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Kontakten
Kommun-Kontakten i 
Forshaga kommun är en tidning till 
kommuninvånare och företag

Ansvarig utgivare:
Ingrid Näsström
Tel: 054-17 20 07
E-post: ingrid.nasstrom@forshaga.se

Redaktör:
Malin Brandin
Tel: 054-17 22 28
E-post: malin.brandin@forshaga.se

Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218

Materialinlämning
Skicka ditt material (helst via 
e-post) före utsatt manusstopp till 
adressen: kontakten@forshaga.se 
Vi förbehåller oss rätten att stryka, 
korta samt redigera insänt material.

Kontakten-arkiv
På forshaga.se kan du läsa tidigare 
nummer av Kontakten. 

Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in 
på band och distribueras till synska-
dade. Det görs av SRF Ljudproduk-
tion i Kristinehamn.
Tel: 0550-832 10 

10 feb
29 mars
18 maj
17 aug
5 okt
23 nov

1-2 mars
19-20 april
7-8 juni
6-7 sept
25-26 okt
13-14 dec

UtgivningManusstopp

Barnkommun i Värmland

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

054-17 20 06
angelica.rage@forshaga.se

Utgivningsplan 2012

Omslagsfoto: Glad vinterlek
Fotograf: Per Eriksson

Box 93, 667 22 Forshaga 

Mycket är på gång under 2012. Vi får hoppas 
att vi hinner med att genomföra det mesta.  
Det dyker ju ständigt upp nya utmaningar 
som kräver tid och uppmärksamhet.

Samhällsutvecklingen kräver att vi ska bli 
bättre genom att använda ännu mer av 
olika IT-tjänster. För att få en god service 
krävs en snabb och säker internetuppkopp-
ling. Detta kostar pengar både för kom-
munen men också för den enskilde. Vi har 
tillsammans med andra kommuner anställt 
en person som ska försöka öka intresset och 
viljan att investera hos enskilda fastighets-
ägare. På landsbygden måste man gå sam-
man för att få rimliga kostnader för denna 
typ av investering.

Förra året gjorde vi en stor genomgång av 
alla lokaler som verksamheterna inom vård 
och omsorg använder. Samma sak gjorde vi 
med våra lokaler till arbetsmarknadspro-
jekt. Det var lyckosamt och mycket är nu 
i hamn. Kortfattat: Kommunen lämnar såg-
verksområdet i Deje. Lokalerna på Ullerud-
sgården och på Lintjärn utnyttjas bättre. På 
detta sparar vi skattemedel.

I år tar vi åter tag i lokalanvändningen på 
Dejeskolan. Samtliga stadier ska finnas kvar 
men inte samtliga lokaler. I maj hoppas jag 
att vi har enats om ett bra utnyttjande av 
de delvis gamla och utslitna lokalerna.

När landstinget lade ned vårdcentralen i 
Deje och ingen privat aktör ville etablera,  
blev det ekonomiska problem för det kom-
munala bostadsbolaget FABO. Därför hyr 
kommunen, utan att bygga om, lokalerna 
för statliga pengar och inrättar ett boende 
för ensamkommande barn. Barnen, pojkar 
och flickor, ska vara som yngst 13 år och ska 

få sin första utbildning 
på Dejeskolan. Cirka 
tio personer anställs för att 
ta hand om barnen. Jag hop-
pas att barnen får en bra start 
i Deje. 

I centrala Forshaga hoppas jag 
att FABO kommer att bygga koo-
perativa bostadsrätter. Kommunen har 
också åter tagit fram redan godkända de-
taljplaner för att försöka få upp intresset 
från olika byggbolag. Vi behöver bli fler in-
vånare.

I området mellan Forshaga kyrka och Lär-
center kommer en multisportarena och en 
skateboardbana byggas. Därefter kommer 
också en mindre anläggning för friidrott att 
anläggas.

Till sist, arbete med Forshaga kommuns va-
rumärke kommer också att vara i fokus. Syf-
tet är att öka kommunens dragningskraft. 
Hur ser det ut här? Skyltar, planteringar, 
privata tomter, industritomter och mycket 
annat måste ses över. Hur beter vi oss? Kan 
man känna sig välkommen? Hur agerar jag 
som anställd? Hur skriver jag om kommunen 
på Facebook och i andra media?

Vi som bor i Forshaga kommun vill ju att 
värdet på våra hus ska öka eller bibehållas, 
kvalitén i våra verksamheter öka och sam-
hällsservicen vara rimlig. Då måste vi hålla 
ihop och hjälpas åt.

KRÖNIKAN

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

I slutet av januari genomfördes en ledardag 
där såväl kommunens chefer, politiska le-
dare som representanter från förenings- och 
näringsliv deltog. Vi fick ta del av omvärlds-
analys, trender och att skapa ett meningsfullt 
och sammanhängande varumärke. Dagen hade 
stort fokus på delaktighet och vi genomförde 
workshops med utgångspunkt i vår egen kom-
mun och bilden av vår gemensamma plats. 

Denna dag var en uppstart av Forshaga kom-
muns ledarutvecklingsdagar och den var också 
ett startskott för en process för en ännu att-

En attraktivare kommun  

Tidigare turismchef har nu fått ett nytt uppdrag som till-
växtsamordnare, vilket innebär att hålla ihop ovanstående 
områden och dess nybildade fokusgrupper. Victoria Göth-
berg kommer också att fungera som spindel i nätet för ny-
inflyttade och potentiella inflyttare.

- Hör gärna av dig med dina tankar och idéer!

vi inledningsvis lägger fokus för en strategi för 
tillväxt; varumärke och vision, värdskap och at-
tityder, inflyttningsfrågor, attraktiva inre och 
yttre miljöer och lokala besöksmål.

Hur vi förmedlar bilden av vår gemensamma 
plats, hur vi välkomnar varandra och våra nya 
invånare, hur vi skapar attraktiva miljöer och 
besöksmål. Alla är frågor för en mer välkom-
nande kommun och viktiga konkurrensmedel 
om nuvarande och framtida medborgare.

Turismchef blir tillväxtsamordnare

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare

Victoria Göthberg
Näringslivsenheten
victoria.gothberg@forshaga.se
054-17 20 87 Malin Brandin

Informatör

Victoria Göthberg

Dessa områden 
ska kommunen 
fokusera på:
Varumärke och vision

Värdskap och attityder
Inflyttning

Inre och yttre miljöer
Besöksmål

raktivare kommun. En kommun där medborgare och företag trivs 
och vill skapa sin framtid. Vi har pekat ut ett antal områden där 

Möt Forshaga kommun 
tillsammans med 

Svenska Kyrkan och 
Värmlands museum 

på Barnmässan, 
den 23-25 mars 

Karlstads racketcenter

För mer information se vår 
webbplats forshaga.se
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Hem för ensamkommande

Forshaga kommuns webbplats är certi-
fierad som godkänd lättläst webbplats. 

Ett sätt att arbeta med lättläst är att ha 
lättlästa nyheter på webben. Vi kommer 
att lägga ut nya lättlästa nyheter sex 
gånger om året; i februari, april, juni, 
augusti, oktober och december. 

Adressen är: www.forshaga.se/lattlast 
Du hittar de lättlästa nyheterna under 
rubriken Aktuellt i det lättlästa webb-
rummet. 

Vårt lättlästa webbrum blir åter-
igen godkänd som lättläst webb. 
Centrum för Lättläst som gran-
skat webbplatsen meddelar att 
den uppfyller kraven för förnyad 
certifiering och är ett föredöme 
för andra kommuner.

— Information på lättläst svenska behö-
ver uppdateras på samma sätt som övrig 
information. Ofta glöms det bort. Ofta är 
också den information som finns på lättläst 
svenska väldigt begränsad till områden som 
omsorg för personer med funktionsnedsätt-
ning. Forshaga är en kommun som visar i 
handling att man vill vara en kommun till-
gänglig för alla. Som kommun är de ett 
föredöme för andra, säger Ulla Bohman, 
chef för Lättläst-tjänsten vid Centrum för 
lättläst.

