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Trots regn och rusk och därmed höga vat-
tenflöden, så finns ljuset! Kommunen har 
under de senaste tio åren aldrig haft så stor 
inflyttning som i år. Dessutom föddes många 
nya kommuninvånare. Några av dem ser du 
i slutet av den här tidningen. 

I Värmland arbetar vi tillsammans för att 
öka Värmlands attraktivitet. På lokal nivå 
har vi naturligtvis hakat på. Vi arbetar både 
med den inre och yttre miljön. Vilket in-
tryck får besökare och nyinflyttade av vår 
kommun? Hur ser det ut? Var det lätt att 
hitta? Hur bemöts man av kommunanställda 
eller kommuninvånare?

All kommunal personal kommer under 2013 
att bjudas in till föreläsningar om värdskap. 
Det handlar om att lyfta vikten av ansvar 
och attityder. Både vid det personliga mö-
tet men också i sociala medier. Är det OK 
att arbeta inom kommunens verksamheter 
och samtidigt finnas med på facebook och 
gilla Hitler? Kan man skilja på värderingar 
i privatliv och i jobb? Kan man vara flera 
personligheter på en och samma gång?

Budget för 2013 klubbades i kommunfull-
mäktige den 27 november. Driften utökas 
med ytterligare cirka 4 miljoner. Det mesta 

till skola och omsorg. Det 
finns nu till exempel pengar 
för att genomföra heltid 
till alla inom äldreomsor-
gen som så önskar. 

Vi investerar för 27 miljo-
ner kronor. Stora investeringar 
är om- och tillbyggnad av Deje-
skolan, skredriskåtgärder, sane-
ring av VA och vägar samt fiber och 
olika verksamhetssystem.

Det finns givetvis orosmoln som vi beva-
kar. Vad händer i omvärlden? Hur går det 
med mitt jobb? Klarar mina barn av skolan? 
Arbete och utbildning är grunden för att 
kunna leva ett tryggt liv. Forshaga kom-
mun har ett bra utgångsläge. Det råder 
även samförstånd mellan majoriteten av de 
politiska partierna i kommunfullmäktige. 
Den majoriteten är beredd att ta ansvar 
för en budget i balans för att kunna fort-
sätta framåt i en positiv anda. Detta hjäl-
per kommuninvånare som grupp men också 
individuellt. Jag hoppas att 2013 blir ett år 
där det mesta bara blir bättre!

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen kommer att få in 
under året och vad pengarna ska användas till. Den 27 november beslu-
tade kommunfullmäktige budgeten för 2013. 

Till exempel handlar nästa års budget om pengar till heltidsprojektet, 
turtäthet i kollektivtrafiken och mer pengar till barnomsorg. Vård- och 
omsorgsnämndens budget stärks med 1,2 miljoner varav 400 000 kronor 
för att öka bransäkerheten. Lärande- och arbetsnämnden får 600 000 kronor för att bland 
annat anställa socialsekreterare. 200 000 kronor läggs till att införa digitala möteshand-
lingar. Totalt är budgeten på 695 miljoner. Resultatet är 0,82 % av skatteintäkterna, det vill 
säga 4,7 miljoner kronor. 

Vi investerar för cirka 30 miljoner årligen där de största satsningarna är ombyggnad av 
Dejeskolan och ny återvinningscentral. Hela budgeten finns att läsa på forshaga.se

Kommunens budget är beslutad

Malin Brandin, informatör
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Forshaga kommun genomför ett 
heltidsprojekt, som ger anställda 
inom vård och omsorgsförvalt-
ningen möjlighet att välja hur 
mycket de vill arbeta. Projektet 
hoppas leda till nöjdare per-
sonal, ännu bättre service och 
omvårdnad till brukare och att 
kommunen blir attraktivare som 
arbetsgivare.

Heltidsprojektet startade våren 2011, och 
har varit en lång utvecklande resa som for-
mat just vår modell. En modell som mynnar 
ut i att personalen inom vård och omsorg nu 
får möjlighet att själv välja sin sysselsätt-
ningsgrad. Heltidstjänst eller önskad 90, 80, 
75 eller 50 %-tjänst.

Modellen bygger på solidaritet, alla anställ-
da är med och bidrar på ett eller annat sätt.
De anställda lägger sina egna scheman och 
sedan är det upp till en bemanningsenhet 
att ha koll på var personalen behövs och 
fördela resurserna. Det innebär att man 
kommer arbeta i fler arbetsgrupper, och 
kanske på fler arbetsställen.

