Varje halvtimme kommer 
Annika Johansson ge spännande lektioner på gammaldags vis i 
skolmuseet på hembygdsgården. 

Simon fick drömsommarjobbet
I våras gick vi ut med frågan ”Om du fick drömma - vad skulle du då 
vilja göra i sommar?”. Fem ungdomar tog chansen och skickade in 
sin drömplan och fick drömsommarjobbet. 

– Jag ordnade en kickbikeskola för mel-
lanstadiebarn i skateparken. De fick lära 
sig olika nya, roliga trick. Det gick bättre 
än jag hade förväntat mig! Deltagarna blev 
duktigare och lärde sig många nya trick. 

Från kommunens sida hoppas vi få in fler 
ansökningar till drömsommarjobben nästa 
år. Redan nu kan man börja fundera kring 
vad man skulle vilja jobba med nästa som-
mar. Tillsammans med våra coacher kan vi 
skapa ett unikt sommarjobb. 

Årets ungdomar har gjort ett mycket 
bra jobb och de har fått mycket positiv 
respons från barn, unga och vuxna som de 
haft kontakt med. Stor eloge till er! 
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Besök hos 
de nyfödda 
invånarna
Vi har som tradition att 
hälsa alla nyfödda barn 
välkomna genom att 
besöka dem och deras 
familjer, överlämna 
blommor och en nalle.
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Hur följsam 
ska jag vara?

Höstens föräldrakurser

Besöksadress: Järnvägsgatan 27  |  Telefon: 054- 17 21 06

Vi utgår från ICDP/vägledande samspel som 
förenklat bygger på att hitta ett positivt  
förhållningssätt i bemötandet med barnen. 

Du blir stärkt i föräldrarollen
Du bygger upp ett mer positivt samspel med dina barn
Du får redskap att förebygga konflikter 
Du som förälder kan ta upp frågor kring ditt barn  
och föräldraskapet

Fem gånger mer kärlek
Den här kursen är för dig som har barn som är 0-12 år 
och har gått någon av våra ICDP kurser tidigare. Kursen 
är uppbyggd som en bokcirkel kring boken Fem gånger 
mer kärlek av författaren Martin Forster. 
Torsdagar klockan 18-20 med start 21 september
Anmälan: emma.bryngfors-nilsson@forshaga.se

Älskade förbannade tonåring
Den här kursen är för dig som är förälder till tonåring och 
har gått ICDP föräldrakurs tidigare och vill fortsätta träffa 
andra föräldrar och utbyta erfarenheter. Kursen är utan 
ledare och sker vid sex tillfällen upplagd som en bokcir-
kel kring boken Älskade förbannade tonåring av Birgitta 
Kimber och Virginia Molgaard. Familjecentrum.
Onsdagar klockan 18-20 med start den 27 september
Anmälan: veronica.kindbom@forshaga.se

ICDP för dig med egen psykisk ohälsa
För dig som är förälder med egen psykisk ohälsa. 
Mindre föräldragrupp om max sex deltagare.
Ny grupp startar så snart den är fullbokad
Anmälan: maria.sundholm@forshaga.se

När och hur 
ska jag sätta 

gränser?

Hur bemöter 
jag gnäll och 

tjat?

Hur mycket 
ska barnet 
få styra?

Hur följsam 
ska jag vara?

Hur gör jag 
för att inte 
bli en tjatig 
förälder?

Syskon-
avundsjuka och 
konflikter, hur 

gör jag då?
Programmet bygger på modern forskning och ICDP 
är ett sätt att använda FN:s barnkonvention i praktiken. 
Alla kurser innehåller övningar, praktiska tips, filmer och 
diskussioner. (Förutom bokcirkeln).

Nytt för i år är att vi har blivit fler vägledare och därmed kan 
erbjuda fler kurser att välja bland. Välj vad som passar dig bäst. 
Alla kurser är kostnadsfria. Fika till självkostnadspris. Begränsat 
antal platser. 

Mer information forshaga.se/familjecentrum

ICDP för dig med barn 0-10 år
Vi träffas på Familjecentrum vid sex tillfällen. Vi går 
igenom grunden i ICDP/vägledande samspel, ser på 
filmer, lyssnar till en föreläsning, diskuterar i små och 
stora grupper, praktiska tips och övningar.
Torsdagar klockan 18-20 med start 21 september
Anmälan: emma.bryngfors-nilsson@forshaga.se

ICDP för dig med barn 11-17 år
Alltså tonår och början till tonår. Vi träffas på Familje- 
centrum vid sex tillfällen. Vi går igenom grunderna i 
ICDP/vägledande samspel, ser på filmer, diskuterar i 
små och stora grupper, praktiska tips och övningar. 
Onsdagar klockan 18-20 med start 27 september
Anmälan: veronica.kindbom@forshaga.se

ICDP för dig som har barn 6-12 år med  
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Vi träffas på Solrosen vid tio tillfällen. Vi går igenom 
grunderna i vägledande samspel/ICDP. Det kommer att 
ges mycket tid för att dela egna erfarenheter och frågor.
Tisdagar klockan 17.30-19.30 med start 24 oktober
Anmälan: eva.lehtonen@forshaga.se
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Grattis Johanna Nilson, 
ny Silviasjuksköterska 

- Under ett års tid har jag fått möjlighet 
att studera till Silviasjuksköterska, berät-
tar Johanna Nilson.  
Silviasjuksköterskeutbildningen innehåller 
fyra kurser i omvårdnadsvetenskap med 
inriktning demensvård på avancerad nivå. 
Utbildningen ges i samarbete mellan Sophia-
hemmet Högskola och Stiftelsen Silvia-
hemmet och ger en fördjupad kunskap om 
demens för sjuksköterskor. Utbildningen 
genomförs till stor del på distans men med 
regelbundna träffar på högskolan. 