Deje har fått ännu en sporthall och den ligger intill nuvarande sport- och simhallen på 
Dejefors. Det är en tillbyggnad av den träningshall som stod färdig 2006. Nu är det alltså 
en fullstor hall med en plan på 20x40 meter, för handboll, innebandy och fotboll. I hallen 
finns kiosk, tävlingskansli, domarrum, förråd och läktare för 500 personer.

Den nya hallen har kostat 10,5 miljoner kronor att bygga varav Mölnbacka Trysil bostads-
stiftelse bidragit med 4,6 miljoner kronor. Urban Johansson från HK Brukspôjkera och 
Angelica Rage, kommunalråd invigde den 7 januari.

Även sommaren 2011 var det mycket mygg 
i Deje. Nya myggfällor sattes ut igen, myg-
gen räknades och artbestämdes för att få 
in mer information om förekomst och drab-
bade områden. Kristina Berg från Karlstads 
universitet har kartlagt översvämningsom-
råden*. 

Kommunen har samlat in redogörelser från 
boende som drabbats av myggen. Full-
mäktige beslutade* 30 augusti att uppdra 
till miljö- och byggnämnden att ta fram 
underlag till en ansökan om att bekämpa 
översvämningsmyggen. Resultatet från 
mygginventeringen har sammanställts i en 
rapport*. 

Jan Lundström och Martina Schäfer från 
Uppsala universitet har arbetat med att 

Information om myggprojektet i Deje

BAKGRUND
Efter synpunkter på den stora mängden 
mygg från boende i delar av Deje, besluta-
de kommunen att utreda vad man kan göra 
åt problemet. Forskarna Jan Lundström och 
Martina Schäfer från Uppsala universitet 
satte sommaren 2010 ut myggfällor för att 
mäta förekomsten av översvämningsmygg. 
Resultaten från undersökningen samman-
ställdes i en rapport*. 

Monica Gottmarsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

skriva en ansökan om myggbekämpning. I 
slutet av december skickades ansökan till 
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Vad händer nu?
I början av februari beslutade Länsstyrel-
sen att dispens från artskyddsförordningen 
krävs om bekämpning ska ske före den 10 
juni 2012. Ansökan behöver kompletteras 
med uppgifter om vissa fågelarter och de-
ras häckning inom bekämpningsområdena, 
någonting som det nu arbetas med.
 
I början av februari beslutade Naturvårds-
verket om kompletterande upplysningar/
utredningar för att behandla ansökan. Fors-
karna i Uppsala arbetar med att komplet-
tera ansökan tillsammans med Forshaga 
kommun. 

I februari skickade kommunen ut en blan-
kett till de fastighetsägare i Deje som be-
rörs vid en eventuell myggbekämpning. 
För att få tillstånd att bekämpa översväm-
ningsmygg med helikopter behövs medgi-
vanden från fastighetsägare i de områden 
som eventuellt behöver bekämpas.

Torbjörn Falk
Förvaltningschef Lärande och arbete

Godkänd lättläst webb

Nyheter på 
lättläst svenska

Malin Brandin
Informatör

— Vi ser ett stort behov av att informera 
på lättläst svenska så att fler kan få insyn i 
våra verksamheter. Tack vare våra engage-
rade webbredaktörer och samarbetet med 
Centrum för Lättläst har vi nu utvecklat vår 
lättlästa webb, berättar Mattias Göthberg, 
informatör Forshaga kommun.

Malin Brandin
Informatör

Ulla Bohman från Centrum för Lättläst lämnar 
över diplom till kommunchef Ingrid Näsström 
på ett fullmäktigemöte.

Malin Brandin
Informatör

Nya sporthallen i 
Deje invigd

Idrottscafé med 
Deje IK:s guldlag
Den 7 februari samlades Deje IK:s guld-
lag från 1953 med bland andra Ulf och 
Owe Sterner. Idrottscaféet hade arrang-
erats av Värmlands idrottshistoriska säll-
skap, ABF och Forshaga kommun. 

Det blev en lyckad kväll med många 
besökare. Danshallen i Kulturhuset var 
fylld av omkring 200 personer som ville 
höra och minnas.

Kicki Lindfors
Kulturhuset

* Rapporter, översvämmningsområden, fullmäktigebeslut finns att läsa på www.forshaga.se

Invandrare: är en person som har fått tillstånd att bosätta sig 
i Sverige oavsett anledning. (arbetskraftsinvandring, anhörigin-
vandring, studier etc.)

Flykting: med flykting avses, enligt 1951 års FN:s flyktingkonven-
tion, en person som befinner sig utanför sitt land på grund av 
krig, fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet eller 
annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Man kan säga att alla 
flyktingar är invandrare men alla invandrare är inte flyktingar. 

Anvisade flyktingar: har anvisats kommunplacering genom Ar-
betsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Forshaga kom-
mun har tecknat avtal om högst tolv anvisade flyktingar varje år.

Övriga flyktingar: Man kan komma till Sverige som flykting på tre sätt:
1. man söker själv, här räknas även ensamkommande barn.
2. man har anknytning till någon som är i Sverige som flykting.
3. man kan komma som kvotflykting.
Övriga flyktingar beräknas kunna bosätta sig själva. De kan vara 
anhöriga till flyktingar som redan finns i kommunen eller flyttar 
de spontant dit, utan att få bostad genom kommunens försorg.

Sverige tar emot ca 2400 ungdomar/år och dessa kommer i första 
hand från Afghanistan och Somalia. Migrationsverket arbetar för 
att alla 290 kommuner att tar ansvar i frågan. Det är troligt att 
kommuner, måste göra det snart. 

Asylsökande: är den som söker skydd i ett annat land. Asylsö-
kande bosätter sig på en flyktingförläggning eller kan välja eget 
boende, s.k. EBO. De  placeras i väntan på beslut i tillfälliga 
boenden. Migrationsverket kontrakterar olika hyresvärdar för 
att, i väntan på svar i asylfrågan, ha mat och tak över huvudet. 
Kommunen får endast information när ett avtal har träffats 
mellan Migrationsverket och en hyresvärd i kommunen och har 
inget veto i frågan. Ansvaret ligger fullt ut hos Migrationsverket 
och hyresvärden. Ett exempel på sådant boende är Katrineberg i 
Deje. Svaret på asylansökan resulterar i att den sökande anvisas 
till någon av landets 290 kommuner eller avisas. 

FÖRKLARING AV BEGREPP

I samband med kommunfullmäktige 31 januari tecknades avtal mellan 
kommunen och Migrationsverket som innebär att kommunen erbjuder tio 
platser för ensamkommande barn varav tre platser är för asylsökande. Vi 
erbjuder oss att ta emot barn och ungdomar från 13 år, både grabbar och 
tjejer. Den lokal som ska användas är före detta vårdcentralen i Deje. 
Vårdcentralen anpassas mot Socialstyrelsens krav på hem för vård och bo-
ende (HVB). De anpassningar som i första hand behöver göras omfattar 
köksdelen och larm.

Rekrytering av föreståndare har gjorts och nu börjar övriga rekryteringar 
och förberedelser. Vi räknar med att verksamheten kräver en personal-
grupp som i antal motsvarar antalet ungdomar. Vi söker en blandad kompe-
tens och medarbetare med olika kulturella bakgrunder och/eller erfaren-
het av ensamkommande barn. Det känns viktigt att erbjuda kommunens 
invånare dessa arbetstillfällen.

Vi ska också rekrytera en socialsekreterare till verksamheten samt sex 
till sju personal för boendet. Vi ska, i samverkan med skolan, se över 
personal- och kompetensbehov vid Dejeskolan. Ett mottagande planeras 
från den 1 augusti och vi arbetar för att ha hela personalgruppen samlad 
minst en månad innan första mottagande. Personalgruppen har att sätta 
sig in i uppdraget, formulera mål och arbeta fram gemensamma riktlinjer 
för arbetet. Här är även samverkan viktig med skolan, föreningsliv och 
fritidverksamheter. 

Ungdomarna blir myndiga vid 18 års ålder. I samband med detta ska en 
utslussning ske till annat boende. Därefter upphör kommunens ansvar gen-
temot Migrationsverket.
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Socialtjänsten hade under veckan en monter där eleverna fick lämna in sina förslag på hur vi 
kan bli en bra barnkommun och många ville bidra.