För att möjliggöra heltidsprojektet har poli-
tikerna skjutit till drygt två miljoner kronor. 
- I förlängningen tror vi att det här är en 
lönsam investering, säger vård- och om-
sorgsnämndens ordförande Bertil Hagelin.

Nöjdare personal, ännu bättre service och 
omvårdnad till brukare, och ökad attrak-
tionskraft som arbetsgivare är några av vin-
sterna med den nya arbetsmodellen.

Anställda i Forshaga kommun 
får själva välja sysselsättningsgrad

Heltidsprojektet:

Den nya ar-
be t smode l -
len, som i 
första fasen 
berör 160 an-
ställda inom 
äldreomsor-
gen, kommer 
tas i bruk den 
21 januari. 

Tanken är att 
modellen i en 

Mattias Göthberg, informatör

senare fas också ska komma att gälla perso-
nal inom LSS och i sista fasen övrig personal.

Mattias Kratz är en av dem 
som har valt att gå upp från 
75 % till heltid.

Forshagas befolkning ökar näst mest i Värmland

Vi ökar näst mest i Värmland visar Statis-
tiska Centralbyråns (SCB) senaste kvartals-
rapport. Senaste året har Forshagas befolk-
ning ökat mest i Värmland efter Karlstad. 
En befolkningsutveckling som vi inte haft 
till sedan början av 90-talet. 

Befolkningsökningen beror till största delen 
på ökad inflytt, främst från övriga värm-
landskommuner, men också på att det föds 
många barn här. 

Mattias Göthberg, informatör

- Vi ligger bra till vad gäller valuta för boen-
depengen, vi har nära till en större arbets-
marknad och vi jobbar aktivt för att vara 
en bra barnkommun, förklarar kommunchef 
Ingrid Näsström de positiva siffrorna.

Värmlands län ökar med 112 personer, vilket 
innebär att befolkningsutvecklingen utanför 
Karlstadsregionen ser dystrare ut. 

Befolkningsutveckling 
senaste året i Värmland
Ökning  Befolkningsmängd
  SCB (30 sept 2012)
Karlstad +486 
Forshaga +73   11 308
Hammarö +60  
Kil +25

Värmland  273 097
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Vi behöver bli fler i Värmland. Att det råder 
brist på kvalificerad personal inom vissa yr-
kesgrupper är ett välkänt problem som på 
sikt kan hindra Värmlands utveckling. Ge-
nom den här kampanjen vill vi fånga pre-
sumtiva hemvändare via deras vänner, som 
visar att de saknar dem. Hela tänket går ut 
på att göra tvärt om. Vi vänder oss till de 
som bor i Värmland för att nå de som flyttat 
härifrån.
– Jag tror att de flesta län eller kommuner 
lagt ned tid och resurser på kampanjer i 
storstäder för att locka hem folk, men vi 
vill hellre låta värmlänningar bjuda in dem 
de saknar och tror skulle trivas här, säger 
Madeleine Norum på Region Värmland.

Kampanjen uppmanar värmlänningarna 

Projekt 
Attraktiva Värmland
Projekt Attraktiva Värmland är ett treårigt 
EU-projekt med Region Värmland som 
huvudman och samtliga 16 kommuner som 
medfinansiärer.

Målet med projektet är att locka fler be-
sökare, inflyttare och företagsetableringar 
till Värmland.

Värmlandskampanj för ökad inflyttning
att gå in på www.varmland.se/2020 och 
bjuda in sina vänner via Facebook, Linke-
dIn eller mail. Den inbjudne vännen får en 
uppmaning att svara på några frågor om 
Värmland. I slutet av undersökningen har 
personen möjlighet att börja prenumerera 
på det nyhetsbrev vi skickar till potentiella 
inflyttare, få info om att följa oss på face-
book.com/varmland (som idag har 17 200 
gillare) eller få kontakt med Jenny Höög, 
projektets inflyttningskoordinator.

– Vi hoppas och tror att det ska uppfattas 
mer inbjudande och framför allt visa att vi 
är intresserade av en dialog med de som är 
intresserade att flytta hit, säger Madeleine 
Norum.