- Utbildningen har varit mycket givande 
och gett fördjupade kunskaper och nya 
perspektiv, säger Johanna. Förutom 
kunskap om demenssjukdomar så har stort 
fokus lags på personcentrerad omvårdnad 
samt hur bemötande och arbetssätt kan 
anpassas så att personen med demens kan 
uppleva livskvalitet i sin vardag. I den per-
soncentrerade omvårdnaden är relationen 
till personen med demens viktig och kun-
skap om vad som är och har varit viktigt i 
dennes liv centralt. Genom att lära känna 

personen så får vi bättre förutsättningar 
att ge en bra vård och omsorg.

Högtidsceremoni på Silviahemmet
Fredagen den 9 juni var det dags för exa-
men. I en högtidsceremoni på Silviahem-
met i Stockholm fick Johanna och 16 andra 
nyblivna Silviasjuksköterskor av Drottning 
Silvia mottaga brosch samt diplom och 
rätten att bära titeln Silviasjuksköterska. 

- I mitt arbete som lärare vid vård- och 
omsorgsutbildningen så kommer jag ha 
stor användning av denna utbildning, me-
nar Johanna. Antalet personer som lever 
med demenssjukdom i Sverige ökar och det 
ställer krav på kunskap hos vårdpersonalen 
för att kunna ge en god vård till personen 
med demens och stöd till anhöriga. Att vi 
kan erbjuda denna kunskap i utbildningen 
till undersköterska känns väldigt roligt. 
Förhoppningsvis kan det på sikt leda till en 
ännu bättre vård och omsorg till personer 
med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Johanna Nilson jobbar som lärare vid vård- och omsorgsutbildning-
en. Under ett års tid har hon studerat omvårdnadsvetenskap med 
inriktning mot demensvård. I juni tog hon examen och får nu bära 
titeln Silviasjuksköterska.

Foto: Yanan Li, Silviahemmet. Från vänster: Hoa Hoang Silviasyster Silviahemmet,  
H.M. Drottning Silvia, Johanna Nilson och Wilhelmina Hoffman, rektor Silviahemmet.  

Fikasugen?
Kaffestunden är för många en viktig del 
i vardagen. Det är ett tillfälle som är 
mycket mer än en kopp kaffe – gemen-
skap, nya- och gamla bekantskaper 
och en känsla av samhörighet i trevligt 
sällskap.

Caféerna Gemytet och Höjda
Om du är sugen på en kopp kaffe i 
sällskap med andra och vill träffa 
trevliga människor finns det för kom-
munens pensionärer och personer med 
funktionshinder två caféer – ett i Fors-
haga och ett i Deje – café Gemytet på 
Forsgården i Forshaga och café Höjda 
på Åshöjda i Deje. Caféerna drivs i 
samarbete med brukarorganisationerna 
i kommunen.

En mötesplats för aktiviteter
I kaféet anordnar brukarorganisationer-
na även studiecirklar, fester, underhåll-
ning, gymnastik, resor och andra roliga 
aktiviteter.

Kaffe och fika fås till lågt pris och 
serveras klockan 10-14 vardagar mellan 
augusti och maj till kommunens alla 
pensionärer och personer med funk-
tionshinder. Avvikande öppettider kan 
förekomma vid helgdagar.

Välkommen in på en kopp kaffe!

VMA i mobilen
Nu kan du få viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA) direkt i din mobil-
telefon. Från och med 1 juli 2017 är 
det genom lagändring möjligt att skicka 
VMA via sms till mobiltelefoner i ett 
visst område. 
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Numera kan de boende på Lintjärn få hjälp  
att fixa håret av Annika i den nya salongen.

Ny salong för de
boende på Lintjärn
Genom projektet för ökad bemanning inom äldreomsorgen har 
Forshaga kommun anställt aktivitetssamordnare. Med hjälp av Lotta, 
aktivitetssamordnare på Lintjärn i Forshaga, och ett tomt rum på 
Lintjärn väcktes idén om att sätta guldkant på vardagen för de bo-
ende – en salong.

På salongen ges de äldre möjlighet att 
fixa håret och få fötterna ompysslade. Sa-
longen fungerar som en rogivande aktivitet 
där de boende kan få en stund för sig själv 
och göra sådant som annars kan vara svårt 
att komma iväg och göra.

Ökad livskvalitet
I salongen finns en frisörstol med spegel 

och allehanda tillbehör. Rummet är inrett 
med varma färger och en behaglig ljus 
ton. Hit kommer de äldre för att få håret 
tvättat och lagt, och ömma fötter mas-
serade. Det är ett sätt att ge de boende 
ökad livskvalitet och lugn och ro, ökad 
livskvalitet och en känsla av en mer lätt-
sam vardag.

Lyktans gäster semestrade vid Fryken
I slutet av juni åkte dagverksamheten  
Lyktans gäster på sin årliga semestervecka 
till Hagudden vid Fryken. Pensionärerna 
njöt av mat och fika i vacker natur, spe-
lade spel och umgicks. Något många var 
eniga om efteråt är att maten smakar så 
mycket bättre utomhus! 

Gitarr och skönsång! 
Per Lawén och Mikael Andersson underhöll. 
Det var mycket uppskattat och de äldre 
åkte hem med stora leenden på sina läppar. 

Värdeskapare i 
Forshaga kommun
Hemtjänstgrupp 0 i Deje har 
fått utmärkelsen Vårens vär-
deskapare 2017. Arbetslaget 
har uppvaktats med tårta, 
diplom och biobiljetter. 

Om utmärkelsen
Värdeskapare är en utmärkelse som ska 
lyfta goda exempel av värdeskapare 
i vår egen organisation. Syftet är att 
hålla liv i vår satsning på en gemensam 
värdegrund och värdskap som förhåll-
ningssätt. 

Ur nomineringen
- Vi är en grupp som är på jobbet för 
våra brukares skull och gör vad vi kan 
för att se till att deras vardag är så 
lättsam och betydelsefull som möjligt. 
Hela gruppen fungerar bra tillsammans 
och vi har ett samarbete allihop. Vi ser 
till att göra vad vi kan för våra vårdta-
gare, inte bara för att de ska ha de bra 
idag, utan för att de ska ha det bra i 
morgon också.