-  Vi fick in många bra bidrag, de flesta om olika fritidsaktiviteter. Men det handlade också 
om delaktiga vuxna, för i en barnkommun ingår också de vuxna. Några nämnde också att 

de vill ha fler och bättre lekparker, sa Lars Sköld från socialtjänsten i Forshaga. 
De insamlade svaren kommer, utan namn på de som svarat, att lämnas vidare till kom-

munens politiker. Här kan du läsa ett urval:
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Kontakten får en pratstund med Annika som 
får berätta vad en matematikutvecklare 
egentligen gör?
– Ja det jag gör som blir märkbart för mina 
kollegor runt i kommunen är att försöka 
sprida och förmedla forskning som är kopp-
lad till matematikundervisningen. Men ock-
så försöka analysera de resultat vi har här i 
kommunen och hitta förbättringsområden. 
Mitt uppdrag där är att hitta våra blinda 
fält kan man säga, att se vad vi missar i 
undervisningen.

Annika handleder via universitetet fyra 
olika grupper i Forshaga kommun just nu 
men är också ute och handleder andra kom-
muner i deras arbete för att förbättra sin 
undervisning.
– Det stämmer, det är i projektet ”Lear-
ning Study” som Karlstads universitet drivit 

Uppdrag: Förbättra våra 
elevers mattekunskaper

Det som varit i fokus på många håll i skoldebatten i landet är svenska elevers matematikkunskaper. Så 
vad gör skolorna och hur ser det egentligen ut här i vår kommun? Möt Annika Lindhe som är matematik-
utvecklare för Forshaga kommun och till vardags verksam i klassrummet på Dejeskolan.

Malin Brandin
Informatör

som jag är handledare. Learning study är 
ett sätt att genom kollegiehandledning för-
bättra sin undervisning så att man får med 
alla elever. 

- Det är viktigt att vi får forskningen direkt 
in på golvet för att utveckla verksamheten 
och därigenom nå ännu högre resultat. Att 
parallellt arbeta i klass ger en möjlighet 
för mig att direkt pröva saker och genast 
sprida till kollegor. Det ger ju även möjlig-
heten att här lokalt arbeta mer som t.ex. 
studiedagar vi haft om ”Röda tråden” i ma-
tematikundervisningen från första till sista 
klass. Där det är jätteviktigt att undervis-
ningen hänger ihop hela vägen.

Vad önskar du se i årets nationella prov?
– Främst är det att eleverna lärt sig att 
bättre förklara hur de har kommit fram 

till olika svar, det ger oss lärare en större 
möjlighet att hitta vad vi måste jobba mer 
på i undervisningen och vad eleverna redan 
uppnått.

Vad är de stora förbättringsområdena 
framöver?
– Vi får ju se vad årets resultat visar men 
generellt så anser jag att vi måste ha högre 
förväntningar på våra elever, jag arbetar 
med negativa tal redan från åk 2 och det 
är inga som helst problem om man kommer 
in rätt i ämnet. Sedan så märker man att 
det även bland föräldrar finns intresse runt 
detta, kanske en studiecirkel om hur man 
hjälper sina barn med matematiken vore 
både kul och nyttigt, säger Annika Lindhe.

Elise Flognman alla rätt i Teknikåttan
Torsdagen den 9 februari uppvaktades Elise 
Flognman av Karlstads Universitet. Hon var 
en av två elever som vid kvalificeringstäv-
lingen i Teknikåttan hade alla rätt. 

Två klasser 8c och 8d på Forshaga Lärcen-
ter har kvalificerat sig till regionfinalen i 
Teknikåttan. Regionfinalen avgörs på Karl-
stads Universitet den 19 april. 

Vid kvalificeringstävlingen deltog ca 300 
klasser och 1578 st elever. Ingrid Kjellman

Matematik- och NO-lärare, Forshaga Lärcenter

FAKTA TEKNIKÅTTAN
Teknikåttan en tävling i naturvetenskap och 
teknik som över 40 000 elever i åk 8 deltar 
i. Tävlingens syfte är att visa ungdomarna 
att det är roligt med natur och teknik.

Teknikåttan är uppbyggt på samma sätt 
som Vi i femman och arrangeras av 12 
universitet och högskolor runt om i landet. 
Genom olika kunskapstest och experiment 
tävlar eleverna mot varandra först i en ut-
tagningstävling ute på de egna skolorna och 
sedan i finaler på respektive högskola.

2012 års tema är Hemma.

(Källa: Karlstads universitet, www.kau.se)

Carina Sundman och Jan Håkansson från Karl-
stads univeristet uppvaktade åttondeklassaren 
Elise Flognman (mitten).

En vecka med teater, utställning och 
föreläsningar -  i kärlekens tecken för 
högstadieeleverna i Forshaga och Deje.

Under en vecka i december och en i januari besökte olika myndigheter 
och organisationer de olika högstadieskolorna. Eleverna fick ta del av en tea-
terföreställning, klassrumssamtal och en utställning. Under veckan fanns det alltid 
några representanter från olika organisationer på plats för att prata med eleverna. Några 
av dem som deltog var Rädda barnen, Alla kvinnors hus, Polismyndigheten, Socialtjänsten, 
Resursteam Heder, våra ungdomssamordnare med flera. 

• ”vikten av vuxna som lyssnar”
• att man kan gå någonstans där man känner sig trygg 
• alla ska behandlas lika 
• bra skola och sjukvård där vuxna lyssnar, bra folk, fler familjebe-
handlare, fler skolsköterskor 
• hjälpa tonåringar att tycka om sig själva
• hjälpa barn att hitta idrotter som passar
• bra dagis med duktiga fröknar mm.  
• fler idrottshallar
• skateboardaktiviteter
• mer aktiviteter på helgerna i idrottshallarna för de som inte idrottar 
• amerikansk fotboll
• konstgräsplan för fotboll 
• fler fritidsaktiviteter där vuxna och barn kan göra saker tillsammans
• fler ridskolor
• fler lekparker  
• ett lekland inomhus

Hur kan vi bli en bra barnkommun?

FAKTA KÄRLEKSPROJEKT
Forshaga kommun har gått med i ett 
projekt riktat till högstadieelever som 
drivs av Rädda Barnen och som syftar till 
att motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Syftet är också att ge stöd till barn som 
bevittnat våld, och informera alla barn 
och ungdomar om deras rättigheter uti-
från barnkonventionen. 

Genom att olika myndigheter och orga-
nisationer samverkar och informerar om 
sina verksamheter och ansvarsområden 
vill man att barn och unga ska veta 
vart de vänder sig när deras rättigheter 
kränks. 

Temavecka om barn och ungdomars rättigheter

Malin Brandin
Informatör

Det handlar om 
kärlek
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Janne är utbildad fritidsledare och coach. 
Han jobbar som ungdomssamordnare på 
kommunen. En vanlig dag finns nästan inte 
för honom, utan den kan innehålla allt från 
en utflykt med ungdomarna till badhuset 
till ett möte med andra ungdomssamord-
nare. 

Femtio procent av tiden är han ute på fri-
tidsgårdarna Träffen och Kulturhuset och 
träffar ungdomarna där. Han jobbar också 
med flera ungdomsarrangemang som UKM 
och Kulturnatta.
Att ha en bra kontakt med ungdomarna är 
viktigt för Janne och han är projektledare 
för ett projekt som SKL (Sveriges kommu-
ner och landsting) startade för snart tre år 
sedan. Det går ut på att hitta nya former 
för dialoger med ungdomar. Genom fysiska 
möten och med hjälp av Internet försöker 
de komma fram till nya sätt att träffas på. 
Sedan utvärderas arbetet och man försöker 
se hur resultatet kan användas och genom-
föras i kommunen.