Ny besökskarta 2013

VÄRMLAND

ATTRAKTIVA

I början av 2013 kommer vår nya besöks-
karta som produceras i samarbete med  
Inceptum Media. Kartan innehåller över-
siktskarta, tätortskartor över Forshaga, 
Deje och Olsäter, tätortsregister och 
kort information om kommunen. Den 
finns att hämta bland annat på Kultur-
huset, Lärcenter och kommunkontoret 
samt i flera butiker i kommunen.

Region Värmland

Malin Brandin, informatör

Behöver du information 
om kommunen 
på lättläst svenska?
I Forshaga satsar vi på lättläst information på webben.
www.forshaga.se/lattlast, är kommunens lättlästa webb. 

Där hittar du information om kommunen. 

Vi har också nyheter på lättläst svenska.
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Under det gångna året har Forshaga kommun inlett flera processer 
som handlar om att öka vår attraktionskraft och att stärka vårt va-
rumärke. Fokus är framförallt att värna om våra invånare, men det 
handlar också om att locka nya.

Vi har nu lagt upp inflyttarsidor på vår webbplats för att potentiella inflyttare lätt ska 
hitta den information de behöver. Vi uppmuntrar också till personlig kontakt, vilket kan 
behövas både innan och efter en flytt till en ny plats. Alla nyinflyttade får nu tidningen 
”Nyinflyttad i Forshaga kommun”. Vi samarbetar också med projektet Attraktiva Värmland 
(Region Värmland) kring kampanjer, ambassadörskap och gemensamma utmaningar kring 
inflyttningsfrågan.

Målet är att vi under 2013 ska samla upp till träffar för nyinflyttade. Vi kommer också att 
arbeta med uppföljning av dem som flyttat härifrån. I samband med att Diggiloo-gänget 
kommer till Dömle herrgård i sommar hoppas vi få möta en del hemvändare, liksom i sam-
band med andra evenemang och aktiviteter runt om i kommunen.

Vi behöver din hjälp! 
Det är vi som lever och verkar här som är de bästa ambassadörerna för vår gemensamma 
plats. Den bild vi sänder ut, de attityder vi sprider och trivseln bland våra invånare är 
avgörande frågor för att locka hit fler invånare. Vi har alla ett ansvar för framtiden. 

Känner du någon som behöver mer information eller som har tankar på att flytta häråt? 
Eller är du kanske själv nyinflyttad? Du är alltid välkommen att kontakta mig!

Flytta till Forshaga  

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare

054-17 20 87

Victoria Göthberg 
arbetar som tillväxt-
samordnare i Forshaga 
kommun och som bl.a. 
arbetar med strate-
gier för att locka nya 
invånare.

Kontakten nr 1 om 
Attraktiva Forshaga

Kontakten nr 2 om 
Värdskap

Kontakten nr 3 om 
Inre och yttre miljö

Kontakten nr 4 om 
Medborgardialog

Dessa ”nycklar” 
ingår i Attraktiva
Forshaga
Varumärke och vision
Värdskap och attityder
Inre och yttre miljöer
Dialog
Möteplatser och evenemang
Inflyttning

Kontakten nr 5 om 
Besöksmål och evenemang

Tidigare artiklar om Attraktiva Forshaga:

Attraktiva Forshaga
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I början av nian blev jag tillfrågad av min 
musiklärare Christer Halvarson om jag ville 
vara med i organisationen Röda Korsets 
ungdomsgrupp. Mitt svar blev ett självklart 
ja och Christer berättade att det var möte 
om en vecka.

Veckan därpå när jag kom till mötet aning-
en sent satt fyra ungdomar och en musik-
lärare och planerade en konsert för att 
samla in pengar till ”Världens Barn”. Jag 
rycktes genast med i diskussionen som just 
då handlade om artisterna som skulle med-
verka. Den första reflektionen jag gjorde 
var över hur många artister som var villiga 
att ställa upp. Sedan drömde jag mig bort 
framåt i tiden där ja såg oss stå och tacka 
publiken för att de kommit och gett en stor 
applåd till alla duktiga artister.

Ca 4-5 möten senare var det dags. Den 11 

Konsert av unga gav 
10 000 kronor till Världens barn

Felicia Johansson

november klockan 11 samlades 7 stycken 
ungdomar och en musiklärare för att ställa i 
ordning allt hembakat fika och fixa scenen. 
Vi var ett riktigt team.