- Vi är stolta och engagerade över det 
vi gör på jobbet och är stolta för att 
kunna presentera oss som hemtjänsten 
Forshaga kommun. Vi jobbar mycket 
med kontaktmanskap för att få en bra 
kontinuitet i vårdtagarnas hem. Detta 
bidrar också till trygghet och tillit 
vilket i sin tur leder till 
en tryggare och 
lugnare miljö 
för våra
vårdtagare.
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Aktiviteter för anhöriga
Hjärtligt välkomna till några av höstens aktiviteter för anhöriga i Forshaga kommun. Vi kommer erbjuda 
grupper och aktiviteter under hela hösten så håll utkik efter det som kan passa just dig.

Mötesdag
Datum: 14 oktober 2017
Tid: 9.00-16.30
Plats: Forshaga Folkets hus

Välkommen till en dag för inspira-
tion, erfarenhetsutbyte och intres-
santa möten. Mötesdagen vänder 
sig till dig som är anhörig till någon 
med funktionsnedsättning.  

Föreläsningarna kommer att handla 
om att ha medkänsla med sig själv 
som anhörig, hur det är att vara 
vuxen och syskon till någon med 
funktionsnedsättning eller långvarig 
sjukdom och vilka utmaningar det 
kan innebära när ens barnbarn har 
en funktionsnedsättning. Dagen 
avslutas med föreläsningen ”Varda-
gens superhjältar” om människor 
som inte alltid är så starka, men 
ändå har förmågan att lyfta andra.

Information, program och anmälan 
www.regionvarmland.se
Sista anmälan 25 september.

Yoga för anhöriga
Datum: Start 5 september (5 ggr)
Tid: 18-19.30
Plats: Solrosen, Slottsvägen 8

Prova på klassisk yoga som är både 
fysisk och mental. Passar alla, man 
utför övningarna långsamt och i 
samspel med andningen efter sin 
förmåga och förutsättning.

Yoga förbättrar balansen, minskar 
stress och spänningar ökar rörlighet 
och påverkar kroppen positivt.

Information och anmälan 
Eva Lehtonen, 054-17 23 58
eller eva.lehtonen@forshaga.se
Sista anmälan 1 september.

Anhöriggrupp
Datum: Start 19 september (6 ggr)
Tid: 18-19.30
Plats: Lintjärn, Europavägen 6

Är du anhörig till en person med 
demenssjukdom eller annan min-
nesproblematik? Då är du välkom-
men att delta i höstens träffar för 
anhöriga. 

Du kommer att få möjlighet att 
möta andra i liknande situation, 
lära dig mer om minnessjukdomar, 
hur man hanterar vardagen samt få 
en stund för egna frågor och funde-
ringar. Fika ingår vid varje träff. 

Vi kommer att träffas varannan 
tisdag. Sista anmälan 1 september.

Information och anmälan 
Sylvia Asplund, 054-17 21 22
eller sylvia.asplund@forshaga.se

Anhörig är du om du som make/maka, 
barn, förälder, syskon eller vän stödjer  
eller vårdar någon med psykisk eller  
fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Vem är anhörig?
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Om du har en panna som börjar bli gammal är det bra att ta reda på 
vad du skall göra när det är dags för ett byte. Då kan du i lugn och 
ro ta reda på vilket alternativ som skulle passa dig och se till att du 
gör saker i rätt ordning. 

Elda med 
braskamin
Så här när hösten närmar sig kan det 
vara skönt att krypa ihop framför en 
skön brasa och värma både sig själv och 
huset. Funderar du på att installera en 
braskamin? Kom ihåg att det ska anmä-
las till kommunen. Du behöver få ett 
godkännande i form av ett startbesked 
innan du sätter igång och ett slutbe-
sked för att få börja använda den.

Det som behövs med din anmälan är:
• Anmälan med din underskrift
• Planritning där du markerar var 

kaminen ska placeras
• Fasadritning, om du tänkt installera 

en ny rökkanal/skorsten så ska den 
markeras på ritningen

• Beteckning på kaminen/skorstenen 
så att vi kan se att den är godkänd

Din anmälan skickas in till miljö- och 
byggförvaltningen. Handläggningstiden 
uppskattas till cirka 2-3 veckor.

Lite tips till dig som eldar med ved:
• Titta på röken

- du eldar rätt om röken nästan är  
  osynlig vid varmt väder.
- du eldar rätt om röken är vitaktig 
  vid kallt väder då vattenångan 
  kondenserar i kylan.
- om röken är svart eller gul tyder 
  det på dålig förbränning eller fel 
  bränsle.
- kontrollera röken så att den inte 
  slår ner på grannarnas hus.

• Använd torr ved, dvs. hugg veden ett 
år i förväg, lagra den sedan torrt.

• Använd miljögodkända pannor, 
kaminer och spisinsatser.

• Småelda inte, hellre sällan och rejält.

Håll värmen i vinter

Få koll på husets uppvärmningsbehov 
Börja med att ta reda på hur husets vär-
mebehov ser ut idag och om ditt hus drar 
mycket energi jämfört med liknande hus. 
Om du kan minska energianvändningen 
kan du i vissa fall välja ett mindre och 
billigare värmesystem än vad du annars 
skulle behövt.

Vilket värmesystem passar dig? 
Innan du väljer system behöver du tänka 
över vilka krav och önskemål du har, 
exempelvis:

Underhåll
Är det viktigast för dig att systemet är 
självgående eller känner du att det är okej 
att lägga tid på ett alternativ som kräver 
mer arbete? Hör dig för hur driftsäkerhe-
ten, tillgång på bränsle och service ser 
ut för de uppvärmningsalternativ du är 
intresserad av.

Direktel eller vattenburet system?
Om du värmer med direktel idag och vill 
byta till vattenburet värmesystem är 
det oftast mest lönsamt att genomföra i 
samband med att huset ska renoveras eller 
byggas om. Du kan även minska energi-
kostnaderna och få bättre komfort genom 

enklare åtgärder som att tillföra värmen 
från en värmepump via tilluften eller 
genom att installera en pelletskamin. För 
att dessa alternativ ska fungera bra måste 
huset ha en öppen planlösning så att vär-
men enkelt kan spridas i huset. 