Kontakten med 
ungdomarna är roligast Jannes dag:

13.00 Börjar uppe på Kulturhuset med 
att hämta elgitarrer och förstärkare från 
replokalen där

13.30 Åker ner till Träffen, bär in sakerna 
och förbereder för eftermiddagens rock-
skola

14.00 Dricker kaffe med tre handledare 
från studiefrämjandet, planerar eftermid-
dagen med dem

15.00 Öppnar för rockskolan på Träffen, 12-
15 ungdomar som får pröva på instrumen-
ten i replokalen

16.30 Samling med ungdomarna efteråt, 
finns det möjlighet att fortsätta spela och 
kanske starta ett band?

17.00 Träffen öppnar – kör upp instrumen-
ten till Kulturhuset (kör över en bokhylla 
som trillade av ett flak vid bron vid östra 
Deje)

18.00 Pizzabakningstävling för ungdomarna

20.30 Vinnaren utses

21.30 Träffen stängs – räknar kassan och 
plockar i ordning

22.00 Åker hem

Det roligaste med jobbet tycker Janne är 
kontakten med ungdomarna, diskussionerna 
som uppstår när man träffar dem ute på 
olika platser i kommunen, till exempel på 
fritidsgårdarna.
– Att få arbeta med en grupp ungdomar som 
genom sina idéer och engagemang utveck-
lar och genomför något de vill göra. Att se 
att de klarar av det och kanske till och med 
överträffar sina egna förväntningar, det är 
en häftig upplevelse.

Det kan vara svårt att ha tid att nå ut till 
alla ungdomar i kommunen, inte bara de 
som är på fritidsgårdarna. Han skulle vilja 
vara ute mer på skolorna och i föreningar 
och möta dem där de är.
  – Men dygnet har ju bara 24 timmar, säger 
Janne och skrattar.

Ida Sandqvist
Lärcenter, 9c

EN DAG PÅ JOBBET

En arbetsdag för Janne kan vara allt från 

att vakna upp i ett tält på fjället och bor-

sta rimfrosten ur skägget, till ett möte 

om ungdomsinflytande i Värmland eller 

en kväll på fritisgårdarna med allsång och 

bullbak.

Runt caféborden sitter föräldrar och sam-
talar. I biblioteket står familjepyssel på 
agendan och där finns mycket riktigt en hel 
del barn och föräldrar. På övervåningen är 
det dansundervisning och i källaren är det 
dramakurs, några av verksamheterna som 
Kulturskolan i Forshaga kommun arrange-
rar. Kicki Lindfors, kommunens kulturinspi-
ratör rör sig vant i lokalerna. Hälsar på alla 
som kommer in. Hjälper, vägleder, pratar 
med besökarna.

Det är ungefär 80 elever i Forshaga kommun 

Det har startat upp en ny verksamhet i Kulturhuset i Deje. På onsdagseftermiddagarna är 
det teknikverkstad för barn på låg- och mellanstadiet i form av drop-in. Syftet är att ordna 
verksamhet för de barn och ungdomar i Forshaga kommun som vill lära sig mer om teknik 
och naturvetenskap på fritiden.

går i någon form av utbildning på Kultur-
skolan, som startade officiellt hösten 2011. 
Syftet med Kulturskolan är att ge barn bra 
förutsättningar att komma i kontakt med 
kultur. Kicki tycker att Kulturskolan mer än 
väl tillgodoser det behovet.

– Jag vågar säga att vi håller riktigt hög 
kvalitet på vår skola. Inte minst vad gäl-
ler ledarna för våra kurser. Dansen hålls av 
instruktörer från Dansstudion i Karlstad och 
i teaterundervisningen har vi Eva-Mi Tapper 
som dramapedagog. 

Kväll i Kulturhuset
Deje. Måndag eftermiddag och mörkret har fallit. Men Kulturhuset lyser och innanför dess väggar bubblar det.

Anna-Pia Hägglund
Kultur- och idrottspedagog

Kulturskolan är för barn och ungdomar 
(fyra år och uppåt) som vill lära sig 
sång/spela ett instrument, dansa eller 
spela teater. Vill du anmäla ditt barn, få 
information om vad det kostar etc. läs 
mer på www.forshaga.se/barnutbildning/
kulturskolan

KULTURSKOLAN

Undervisningen fördelas på cirka 30 gånger, 
för dans och teater 20 gånger under läs-
året.

Malin Brandin
Informatör

Drop-in teknikverkstad 

Vi bygger med Tekniklego och tillverkar 
balansgubbar, surrande humlor och andra 
mekaniska skapelser. 

Vår förhoppning är att vi kan utveckla verk-
samheten på helger och lov under våren.
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Augusti Fjällvandring

24 mars  
UKM-festi-
val, idrotts-
hallen 
Lärcenter

28 mars 
Dialogcafé. 
Ungdomar 
möter politiker 
och kommunala 
chefer

2
1 a

p
ril 

Fotb
o
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attcu

p
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18 maj 
Paintball

9 juni 
Liseberg

4 juli 
EPA-träff

U RFVårens 
planering

     !!!

Jag har vart med i Lärcenter Elevråd sedan hösten i sjuan och blivit mer och mer aktiv 
under åren. Nu när jag går i nian är jag sekreterare och engagerad i nästan allt som vi 
gör. Att kunna vara med och påverka tycker jag är extremt roligt. Vi i elevrådet jobbar 
mest med frågor kring vår arbetsmiljö och hur eleverna trivs med saker i skolan, men 
även med olika arrangemang.
Vi försöker alltid vårt bästa, men i vissa fall tar det lång tid och i andra fall kanske 
vi inte riktigt lyckas. Om fler av skolans elever engagerade sig i elevrådet kan de nog 
få större förståelse för vad det är vi egentligen gör och även större chanser själva att 
påverka.

Jag är även aktiv i FUR – Forshaga Ungdomsråd. Det är vi som arrangerar många saker 
som händer i kommunen, för ungdomarnas räkning. Kulturnatta, Lusseinnebandy och 
Epa-träffen är några av de större händelserna, men även mindre grejer som aktiviteter 
i idrottshallarna. Jag tycker att det är viktigt att det finns saker för ungdomarna att 
göra på fritiden, inte bara tid att hänga på fritidsgårdarna. Alla vill inte vara där och 
då ska det finnas saker för dem att göra också, kanske inte varje kväll, men någon gång 
i månaden i alla fall. Det är detta som vi i ungdomsrådet strävar efter.

Att vara engagerad i olika saker, som elevrådet och ungdomsrådet tar självklart en del 
av fritiden. Elevrådsmötena har vi oftast på skoltid, men ibland finns det så mycket 
att göra ändå att man får stanna kvar efteråt för att hinna med. Ungdomsrådet träffas 
på kvällstid, och under arrangemangen är man ofta upptagen hela dagen, ibland in på 
natten också. Men man får ut så mycket av det och att umgås med andra människor 
som tycker att det är roligt att påverka är en riktig kick. Att ha engagerade människor 
som verkligen tar tag i saker runt omkring sig är verkligen något speciellt. Man känner 
energin från någon som brinner för det man gör, och det smittar av sig. 

Utökade 
öppettider på
Kulturhuset

Måndag 15.00 - 21.30
Tisdag 10.00 – 14.00
Onsdag 13.00 – 21.30
Torsdag 10.00 – 14.00
Fredag 17.00 – 23.30

Välkommen!

LAN-helg
En helg i januari samlades ett 50-tal data-
intresserade ungdomar på Kulturhuset. En 
fokusgrupp tillsammans med ungdområdet 
ordnade nämligen ett helg-LAN. Hela dans-
hallen fylldes med datorer, hörlurar, skär-
mar, tv-apparater, kablar i mängder och 
såklart en massa lyckliga spelsugna ungdo-
mar. En tjej och resten killar satt i två dygn 
och spelade. Men även dessa dataspelande 
ungdomar är mänskliga så en och annan sov 
över tangentbordet lite då och då. 
Turneringar ordnades i flera olika spel och 
finalerna visades på projektorduk! 

I slutet av januari har det blivit en tradition att vi hyr Dömlebacken för en helkväll med utförsåkning och korvgrillning. Den 28 januari 
blev det i år. Totalt 60 ungdomar medverkade och det blev en fartfylld kväll. Sju minusgrader och stjärnklart bjöd naturen på. När man 
slitit hårt i backen ett par timmar så smakar det extra gott med några varma grillade korvar med bröd. 