Byte från hög- till lågtempererat system
Värmepumpar ger lägre temperaturer till 
vattnet som går ut till elementen än vad 
exempelvis ved- och oljepannor gör. Om 
du byter från en olje- eller vedpanna till 
värmepump eller fjärrvärme kan du därför 
behöva byta och installera extra radiatorer 
för att få behaglig inomhustemperatur.  Du 
kan även behöva se över husets ventila-
tion, det gäller framförallt för dig som 
har hus med självdragsventilation, för att 
minska risken för framtida fuktproblem.

Ekonomi  
När du ska köpa din nya anläggning är det 
bra att se över värmesystemets kostnader 
över hela livslängden för att få en bra 
bild av vad som är lönsamt. Ta sedan in 
offerter från minst tre leverantörer för att 
kunna jämföra priser. Om du har frågor 
kan du kontakta kommunens energi- och 
klimatrådgivare som ger kostnadsfria och 
opartiska råd.
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EU har nu en lista över 42 arter som man 
inte får sälja, köpa, byta, transportera 
för att de orsakar så stor skada i naturen. 
Dessa arter sprider sig snabbt och effektivt 
och konkurrerar ut inhemska arter så som 
prästkragar, blåklockor, kattfot och blå viol 
som vi sjunger om i visan.  

Tre arter särskilt starka
De arter som särskilt har tagit överhanden 
i denna kommun är kanadensiskt gullris, 
lupiner och jättebalsamin. Alla som har 
dessa arter på sin mark rekommenderas 
att slå ned dem. 

Det finns även etableringar av jätteloka 
och skunkkalla på spridda platser i kom-
munen. Jättelokan är en mycket otrev-
lig växt vars växtsaft kan orsaka stora 
brännblåsor om den kommer på huden som 
sedan nås av solens strålar. Så var försiktig 
när ni tar bort den. Använd skyddskläder 
och glasögon. 

Växter på frammarsch
Det finns ett antal invasiva arter i Sverige. Det betyder att dessa 
arter inte tillhör Sveriges flora och fauna utan har kommit hit som 
till exempel trädgårdsväxter och sedan rymt från trädgården och 
spridit sig i landskapet med en väldig framfart.

Gör så här
1. Slå växten innan den gått i blom 

och spridit sina frön. För att få 
bukt med den måste man slå ned 
den under flera år i rad.

2. Stoppa ned växten i en sopsäck 
och knyt ihop säcken rejält. 

3. Du kan låta den helt förruttnas i 
säcken alternativt ta med den till 
Återvinningscentralen och lägga 
den i brännbart. Den får inte läg-
gas på öppna komposter då den 
riskerar att åter sprida sig.

Kanadensiskt gullris  
och jättebalsamin.

Jätteloka.

Inget trädgårds-
avfall tack!
Det finns bara två sätt du kan bli av 
med trädgårdsavfall: kompostera i din 
trädgård eller köra till återvinnings-
centralen. Du får aldrig lägga träd-
gårdsavfall till exempel i skogen bakom 
villaområdet. Detta gäller allt avfall 
från trädgården: ris, grenar, ogräs, gräs-
klipp, fallfrukt, löv. Förutom att det är 
förbjudet enligt lag så luktar soptippen i 
skogen illa, det kan dra till sig skade-
djur och det är inte speciellt trevligt. 
Våra bostadsnära skogar är till för alla 
och inte för ditt trädgårdsavfall.

Älgar i trädgården
Så här när hösten närmar sig kan du få 
oväntat besök i din trädgård av älgar. 
Vill du inte ha dessa oinbjudna gäster 
kan det vara bra att forsla iväg sådant 
som en älg kan tänkas vilja äta, såsom 
äpplen och annan fallfrukt.

Den största anledningen till att en älg 
eller andra djur söker sig till tätbe-
byggt område är just för att leta mat, 
så stryper du tillgången till detta så 
letar sig älgen någon annanstans.

Älgar är för det mesta helt ofarliga så 
länge man undviker direkt konfronta-
tion. För att bli av med älgen kan du 
försöka skrämma iväg den med tex. 
höga ljud så den känner sig obekväm 
inne i villaområdet.

Visar älgen upp aggressivt beteende så 
är det polisen man ska kontakta för ett 
beslut om eventuell avlivning. Kommu-
nen kan inte ta ett sådant beslut.
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Hälsorisk
Hälsoriskerna med radon beror på att 
radon följer med inandningsluften till 
luftrör och lungor. Strålningen som radonet 
avger orsakar skador som kan leda till 
lungcancer (ca 500 fall/år). Sannolikheten 
för lungcancer vid förhöjda radonhalter är 
25 gånger högre för den som röker jämfört 
med den som inte röker.

Radonkällor
Marken husen står på är den vanligaste 
orsaken till höga radonhalter, men radon 
kan även komma från byggnadsmaterialet 
blåbetong, eller från enskilt hushållsvat-
ten. I marken är radonhalten alltid hög i 

Information  
till kattägare
Kommunen får in en del klagomål angå-
ende lösspringande katter som orsakar 
störningar i bostadsområden. Framför 
allt rör det sandlådor, grönsaksland och 
uteplatser som förorenas av katter. Det 
händer också att katter bereder sig sov-
plats på utemöblernas dynor eller smiter 
in genom öppna dörrar och fönster.

I ett tätbebyggt område med många 
katter är det viktigt att varje enskild 
ägare tar sitt ansvar för sin katt. Om 
du besväras av katter, prata med kat-
tens ägare och berätta att du upplever 
det som ett problem. Kanske kan ni 
gemensamt komma fram till en lösning.

Vill ni ha ytterligare tips eller allmän 
information om vad som gäller, gå in på 
vår hemsida, www.forshaga.se.

Dags att läsa av 
vattenmätaren
Nu är det snart dags för den årliga  
vattenavläsningen för dig som är  
villaägare med kommunalt vatten.  
Du som berörs har nyligen fått hem 
avläsningskortet i brevlådan. 