Ung i kommunen

Anna-Pia Hägglund
Idrottsskolan Forshaga

Ungdomsengagemang- varför vill man påverka?
KRÖNIKA

Ida Sandqvist
Lärcenter, 9c

Kvällsåkning och 
korvgrillning

Linda Olson
Ungdomscoach

Linda Olson
Ungdomscoach

Foto: Erik Lödén

Forshaga ungdomsråd planerar och genomför en aktivitet för ungdomar 
varje månad. Alla aktiviteter utom Dialogcaféet är öppna för alla ungdo-
mar i kommunen. Anmälan görs på Kulturhuset eller fritidsgården ”Träffen”. 
Till Dialogcaféet inbjuds ungdomar som är med i elevråd på högstadiesko-
lorna, ungdomsråd eller husråd. Aktiviteterna planeras utifrån förslag som 
ungdomsrådet får in när de besöker högstadieskolorna och har så kallade 
”åsiktstorg”. Se anslagstavlan intill för vårens planering:

Forshaga Idrottsskola
Idrottsskolan riktar sig till barn och ung-
domar mellan 7 och 20 år. Genom Idrotts-
skolan får barn och ungdomar möjlighet att 
prova på flera olika idrotter under organi-
serade former. Detta leder förhoppningsvis 
till att fler barn blir aktiva inom föreningar 
samt att de får ett livslångt intresse för fy-
sisk hälsa. Under två dagar i januari genom-
fördes en Ung ledarutbildning på Lärcenter 
i samarbete med Skol IF. 

På sportlovet arrangerar Idrottsskolan ett 
idrottsläger för låg- och mellanstadiebarn. 
Där har barnen chans att prova drillning, 
simhopp, slalom och mycket mer. 

Under våren kommer Idrottsskolan i sam-
arbete med kommunens föreningar att 
anordna ”prova-på veckor” där barnen får 
tillfälle att möta olika idrotter. 

En skidresa till Trysil för ungdomar mellan 
13-20 år och en fotbollsturnering i samar-
bete med Forshagaakademins Skol-IF är 
också inplanerade under våren.
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

054-17 20 51
marcus.ekholm@forshaga.se

Spindeln i nätet
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 mig. Jag har 
till uppdrag att skapa strukturer, system och miljöer där företag kan 
verka och utvecklas. Det goda företagsklimatet, helt enkelt! 

Marcus Ekholm - näringslivschef

Åkerströms Service
Verksamhet: Rengörning av byggnader
Matbutiken i Deje AB
Verksamhet: Livsmedelshandel
Hunderbara skatter i Värmland
Verksamhet: Butikshandel med små säll-
skapsdjur
Dfine
Verksamhet: Konsultverksamhet avse-
ende företagsorganisation
Bfe Svets & Allmontage
Verksamhet: Metallegoarbeten
Deje Krog
Verksamhet: Restaurangverksamhet
Haag’s bygg och snickeri AB
Verksamhet: Byggande av bostadshus 
och andra byggnader

Källa: UC (Reservation för eventuella fel) 

Period: nov-dec 2011

Nya företag i 
Forshaga kommun

Företagarfrukostarna är en mötesplats 
för företagare, politiker och tjänstemän 
där man kan lyssna, mingla och äta samt 
knyta kontakter och kanske göra affärer.

Tid och plats
Onsdagen den 14 mars kl. 7.15 – 9.00
Forshaga Folketshus

Program
Frukost med fralla, juice, frukt och kaf-
fe serveras från kl. 7.15
Programmet startar kl. 8.00
• Bluffakturor - Handfasta råd från en 
erfaren jurist inom området. 
Avslutning kl. 9.00

Fiber till byn

Årets företagare
Tack för alla nomineringar till utmärkelsen, Årets företagare. Alla företagsförslag har 
behandlats av beslutsgruppen och i skrivande stund står valet mellan tre företag som 
alla uppfyller kraven. I år var det många nystartade företag som nominerades. Dessa 
företagsförslag har vidarebefodrats till organisationen som utser 
Årets nyföretagare i Forshaga kommun.    

Forshaga kommun är med i projektet ”Fiber 
till Byn”. En insats som kommer att verka 
för att fler hushåll/företag får tillgång till 
fiberanslutning på landsbygden. Projektle-
daren kommer att arbeta som processleda-
re och informerar, stimulerar samt ge råd 
och stöd till de som företag/föreningar/
privat personer som vill bygga fibernät. Vi-
dare sköter projektledaren kontakten med 
kommunen, fiberbolaget och entreprenörer 
fram till nätet är byggt. 

Framtiden för telefoni, internet och TV  
- I städerna byggs fibertekniken ut för fullt, 
men inte på landsbygden. De stora avstån-
den och relativt få kunder gör att ”markna-
den” inte anser att det är lönsamt, därför 

Företagar-
Frukost 14 mars

måste vi själva hugga i, säger projektleda-
ren Roy Ottoson. 
Det är i de glest befolkade områdena tek-
niken skulle behövas som bäst eftersom 
avstånden till dagens telestationer och det 
mobila bredbandsnätet begränsar kapaci-
teten rejält.
 
Hur börjar vi? 
För att ansluta ett område behövs en en-
gagerad arbetsgrupp. När den är bildad 
kontaktas projektledaren för ett möte. Då 
är man ett steg närmare fast uppkoppling!

Kontaktuppgifter
Roy Ottoson 054-540 10 37
www.fiberivarmland.se

Sök bidrag för att 
testa din unika företagsidé 
Är du 18-30 år och har en unik företagsidé? 
Nu kan du söka pengar för att genomföra 
den genom programmet Ungas Innovations-
kraft. Idén kan gälla allt från att ta fram en 
prototyp till att göra en marknadsundersök-
ning eller skydda en produkt eller tjänst.
 
Programmet Ungas innovationer ska stötta 
dig mellan 18-30 år som har en idé om en 
ny unik produkt eller tjänst. Det innebär 

att idén ska handla om något som inte finns 
idag för att du ska få bidrag. Att starta en 
kiosk i en by som inte har en kiosk räknas 
till exempel inte som unikt. Sista ansök-
ningsdag 6 mars.

Frågor 
Marcus Ekholm, näringslivschef 054-172051
Peder Flood, Communicare 070-3022815

Näringslivs-

SVEPET

Med glaset som yrke
Historien om Glasjouren i Forshaga bör-
jade i ett garage på Grossbol 1975. Anders 
Svensson var i glasmästeribranschen och 
anställd på ett företag i Karlstad. Han såg 
en potentiell marknad i Forshaga och star-
tade därför en glasmästarfirma i egen regi.

Efter ett år, 1976 flyttade Glasjouren in i 
huset på Storgatan där företaget fortfa-
rande ligger. Sonen Patrik Svensson började 
som 20-åring arbeta heltid hos sin far. Och 
efter 10 år, 1999 tog han över ägarskapet 
för företaget. Det är Patrik som tar emot 
när Kontakten kommer på besök.

Glasjouren arbetar med glas i alla dess 
former. Bilglas, fönsterglas, spegelglas, in-
redningsglas, verandaglas, energiglas med 
mera. De har också olika sorters solskydd 
som exempelvis persienner, markiser och 
plisségardiner som de både säljer och mon-
terar. De gör även tavelinramningar och 
har mängder av varianter, från de enklaste 
träramar till de mer avancerade. Viss nyck-
elservice erbjuds också i form av kopiering, 
och försäljning av låscylindrar. En blandad 
verksamhet, minst sagt. Därför känns frå-

gan befogad; vad kallar du dig, Patrik?
– Jag är glasmästare, svarar Patrik. Ett yrke 
som han är självlärd i. 
Till sin hjälp har han två anställda i företa-
get, Kristoffer Alenius och Peter Oredsson.

Kundkretsen beskriver Patrik som lokal och 
det är en lika stor del privatkunder som 
företag som vänder sig till dem. Samarbe-
ten mellan företag i kommunen värdesät-
ter han och det är lite grann så som han 
beskriver hur det är att vara företagare i 
Forshaga kommun.
– Vi försöker ju värna lite om varandra och 
jobba tillsammans, säger Patrik.