Skicka gärna in din avläsning digitalt. 
Det är enkelt och spar tid för både dig 
och oss. På avläsningskortet finns all 
information du behöver.

Ta reda på radonvärdet
Snart börjar mätsäsongen för radon. Mätningen bör pågå i två måna-
der någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. En mätning  
är enda sättet att ta reda på om radonvärdet i din bostad är skadligt.

förhållande till radonhalterna i inomhus-
luften i våra bostäder. Radon från marken 
finns i alla hus med markkontakt. Det spe-
lar ingen roll om huset är byggt i trä eller 
har murade väggar. Det går inte att veta 
säkert om radonhalten i ett hus är hög el-
ler inte utan att göra en radonmätning.

Vi kan hjälpa till med att förmedla 
kontakten med laboratorium som är 
ackrediterade. 

Kontakta Maria Johansson på miljö-  
och byggförvaltningen, 054-17 20 30 
eller maria.johansson@forshaga.se.

Återvinningscentralen Öppettider

Måndag 07.30-15.30

Tisdag 07.30-19.00

Onsdag 07.30-15.30

Torsdag 07.30-19.00

Fredag 07.30-15.30

Lördag 10.00-15.00

Återvinningscentralen ligger vid Kvarntorpsgärdet längs 
väg 62 mellan Forshaga och Deje. Här kan du sortera ditt 
avfall. Här finns också Återbruket där kan du lämna saker 
som kan hitta nya användare. Myrorna och Röda korset har 
boxar på plats för att ta emot kläder. 

Återminningsstationer för förpackningar, tidningar och 
batterier finns på fem platser. Vissa tar även emot glas.
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Landsbygd
Forshaga Fibernät och Forshaga kommun 
söker tillsammans bidrag hos Länsstyrelsen 
och Jordbruksverket för utbyggnation av 
cirka 80 adresser på landsbygd som vi inte 
redan planerat att bygga. Blir stödet beviljat 
är vårt mål att ansluta dem senast 2020. 

Driftstopp och störningar
Information om aktuella driftstörningar 
och planerade driftstopp hittar du på 
forshagafibernat.se och på facebook.com/
forshagafibernat. Informationen finns även 
på leverantörernas hemsidor. Vårt sam-
verkansbolag Mitt Nät AB, som Forshaga 
Fibernät tillhör tillsammans med fem 
andra kommuner, ser över möjligheten 
att samordna ett system som i framtiden 
skickar ut sms vid driftstörningar och drift-
stopp till berörda kunder. 

Felanmälan direkt hos  
din tjänsteleverantör
Om du har fel på dina tjänster ska du alltid 

Central lokal
Posten och Swedbank har lämnat 
sin lokaler mellan Konsum och ICA i 
Forshaga. Enligt Forshagabostäder finns 
det flera företag som är intresserad 
av lokalerna. I samband med att nya 
verksamheter kommer in i lokalerna 
planerar Forshagabostäder att se över 
fastigheten utvändigt och området runt 
lokalen ingår i kommunens planerade 
arbete för centrumutveckling.

Forshagabostäder äger drygt 7 500 
kvm lokaler fördelat på ca 30 lokaler 
för handel, kontor, utbildning, mm. 
Under senaste tid har det varit en ökad 
omsättning bland hyresgästerna i loka-
lerna. Lediga lokaler finns både i Deje 
och Forshaga.

Fjärrvärme utan 
fossila bränslen
För att säkra försörjningen av fjärrvär-
me har Forshaga Energi investerat i nya 
pannor och övrig utrustning i panncen-
tralerna både i Deje och Forshaga. 

Förändringarna innebär att produktio-
nen av fjärrvärme blir effektivare och 
helt utan fossila bränslen vilket är bra 
för vår miljö. 

I Deje innebär det en yttre förändring 
på panncentralen där en ny bränslesilo 
kommit på plats. Forshaga Energi pla-
nerar också att se över panncentralen 
utvändigt under nästa år.

Vi ansluter fler 
kunder än någonsin
Efterfrågan på fiber är mycket hög och i år har vi hittills anslutit cir-
ka 250 nya kunder till Forshaga Fibernät (Bokliden, Enåsen, Skivsta, 
Åsmyren med flera), och vi jobbar hårt med att ansluta minst lika 
många till innan vintern är här. När året är slut ska vi ha anslutit 
över elva bostadsområden i Forshaga kommun. Aldrig tidigare har vi 
byggt så mycket som i år. 

felanmäla direkt till tjänsteleverantören 
(Bahnhof, Bredband2, T3, Alltele m.fl.) 
och inte till FFAB. Leverantören gör en 
felsökning och vid behov tar de kontakt. 
De kommer också att skicka ärendet vi-
dare till oss om de misstänker fel på själva 
fibernätet. 

Intresserad av fiberanslutning
Om du är intresserad av fiberanslutning - 
ladda ner avtal på forshagafibernat.se och 
läs mer. Du kan också mejla eller ringa oss 
så skickar vi ett avtal till din adress. 

Kontakta oss vid frågor
E-post: info@forshagafibernat.se
Telefon: 054-56 22 72 (vardagar 9-11)
Välkommen till oss på Esplanaden 3 
i Forshaga (besökstid vardagar 11-12) 
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET
Linda-Marie Fors
Näringslivsutvecklare

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

Program: 
7.30 – 8.00 Välkommen! Kaffe och smörgås serveras
8.00 - 9.45  Del 1, Värdeskapande försäljning:

Varför ska kunden köpa just din produkt eller tjänst? Vad är viktigt att 
tänka på? Hur ska du göra för att kunden ska vara nöjd och återkomma? 
Insiktsfulla timmar som gör att du får inspiration, verktyg och råd om vad 
som skapar mervärde för kunden.

9.45-10.00  Kaffepaus
10.00-11.45  Del 2, Det coachande ledarskapet: 
 Vad är ett coachande ledarskap? Vilka fördelar finns med coachning? 
 Vad är coachens uppgift? Vad är jag bra på och vad vill jag bli bättre på? 
 Här får du tips och redskap för att komma vidare inom ditt eget 
 ledarskap, som du säkerligen vill ta med till ditt företag och prova direkt.
11.45 – 12.30  Vi bjuder på lunch

Företagsfrukost 
Dag: 20 september 2017
Tid:  8.00-9.00,  
 frukost serveras från 7.15 
Plats:  Forshaga hotell

Energirådgivning
Ulrika Thorén arbetar som energicoach 
i Forshaga kommun. Hon kommer att 
berätta hur hon kan hjälpa företag att 
sänka sina energikostnader. 

Hållbara handelsresor
Malin Hedlund arbetar med projektet 
Hållbara handelsresor. Hon besöker oss 
för att  berätta om projektet och vad 
det kan erbjuda vårt näringsliv.

Anmälan till:  
anna.skinnargard@forshaga.se
senast den 14 september. 

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom 
digitalisering? Affärsutvecklingscheckar 
ger små företag möjlighet att ta in 
extern kompetens i denna typ av ut-
vecklingsarbete.

Checkarna riktar sig till företag som vill 
växa, har 2-49 anställda och en omsätt-
ning på mellan 3 miljoner kronor och 10 
miljoner euro.

Kompetensen ska vara ny för företaget 
och projektet ska vara nivåhöjande – 
det vill säga gälla utveckling utöver den 
vanliga verksamheten. Det kan antingen 
vara att köpa en tjänst eller projektan-
ställa en person för detta. Exempelvis 
kan checkarna användas till att ta fram 
en digital strategi, skapa e-handelslös-
ningar eller förbättra och effektivisera 
digitala processer och system

Läs mer på Länsstyrelsen hemsida 
eller kontakt oss för frågor.

Kostnadsfritt   
Anmäl dig till hela eller delar av dagen senast 29 september. Vi behöver veta vilka 
föredrag du vill gå på, och om du vill stanna och äta lunch. Ange även matavvikelser.
Anmälan och frågor, kontakta anna.skinnargard@forshaga.se.

Föreläsare Eva Runald 
Eva brinner för att engagera och inspirera 
när det gäller försäljning och kundbemö-
tande. Hon har också lång erfarenhet av att 
coacha medarbetare och ledare. Det bästa 
hon vet är att hjälpa till så både säljare och 
kund får ett så bra möte som möjligt.

Läs mer om Eva på hennes hemsida: 
www.evarunald.se

Välkommen till
näringslivsdagen

Fredag den 6 oktober 
Forshaga Folkets hus

Digitaliseringscheck
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Sommarjobbsplanerna gick i stöpet då Cecilia Rudqvist bröt benet. Istället valde hon att forska kring 
bergrummet bakom Forshaga Folkets park. Cecilia har gjort ett digert efterforskningsarbete och haft 
kontakt med både myndigheter och privatpersoner med lokalkännedom. Här är hennes historia.

Första gången jag hörde om grottan var för 
omkring tre år sen när några av mina klass-
kompisar hade hittat den. Den så kallade 
grottan är ett övergivet bergrum som ser 
ut att en gång i tiden ha varit mycket fint, 
med noggrant sprängda väggar och ett fint 
handbyggt stenblocksgolv. Det som varit 
öppningen i berget är cirka tre meter brett 
och fyra meter högt, men det är igenmurat 
en bit upp, högst upp finns en öppning och 
där sitter en travers i taket.

Efterforskningen börjar
Jag har besökt Värmlandsarkiv och ringt en 
massa olika personer och företag. Jag ring-
de till Bergviks skog som äger marken, de 
visste inte ens att det fanns en sådan fast-
ighet. De sa till mig att ringa Stora Enso 
som förvaltar deras företag, men de visste 
inget heller. Det var inte förrän någon på 
Värmlandsarkiv ringde tillbaka till mig och 
berättade att hon någon gång hade hört 
att det hade varit meningen att det skulle 
bli ett skyddsrum, detta skulle varit runt 
1907 då Forshaga blev municipalsamhälle. 
Jag ringde då till länsstyrelsen, Forshaga 
kommun, MSB och Värmlandsmuseet för 
att de förhoppningsvis skulle veta vad 

för slags skyddsrum det var. Det var inte 
många som ens visste att det fanns.
 
Klorförvaring
Mamma hade pratat med Willy Håkansson 
som berättade att pappersbruket hade 
haft klorförvaring där. De hade använt det 
som ett utrymme för kloret som använ-
des när de skulle bleka pappersmassa i 
blekeriet.

Jag var nära på att ge upp, för det var 
väldigt svårt att få fram fakta om detta 
bergrum, det var då min mormor gav ett 
nummer till en man i Dyvelsten som hette 
Kurt Persson som hon trodde eventuellt 
kunde veta något om detta. Jag ringde, 
och han berättade för mig att under andra 
världskriget cyklade han förbi där varje 
dag på väg till skolan, och då såg han hur 
de arbetade med klorbehållarna. Kurt 
berättade också att anledningen till att 
kloret förvarades just där och inte när-
mare fabriken var för att det var tvungen 
att vara på ett bombsäkert ställe, så grot-
tan användes som ett skyddsrum eftersom 
det var tvungen att vara skyddat om kriget 
skulle ha drabbat Sverige.

Dynamitförråd
Till sist hade jag kontakt med Jan Hags-
trand, före detta kultur- och fritidschef i 
Forshaga, och han visste att det från allra 
första början var byggt som dynamitför-
råd, detta var sent 1800-tal eller i början 
av 1900-talet, och att det var Forshaga 
järnhandel som byggde det för att ha ett 
säkert ställe för deras explosiva varor. Han 
berättade även att det alltid hade varit 
igenmurat men med en öppning högst upp.

Sammanfattat var det så här:
Från allra första början var det Forshaga 
järnhandel som byggde det för de ville 
ha ett säkert ställe för explosiva varor. 
Efter att de slutat använda det så stod det 
tomt till andra världskriget började, då 
Mölnbacka Trysil började använda det till 
klorförvaring, för om kriget skulle kommit 
till Sverige så var det tvunget att förvara 
kloret på ett bombsäkert ställe.