Om företaget upplever låg- respektive hög-
säsong under året svarar han:
– När det börjar gå mot ljusare och varmare 
tider innebär det också ett större tryck på 
fönsterglas. Många villaägare börjar jobba 
med sina hus och ska kanske renovera föns-
ter, eller glasa in sina verandor. Så framåt 
vår och sommar är perioden då finns det 
som mest att göra, förklarar Patrik. Bilglas-
arbeten har vi däremot året om. 
Glasjouren är ett auktoriserat bilglasmäs-

teri vilket innebär att företaget lever upp 
till branschens kvalitetskrav. Det är ju inte 
alltid säkert att man måste byta hela bil-
rutan om man råkar få ett stenskott i den. 
Istället kan man för det mesta reparera ru-
tan. Man kan också få råd om hur man kan 
förebygga glasbyte.

Ordet kvalitet återkommer flera gånger 
under pratstunden. Företaget engagerade 
sig tidigt för att vara ett miljödiplomerat 
företag och sedan har det bara rullat på. 

Glasjouren har ett strategiskt läge där det 
ligger, centralt på Storgatan i Forshaga, 
väl synligt från huvudgatan. En klar fördel 
ur marknadsföringssynpunkt. Marknadsfö-
ringsstrategin går i övrigt ut på att använda 
mun till mun-metoden. Man tar helt enkelt 
hjälp av sina kunder och låter dem sprida 
ryktet om sin glasmästare. Väl beprövat 
och väl fungerande strategi. Speciellt i en 
liten kommun som Forshaga.

Malin Brandin
 Informatör

Kristoffer Alenius och Peter Oredsson tillsammans med Patrik Svensson på Glasjouren granskar det specialgjorda glaset som snart ska 
lämnas ut till kund. 
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FABO planerar 
nya lägenheter
Det kommunala bostadsbolaget planerar att bygga 26 hyreslägenheter på Geijersgatan 
och Storgatan i Forshaga. Tvåor, treor och fyror i lättillgängliga tvåvåningshus med hiss 
och en central placering, nära både service, natur och strövområden. Bolaget har ännu 
inte beslutat att bygga husen. Villkor för byggnation är bland annat att lägenheterna 
blir tecknade och att kommunfullmäktige ökar bolagets borgen.

Månadshyran exklusive elström för en tvåa på 52 kvm är 5.550 kronor, en trea på 69 
kvm 7.360 kronor och för fyran på 81 kvm är hyran 8.650 kronor. Är du intresserad? Hör 
av dig till Forshagabostäder så får du veta mera.

Forshagabostäder AB
Telefon 054-56 22 72

info@forshagabostader.se

Nya lokala trafikregler från 1 mars
Miljö- och byggnämnden beslutade den 31 januari 2012 om två nya 
lokala trafikföreskrifter. Ändringarna gäller från den 1 mars.

Älvdalsvägen, Deje
Hastigheten sänks från 70 till 60 km/timme på sträckan från strax innan korsningen 
med Tjusbolsvägen söderifrån till där 50-sträckan börjar. Skälet till förändringen är att 
Trafikverket har nya riktlinjer: på en 70-sträcka får det inte finnas övergångsställen.

Forshaga
Förbud mot genomfartstrafik med motorfordon på Södra Parkgatan, Södra Lundgatan 
och del av Djäknegatan. För Södra Parkgatan och Södra Lundgatan gäller det båda rikt-
ningarna mellan Bruksgatan och Malmgatan. För Djäknegatan gäller förbudet trafik i 
nordlig riktning. Syftet är att minska trafik på villagatorna så att all genomfartstrafik 
använder Malmgatan. 

Anne Hellström
Informatör, kommunteknik

I ett bostadsområde på Dejefors sitter skyl-
tar på lyktstolparna att här finns grannsam-
verkan. Orsaken var att det hade för tre år 
sedan hade inträffat flera inbrott i det an-
nars så lugna området. 
Sten Norgren, boende på Dejefors och ini-
tiativtagare till att starta grannsamverkan 
på området tog då kontakt med polisen och 
Bo Gustavsson på Trygghetscenter. De sam-
lade till ett informationsmöte för de bo-
ende på området som innefattar 142 villor. 
På senare tid har fler hushåll från områdets 
utkanter tillkommit. 
– Det är ett lagom stort område, säger Bo 
Gustafsson på Trygghetscenter. Huvudre-
geln är att det inte får vara ett för stort.

I området finns en huvudkontaktperson som 
kvartalsvis får rapporter från polisen kring 
saker som hänt och som man behöver vara 
observant på. I Deje är det Sten Norgren. 
Han skickar ut informationen till varje hus-
håll på området och fungerar som länken 
mellan de boende och polisen. På varje 
gata finns dessutom en kontaktperson.

Har grannsamverkan gett resultat?
– Under hela den perioden som området har 
haft grannsamverkan har det inte inträffat 
någonting, säger Bo Gustafsson.
Sten Norgren beskriver att det skett en stor 
förändring sedan projektet startade.

Grannsamverkan förebygger brott

Nattbevakning innebär som namnet antyder att man be-
vakar områden nattetid. Det sker med bil som körs av 
frivilliga invånare. I Forshaga kommun går verksamheten 
under namnet PAX-projektet som startade och leds av 
Tommy Jonsson projektledare. 
– Bakgrunden var att det var omfattande skadegörelse på fastigheter. Fönster för en 
kostnad av 600 000 krossades under en helg. Vi startade 1 augusti, 2003 och har varit 
igång sedan dess, säger Tommy Jonsson, projektledare.

Varje vecka kommer en rapport från polisen på händelser som inträffat och områden 
där bevakning kan få en lugnande verkan. De som kör bilen följer en viktig regel – att 
inte ingripa. Uppgiften är att titta, bevaka och registrera. 

Cirka 50 frivilliga är anslutna till projektet. Verksamheten är ute omkring 4-5 nätter i 
veckan vintertid och alla nätter under sommaren. Hela kommunen bevakas.

Grannsamverkan är en metod som bygger 
på ett samarbete mellan de boende och 
Polisen. Syftet är att minska brottslighe-
ten samt öka tryggheten och trivseln i 
bostadsområdet.

(Källa: Polisen)

– Numera finns en större öppenhet i områ-
det. De boende pratar mer med varandra 
och jag upplever området som mer sam-
mansvetsat, säger Sten Norgren.
Vinsterna är därmed flera. En förbättrad 
grannsämja samt minskad brottslighet. 
Sten rekommenderar andra områden att ta 
efter och starta grannsamverkan.

FAKTA

Nattbevakning

Malin Brandin
Informatör

Malin Brandin
Informatör

Anne Hellström
Informatör, kommunteknik

Kommunteknik

28 miljoner 
i investeringar på 
kommunteknik
Det budgeterade beloppet för årets inves-
teringar i fastigheter, gator och vatten/
avlopp är cirka 28 miljoner kronor. Belop-
pen är fördelade så att 17 miljoner avser 
kommunens fastigheter och resten gator, 
vatten och avlopp och kost. 

Hela kommunens budget för 2012 finns att 
läsa på vår webb, www.forshaga.se. Skriv 
ordet budget i sökfältet.

Tvätt på Ullerudsgår-
den och ombyggnad 
av Lintjärn
På Ullerudsgården pågår arbete med att 
bygga en tvätt. Den tvätt som hittills fun-
nits på sågverksområdet för hemtjänstens 
tvättbehov flyttas till Ullerudsgården.

Landstinget har köpt den gamla vårdcen-
tralen i Forshaga av kommunen. De bygger 
nu om lokalerna så att tandkliniken och 
sjukgymnastiken kan flytta dit från Lint-
järn. Arbetet beräknas vara färdigt i april.

För att få plats med annan verksamhet i de 
lokaler på Lintjärn som landstinget lämnar 
kommer vi att bygga om dessa. Det kommer 
dessutom att bli diverse omflyttningar inom 
byggnaden. Verksamheter som flyttar till 
Lintjärn är bland annat ett gruppboende 
från Gärdesgatan, handläggare inom LSS/
LASS-verksamheten och arbetsmarknads-
enheten. 