Historien om bergrummet vid parken

Texten är skriven av Cecilia Rudqvist
Foto: Fredrik Rudqvist
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Klass 8A och 8B har tillsammans under ett år samlat in pengar till en femdagars studieresa till Krakow 
i Polen, för att besöka Auschwitz I och Auschwitz II – Birkenau. Resan gjordes för att motarbeta rasism 
och främlingsfientlighet.

Allt började med att en av oss frågade om 
vi inte skulle kunna åka på en studieresa 
till Polen. Idén blev väldigt omtyckt och 
snart började vi samla in pengar. Vi sålde 
bröd och kakor, gjorde teatrar, hade mark-
nader, fick bidrag och så vidare. Alla var 
väldigt engagerade, både föräldrar, lärare 
och såklart vi elever. Efter ett år och 
några månader hade vi samlat ihop alla 
pengar till flyg dit och tillbaka, guidning, 
trerätters middag varje dag, buss, hotell 
med mera.

Krakow
Vi började vår resa i Krakow med att gå 
på sightseeing runt i staden. Bland annat 
så fick vi se de gamla judiska kvarteren, 
gå där judarna gick med sina resväskor till 
ett ghetto. Vi fick även lyssna på historia 
om Krakow till exempel om legender om 
Krakow. 

Minnesplats, Zbylitowska Gora
Dagen därpå besöker vi en minnesplats, 
Zbylitowska Gora. Det är en massutrot-
ningsplats där 10 000 människor dog. Det 
fanns olika gravar där med staket runt om. 
Staketets färg beror på vilka som dog där. 

De med blå staket var judar och de med 
vitt var icke judiska, till exempel de som 
inte höll med nazisterna. På en grav hade 
800 judiska barn mördats. Vid massgra-
varna stod det ljus, blommor och stenar 
för att hedra offren.

Familjen Nabels historia
Efter besöket på minnesplatsen så åkte vi 
vidare till byn Qlai där vi fick höra olika 
historier om den judiska familjen Nabel  
till exempel om deras öde under andra 
världskriget och hur de levde.

Skola för att utbilda SS-soldater
Nästa dag besökte vi en skola som ligger 
vid byn Rabka, där nazisterna utbildade 
SS-män att döda på effektivaste sätt. På 
skolan brukade de använda riktiga männ-
iskor att till exempel skjuta på. Vid skolan 
fanns det skjutbanor och massgravar. Även 
fast skolan inte var en vanlig skola fanns 
det en läroplan som lärarna skulle följa. 
Det fanns en trappa som nu är borttagen 
men den var gjord av judiska gravstenar.
Nu är skolan en vanlig skola för utveck-
lingstörda.

Oswiecim, Auschwitz I
Efter det åkte vi till staden Oswiecim där 
Auschwitz I ligger. Där blev vi upplockade 
av två engelskspråkiga guider. Inuti husen 
var det renoverat väldigt mycket så det 
gick att gå där. Vi såg hur de levde, massa 
hår, massa skor och andra saker nazister 
tog från judarna. Och vi fick också se en 
riktig gaskammare. 

Brzezinka, Auschwitz II
Näst sista dagen åkte vi till byn Brze-
zinka där vi också blev guidade av samma 
guider i Auschwitz II – Birkenau. Birkenau 
är mycket större än Auschwitz I så vi gick 
8 kilometer den dagen. När kriget var 
slut så rev polackerna ner barackerna 
för att de inte ville påminnas av det som 
hänt. De baracker som var kvar var inte i 
ordninggjorda. Gaskamrarna var förstörda 
också. Vi fick se var barnen, männen och 
kvinnorna levde. Och även var de gick på 
toa. Guiden berättade även hur det var att 
leva där.

Studieresa till Auschwitz

Texten är skriven av eleverna  
Emilia Molander och Alva Överström
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Sommarlovet 2017

Forshaga kommun och några av kommunens 
föreningar ordnade flera gratis-aktiviteter 
för barn under sommaren 2017. 

Det fanns tio olika kurser i bland annat dans, 
golf, fiske och i att göra film. 
Cirkus-skola och graffiti-kurs fanns också. 
Graffiti är bilder och texter på väggar utomhus. 

Pär Ekberg arbetar med ungdomar i kommunen. 
Han är glad och säger att nästan 200 barn 
har varit med i någon sommarlovs-aktivitet. 
Han säger också att ledarna har varit mycket bra. 

Nemi Larsson valde att testa graffiti.

Ny Silvia-sjuksköterska 

Johanna Nilson arbetar som vårdlärare. 
Men i ett år har hon själv studerat. 
Hon har bland annat lärt sig mer om 
vård av personer med demens. 

Demens är en sjukdom som gör att äldre 
personer förstår dåligt och minns dåligt. 

Drottning Silvia är intresserad av demens.
Hon startade därför Silviahemmet som ger 
sjuksköterskor mer kunskap om demens. 

Examen på Silviahemmet
I juni blev Johanna Nilson klar med 
sina studier och det var examen.
Hon fick en brosch av drottningen och 
ett papper där det står att Johanna är 
Silvia- sjuksköterska.  

En brosch är ett smycke som man sätter 
på kläderna med en nål. 
Johanna säger att det har varit en 
mycket bra utbildning.  

Från vänster: Hoa Hoang Silviasyster, H.M. Drottning 
Silvia, Johanna Nilsson och Wilhelmina Hoffman, rektor. 
Foto: Yanan Li, Silviahemmet. 

Det här barnen var på ForshagaDeje golfklubb. 
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Sommarjobb för unga  

I sommar har fem ungdomar i kommunen 
haft ett mycket roligt sommarjobb. 
I några sommar-veckor har de fått arbeta 
med något de är väldigt intresserade av. 

Ungdomarnas projekt har bland annat varit 
att ha sommar-café, spela in en film och  
att reparera grillplatser. 
Ett annat projekt har varit att ordna gratis
aktiviteter för unga med invandrar-bakgrund. 

Projekt är något som man gör en viss tid, 
till exempel i tre veckor. 
Dröm-sommarjobb är namn på hela projektet. 

Simon Gewert slutade klass nio på Lärcenter i våras. 
Han säger att han har haft ett dröm-sommarjobb. 
Simon ordnade en kickbike-skola för mellan-
stadiebarn i skateparken. 
Kickbike är en slags sparkcykel. 

Forshaga kommun hoppas att fler ungdomar 
söker Drömsommar-jobb år 2018. 
Ungdomar kan redan nu börja tänka på 
ett roligt jobb de vill ha nästa sommar! 

Service för boende på Lintjärn

På Lintjärn kan äldre få extra service. 
Där finns en salong där de boende får 
hjälp med sådant som kan vara svårt 
att åka iväg för att göra, 
till exempel att gå till frisören. 

Äldre kan komma till salongen på Lintjärn
för att bli fina i håret. 
I salongen finns en frisörstol med spegel. 

De kan få håret tvättat och lagt och också 
få massage på fötterna. 

Det är ett sätt att ge boende service.
Salongen ger också lugn och ro. 

Annika hjälper de äldre på Lintjärn att fixa håret.Simon Gewert ordnade en kickbike-skola i skateparken. 
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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 7 september
13.00-16.00. Prideturnén kommer till Forshaga, 
här kan du pyssla, tala på Open Scen och prata 
med kurator Fox Foxhage.

Fredag 8 september
Musikquiz i Forshaga Folkets park, 18.00.  
Välkomna på Musikquiz i Forshagaparken. 

Lördag 9 september
Fotboll Östra Deje IK-Lysviks IF
Tallmovallen, 11.00. Division 7 herrar norra. 

Söndag 10 september
Fotboll damer division 5
Östra Deje IK-Mallbackens IF 2
Tallmovallen, 16.00. 

Söndag 17 september
Olsäter marknad, Olsätersskolan, 10.00-16.00. 
Varmt välkommen på knallemarknad. 

Med reservation för ändringar
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Bilbingo på Tallmovallen, 15.00.  
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Söndag 24 september
Olsäter marknad, Olsätersskolan, 10.00-16.00. 
Varmt välkommen på knallemarknad. 

Fotboll damer division 5
Östra Deje IK-Norrstrands IF
Tallmovallen, 16.00.  

Onsdag 27 september 
Författarbesök Arkan Asaad, Forshaga bibliotek, 
18.00. Välkommen att lyssna till författaren 
bakom Stjärnlösa nätter och Blod rödare än rött. 

Fredag 29 september 
Klarälvsloppet, Run 21K/Klarälvsloppsstafetten
Startskottet går klockan 16.00 i Forshaga, precis 
söder om Forshaga lärcenter. Halvmaran kan 
också delas upp och springas som ett stafettlopp.

Vad tycker du – om centrum i Forshaga? Kom och 
prata centrumutveckling med Forshaga kommun! 
13.00- 18.00, Järnvägsgatan 30, Forshaga.

Lördag 30 september 
Handboll USM F-14, Forshaga sporthall,  
14.00-15.00. Forshaga HK arrangerar steg 1 i 
Ungdoms SM för flickor födda 2003. 

Vad tycker du – om centrum i Forshaga? Kom och 
prata centrumutveckling med Forshaga kommun!
11.00- 14.00, Järnvägsgatan 30, Forshaga.

Söndag 1 oktober 
Bilbingo säsongsfinal, Tallmovallen, 15.00.  
Bingo på Tallmovallen. 

Låt oss alla hjälpa till att sprida 
viktiga, roliga och spännande
evenemang och större händelser 
i kommunen. 

Det kan du göra genom att föreslå 
evenemang på www.forshaga.se. 
Det hamnar då i vår kalender där vi 
plockar information till Visit Karlstad 
och även Visit Värmland om det är av 
nationellt intresse. 

Dag för Dag - evenemangskalender
Anmäler du ett evenemang i vår 

evenemangskalender i rätt tid kom-
mer evenemanget även finnas med 
i broschyren Dag för dag där alla 
evenemang i Forshaga, Grums, Ham-
marö, Karlstad och Kil finns med. 
Dag för Dag finns bland annat på 
alla InfoPoints (turistinformation) i 
Karlstadsregionen. 

Evenemanget har också stor chans 
att spridas och synas i och på:
• Välkomstskylten vid riksväg 62 
• Vår Facebook-sida
• Kontakten

Så här gör du:
• Surfa in på www.forshaga.se 
• Scrolla ner till den lilla blå  

kalendern på höger sida
• Klicka på ”föreslå evenemang”
• Fyll i formuläret med information 
• När du skickar evenemanget ham-

nar det hos vår InfoPoint som läg-
ger upp det i vår kalender och på 
Visit Karlstad och eventuellt Visit 
Värmland inom två arbetsdagar. 

Vad händer i vår kommun? Vi sprider ditt evenemang!

i våras lanserade vi en ny e-tjänst för 
att rapportera fel i gatumiljön. Tjänsten 
fungerar både via datorn och med en app 
i telefonen. Den underlättar både för den 
som rapporterar ett fel och för oss när vi 
ska åtgärda felet.

Fixa min gata
Med tjänsten Fixa min gata rapporterar du 
in fysiska problem i gatumiljön. Det kan 
vara till exempel trasig belysning, hål i vä-
gen, klotter, nedskräpning eller övergivna 
bilar. Du kan rapportera felet både via 
datorn, www.fixamingata.se, eller med 
appen Fixa min gata i din smarta telefon.

Så här går det till
När du är inne i tjänsten börjar du med att 
ange postnummer eller adress och mar-
kerar sedan i en karta platsen för felet. 
Har du platstjänster påslagen i din telefon 
kan den direkt hitta var du befinner dig. 
Du kan också lägga till en bild från platsen 
som beskriver felet. I kartan kan du se 
vilka problem som redan rapporterats och 
du kan söka på en viss typ av fel.

När du anmält problemet får den personal 
som ska åtgärda felet direkt meddelande 
om detta. När felet är fixat, ändrar vi mar-
keringen i kartan från rött till grönt.

Ny e-tjänst för felanmälan