Budgeterade kostnader för ombyggnad på 
Lintjärn och Ullerudsgården är 5,8 miljoner 
kronor.
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Kalender Med reservation för ändringar

Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Måndag
Motionssim* kl 16-18
Rehabbad kl 18-19
Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21
Tisdag 
Allmänhetens bad kl 16-20
Motionssim* kl 20-21
Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21
Onsdag
Allmänhetens bad kl 16-20
Motionssim* kl 20-21

Pensionärsbad kl 13.15-16
Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21
Torsdag
Allmänhetens bad kl 16-20
Motionssim* kl 20-21
Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21
Fredag
Allmänhetens bad kl 16-20
Motionssim* kl 6-8
Babysim kl 14-16
Motionslokal** och solarier*** kl 6-20

Lördag
Allmänhetens bad kl 10-14
Motionslokal** och solarier*** kl 10-14
Söndag
Allmänhetens bad kl 13-17
Babysim kl 10.30-13
Motionslokal** och solarier*** kl 10.30-17

Välkomna!

*Åldersgräns 14 år, **Åldersgräns 16 år
***Åldersgräns 18 år

Deje simhall 2 januari – 29 april 2012

Barnkommun i Värmland

För priser och mer information:
www.forshaga.se/simhall eller 0552-446 70

Extraöppet på sportlovet! 
Under vecka 9 (27/2-2/3) finns extra öppettider för allmänheten. Tiderna är mån, tis, tors och fre kl 10 – 14. (OBS ej onsdag)

Det finns många elleverantörer, både fast och rörligt el-pris men även tillsvidarepris. 
Det sistnämnda får den som är passiv och inte väljer mellan rörligt eller bundet el-pris-
avtal. Tillsvidarepris är oftast det dyraste och Energimarknads-inspektionen ska utreda 
hur man kan minska den omotiverade prisskillnaden mellan kunder som valt elhandlare 
och kunder som inte har gjort det. 

En heltäckande prisjämförelse finns på elpriskollen.se, elbolagen är tvingade att rap-
portera in sina priser där. Elpriskollen tillhör Energimarknadsinspektionen.

Var aktiv och välj elleverantör, det finns kanske pengar att tjäna. Men kolla vilken upp-
sägningstid och eventuell avtalstid som gäller för ditt avtal innan du byter!

Håll utkik: I vår kommer din energi- 
och klimatrådgivare ännu närmare!
Thorbjörn besöker under våren Forshaga 
för att besvara dina frågor om energian-
vändning och energikostnader - vare sig du 
är privatperson eller företagare. Råden är 
både kostnadsfria och opartiska.

Tid och plats hittar du på Forshagas hem-
sida och på vår hemsida www.erad.se.

Du kan som vanligt ringa tisdagar och 
onsdagar mellan 10-16, 0554-19414.

Bäst elpris?
Finns det något bästa elpris? Att välja elprisavtal och val av el-
leverantör kan kännas som en djungel.  

Gunilla Fält
Informatör, Energirådgivningen

0554-19437

EARTH HOUR

Rådrummet
Ina Johansson, Ulf Stefansson, 

Jane Ullman, Elisabeth Eklo 
Tel: 054-540 46 81,82,83,84

konsument@karlstad.se

31 MARS KL 20:30 

LÄS MER PÅ KOMMUNENS 
wEBBPLATS 

KONSUMENT

Tomgångskörning 
max 1 minut
Varmkör inte bilen genom tomgångskör-
ning. Tänk på att avgaserna lätt kommer 
in i bostäder genom ventilationen. Använd 
motor- och kupévärmare istället. I de lo-
kala hälsoskyddsföreskrifterna står det att 
inom detaljplanelagt område får bil med 
förbränningsmotor hållas igång högst en 
minut. Undantag om man står i bilkö eller 
att det behövs för att driva en s.k. annan 
anordning. Polisen har tillsyn över att de 
lokala föreskrifterna följs och brott mot fö-
reskrifterna är belagt med böter. 

Pengar till 
hallar och hissar
Kommunen har tio hissar och sex av dessa 
måste vi bygga om i enlighet med en ny 
lag. Det vi ska göra är att förse hissarna 
med en dörr som sitter i själva hissen och 
därmed följer med när hissen rör sig. Vi 
kommer vidare att börja arbetet med att 
förstärka kommunens ledningsförmåga. Till 
detta har vi fått bidrag från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap men 
kommunen måste stå för 50 procent av 
den totala kostnaden som är 2,7 miljoner kr.

Några av de övriga investeringar är att 
Grossbolshallen får nytt golv och upprus-
tade omklädningsrum. I Deje simhall gör vi 
vissa reparationer under sommaren och på 
slottet lägger vi nytt tak, renoverar fasa-
den och målar om utvändigt. 

Sanering av ledningar
När det gäller gator, vägar och ledningar 
är investeringarna främst sanering av va-
ledningar, en multisportanläggning vid 
Lintjärn, ny vattenledning från Östra Deje 
till Deje, mätarbrunnar och byte till ener-
gisnålare pumpar i några pumpstationer för 
avloppsvatten.

2 mars 21.00-01.00 Fredagsdans till Titanix, 
Forshaga Folkets Hus 

2 mars Kl: 14.00 Robert’os Trolleriskola, 
Forshaga Ta chansen att bli en trollkarl på 
sportlovet! Forshaga bibliotek bjuder in till 
trollerilsskola. Du mellan 6 och 13 år kan 
delta. Trolleriskolan är gratis men anmäl dig 
i bibliotekets lånedisk eller ring 054-172220. 

3 mars 15:00 Innebandy GS86-Hagfors IF U, 
Damer division 2 Forshaga

5 mars Kl 16-18:30 Familjepyssel på Kultur-
huset, Deje

5 mars Kl 9-14 Blodbussen till Lärcenter, 
Forshaga. Där kan du få veta mer om vad 
blodgivning innebär. De som vill lämna blod 
eller nyprovtagning kan ringa till Claratappen 
och boka tid. Telnr. Claratappen 054-619500 

7 mars Kl 14:30 Bokjuryn: Läseklubb på 
Forshaga bibliotek, Forshaga
Är du mellan 9-12 år? Gillar du att läsa? Vill 
du veta mer om Bokjuryn? Anmäl dig med på 
Forshaga bibliotek

7 mars Kl 14:30-16:30 Teknikverkstad på 
Kulturhuset. För låg- och mellanstadieelever 
Kostnadsfritt Ingen föranmälan behövs.

9 mars 19:30 Innebandy GS86-Sunne IBK, 
Herrar division 2 Forshaga

10 mars 14.00 Handboll HK Brukspöjkera - 
HK Önnerediterna Damer Div 1, Deje

10 mars 16.00 Handboll HK Brukspöjkera - 
HK Önnerediterna Herrar Div 2, Deje

12 mars Kl 16-18:30 Familjepyssel på Kultur-
huset

14 mars Kl 14:30-16:30 Teknikverkstad på 
Kulturhuset. För låg- och mellanstadieelever. 
Kostnadsfritt Ingen föranmälan behövs.

14 mars Kl: 19.00 Bio på Forshaga Folkets 
hus: Liza Marklunds ”Nobels Testamente” 

17 mars Kl: 10.00-14.00 LOPPIS, Forshaga 
Folkets hus Bokning av bord 054-873040

18 mars Kl: 19.00 Bio på Forshaga Folkets 
hus: Kv, Skatan

19 mars Kl 16-18:30 Familjepyssel på Kultur-
huset

21 mars Kl 14:30 Bokjuryn: Läseklubb på 
Forshaga bibliotek 

22 mars Lillebror och Nalle – Musikteater för 
de minsta, Deje och Forshaga. Biblioteken 
bjuder på barnteater. En charmig föreställ-
ning där Lillebror letar efter Nalle. För barn 
från 1,5 år. Gratisbiljetter hämtas på biblio-
teken. Deje Kulturhuset kl 09.30 Forshaga 
Folkets hus kl 13.00

23-24 mars UKM-festival

24 mars 14.00
Handboll Damer Div 1, Deje
HK Brukspöjkera - Kungälvs HK

26 mars Kl 16-18:30
Familjepyssel på Kulturhuset, Deje

2 april Kl 16-18:30 Familjepyssel på Kulturhu-
set, Deje Kom och pyssla på Kulturhuset

4 april Kl 14:30
Bokjuryn: Läseklubb på Forshaga bibliotek, 

10-13 april Påsklov. Se webben för mer 
information

16 april Kl 16-18:30 Familjepyssel på Kultur-
huset, Deje

21 april Kl 17 Internationell fest på Missions-
kyrkan Forshaga

TIPSA OM DITT EVENEMANG

Kommande:

17 maj Kl 10-16 Forshagamässan Antikt och 
Kuriosa i Ängevi Ishall

4-7 juli Forshagafestivalen 

6-7 juli Forshaga Marknad

29 juli-1 augusti Forshaga kammarmusikdagar

25-26 augusti Lustenrundan

Evenemangen är hämtade från vår kalen-
der på forshaga.se. Anmäl ditt evene-
mang du också!  De publiceras dessutom 
på Värmlands evemenangssidor under 
varmland.se och har möjlighet att visas 
på informationsskylten vid Lyckan, Rv 62 
och på vår Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

Anne Hellström
Informatör, kommunteknik

Miljökontoret
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Förberedelserna pågår för fullt på festivalkontoret och program-
met för 2012 års upplaga av Forshagafestivalen börjar ta form.  
Marknaden som blivit mycket populär bland både besökare och 
knallar har redan 400m uppbokade. Långväga besökare har hittat 
till oss och det tror vi till stor del beror på att vi satsat mer på an-
nonsering och marknadsföring. Och visst blir man glad när man en 
sommardag här hemma i Forshaga kan se Storgatan och centrum 
fyllas av aktivitet och rörelse.

Parkkvällarna blir fyllda med både nytt och kult och inleds på fre-
dag i hårdrockens tecken. Tre band kommer att äntra scenerna där 
ett av dem är Rough Diamond. På lördag blir det andra tongångar 
och storheter som ELDKVARN med Plura i spetsen och The Playto-
nes, globenfinalister i melodifestivalen -11 och segrare av dans-
bandskampen -09 sätter färg på den kvällen. Naturligtvis har vi 
också tänkt på de yngre och planerat in ett festivaldisco i parken. 

Möjligheternas dag får bland annat besök av rullstolsrugbylaget 
Köping Hillbillies: Fem killar som alla varit med om svåra olyckor 
som förändrat hela deras liv och som vägrar se sig själva som han-
dikappade. Här bjuder de oss på uppvisningsmatch och föreläsning.
Den traditionsenliga och uppskattade veteranfotbollsturneringen 
ska även i år ge våra gamla fotbollsspelare träningsvärk i de vi-

På påsklovet kan du träffa en riktig författare och bli bättre på 
att skriva berättelser. Biblioteket har då en skrivarkurs för barn 
mellan 9-13 år. Författaren Janne Ollars, mest känd för sina 
böcker om Karl Gran, kommer att hålla kursen som varar i fyra 
dagar. I kursen får du göra teaterlekar och lära dig knep för att 
hitta på bra personer, en intressant handling och en fängslande 
miljö när du skriver. Du får skriva varje dag, och du får hjälp och 
synpunkter på vad som är bra i dina berättelser. 

Mer information om kursen kommer inom kort att ges genom 
skolan, på bibliotekets hemsida och kommunens evenemangska-
lender. Vill du redan nu anmäla dig till kursen kontakta Margare-
tha Gunnarsson på telefon 172356 eller maila till 
margaretha.gunnarsson@forshaga.se

Tider för skrivarkursen är 10-13 april kl 10-12. Plats: Biblioteket

TEMA KVÄLL OM RELATIONER 
FAMILJECENTRUM 8 mars

Samtalskväll kring relationer- hur tar vi hand om famil-
jen? Vad är en familj och hur tar vi hand om varandra? 
Vart kan man vända sig ifall man har problem? Eva 
Lehtonen, familjeterapeut och Elin Arwengrim, vår ku-
rator håller i en spännande temakväll.

Torsdag 8 mars kl.18-20 
Familjecentrum öppna förskolan.
Kostnadsfritt med fika (kvällsmacka) till självkostnadspris.

VÄLKOMNA!

Låter det intressant? Ring eller maila anmälan senast 6 mars 
till Emma Nilsson Familjecentrum. Telefon 054-17 21 06 ons-
dag-torsdag, emma.bryngfors-nilsson@forshaga.se

ELDKVARN till 
Forshagafestivalen

lande musklerna och festivalloppet på 10 km (även rullstolsklass) 
ska löpas mellan Deje och Forshaga. Våra lokala talanger får vi 
också chansen att bekanta oss med. Det blir både musik och sport-
uppvisningar.

På vår hemsida www.forshagafestivalen.se kan man följa hur pro-
grammet fylls på och även läsa om övriga arrangemang vi har un-
der sommaren.

Marie Carlsson
Forshagafestivalen

Skrivarkurs för barn 
mellan 9-13 år

Alicia StrömAgnes Högström

Besök hos de nyfödda i Forshaga kommun är 
en tradition. Kommunalrådet Angelica Rage 
hälsar på för att fira familjens nytillskott och 
för att överlämna kommunens maskot. Det 
är uppskattade besök och samtal som har 
resulterat i många nya ideér och förslag. 

Vi besöker 
nyfödda

Nya telefontider för vuxengruppen
Vuxengruppen som handlägger försörjningsstöd och missbruk har 
fr.o.m. den 1 mars telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag 
kl. 8.15–9.30. Handläggarna nås via kommunens växel på telefon 
054-17 20 00. Våra öppettider i receptionen är som vanligt mån-
dag-fredag 13.00-15.00. Du kan även nå receptionen under denna 
tid på 054-17 20 56.

Du kan även ringa direkt till din handläggare på följande telefon-
nummer och tider:

Lustenrundan
Planeringen för konst- och konsthantverksrundan Lustenrundan 
25-26 augusti 2012 pågår för fullt! När den här tidningen trycks 
har vi ett 60-tal medverkande anmälda. Vill du vara med? Skynda 
dig och anmäl dig, före 5 mars vill vi ha uppgifter om din med-
verkan. Vill du veta mer? Du är varmt välkommen att höra av dig! 

Victoria Göthberg 
Tillväxtsamordnare

Tel: 054-17 20 87

Feriejobb/praktikarbete
Ungdomar som är födda 1996 kan söka sommarjobb i år. Just nu 
har olika arbetsplatser fått en förfrågan om och när de kan ta 
emot sommarjobbare. Mer information kommer i nästa Kontak-
ten. Då finns också allt material att söka på www.forshaga.se

Leif Larsson
Projektledare på Arbetsmarknadsenheten (AME)

Margaretha Gunnarsson
Bibliotekarie

TILL SIST

Handbolls-karavan
För andra året i rad genomförde Forshaga HK i samarbete med 
Svenska handbollsförbundet ”Handbollskaravanen”. Ca 350 elever 
från åk 2-6 i Forshaga RO fick prova att spela handboll under lek-
fulla former. Sävehofs Ulf Andersson höll i handbollspassen i Fors-
haga sporthall. Extra tack till B-flickorna Johanna Wahlund, Felicia 
Johansson, Elin Andreasson, Elisy Nsambimana, Hanna Söderberg 
och Emma Sjöstedt som var instruktörer under ”Handbollskarava-
nen”. Vi passar på att hälsa nya spelare välkomna till föreningen. 
Mer information om oss finns på www.forshagahandboll.se.

Per Söderberg
Ordf FHK

Edit Sandström 100 år
Edit Sandström från Torp i Deje har fyllt 
100 år. Hon uppvaktades av Forshaga kom-
mun på sin födelsedag den 10 januari.

Malin Brandin
Informatör

Ann-Cathrine Borr  054-17 20 58
måndag, torsdag och fredag 8.15-9.30

Kristina Persson  054-17 20 55
måndag, tisdag och fredag 8.15-9.30

Bengt Sund  054-17 20 54
måndag, tisdag och torsdag 8.15-9.30

Lina Bäckman  054-17 20 69
tisdag, torsdag och fredag 8.15-9.30

Forshaga kommun och Landstinget i Värmland i samverkan
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Vilgot wallin

Erik Hjort Grönvall

Nellie Edkvist

wiking Oddli

Eldar LindgrenAxel Keiner

Hugo Näsström Loui Jansson

Du kan beställa en försto-
ring av bilden från bebis-
uppvaktningen. Ring Peter 
wallgren på vårt tryckeri 
Tel: 054-17 20 93