Ju närmare klockan drog sig mot 17 blev 
jag allt mer nervös och spänd på att se hur 
många som skulle komma. För mig och min 
vän Linn, som också är med i planerings-
gruppen, var det extra nervöst. Vi båda 
skulle stå framför publiken och göra det 
vi är bra på. För hennes del gällde det att 
sjunga, för mig var det att prata o presen-
tera artisterna.

Klockan slog fem och det var dags för sho-
wen att börja och jag välkomnade alla gäs-
ter och fångade publiken med min naturliga 
charm. Kvällen kunde inte börja bättre än 
att Christer Halvarson och hans bror Anders 
Halvarson inledde med att sjunga och bju-

Anmälan till joachim.aude@forshaga.se

FILMLäGER På KULTURHUSET 
På JULLoVET 27-28 DECEMBER

För elever på mellanstadiet kl 10-16
Gratis. Lunch ingår

Skriv eget manus. Spela in. Redigera.

da på sig själva så som bara Halvarson kla-
nen kan. Sedan flög tiden iväg och samtliga 
artister var oerhört duktiga. Det som var 
speciellt med vår konsert var att det fanns 
något för alla. Vi hade allt från en pianist 
som spelar minst lika bra som Robert Wells, 
grymma låtskrivare, trollkarlar och rap-
pare. Kvällen kunde inte blivit bättre. Det 
slutade med att vi samlat in 10 000 kro-
nor till ”Världens Barn”. 10 000 kronor. Det 
känns otroligt. Vi var 7 stycken ungdomar, 
alla under 18 år, och en musiklärare i lilla, 
lilla Forshaga. 

Efter showen kom folk från publiken fram 
och berättade hur bra showen var och be-
römde oss alla för ett bra jobb. Det är skönt 
att få höra när man gör något bra, det ger 
en hopp och drömmar. Det här var inte sista 
gången vi arrangerade en konsert. Vi kom-
mer tillbaka och den gången hoppas vi att 
slå vårt rekord. Jag är så stolt över alla som 
vågade ställa sig på scenen och alla som var 
med och gjorde ett bra jobb så att showen 
blev uppskattad.

Vi i Röda Korset gruppen vill även passa på 
att tacka alla som kom och för all positiv 
respons både i sociala medier och i verklig-
heten. Tack!
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I augusti startade kursen Vård och omsorg vid demensvård på omvårdnadsutbildningen vid 
Lärcenter i Forshaga kommun. Varannan måndag eftermiddag samlas undersköterskorna 
tillsammans med sina lärare för att läsa om demenssjukdom utifrån olika temaområden. 
Olika föreläsare har bjudits in bl a demenssköterska, arbetsterapeuter och till avslut-
ningen kommer två Silviasystrar från Hammarö och berättar om sitt arbete. Kursen omfat-
tar 100 gymnasiepoäng och bedrivs på halvfart. Undersköterskorna, som alla har en fast 
anställning har själva fått lämna in en intresseanmälan om att få gå kursen. 

Demens är en folksjukdom och idag är det ca 150 000 personer i Sverige som är drab-
bade. Risken att drabbas av demens stiger med åldern men det finns även en koppling till 
kön, högt blodtryck, fetma, höga kolesterolvärden och om man har en nära släkting som 
drabbats av sjukdomen. Att andelen personer med demenssjukdom ökar ses även inom 
äldreomsorgen i vår kommun.

Idag har hälften av våra platser på särskilda boenden inriktning mot demens. Inom hem-
tjänsten ses ett ökat behov av kunskap inom demensområdet för de som arbetar där.

Malin Jonsson, under-
sköterska Ullerudsgår-
den
1. För att jag brinner för 

ämnet. När tillfälle gavs att 

få läsa kursen tog jag den.

2. Den har gett mig mycket, erfaren-

hetsutbyte med kurskamrater och ökad 

kunskap. Jag känner mig säkrare och 

förstår mer hur jag ska handla i olika 

omvårdnadssituationer. Ska nu försöka 

förmedla allt detta till mina arbetskam-

rater. Hoppas det blir ett demensteam 

i kommunen.

3. Kursupplägget har varit bra. Man 

orkar läsa på halvfart. Jag lärde mig 

mycket när jag jobbade med den skrift-

liga inlämningsuppgiften.

Marita Hellström, un-
dersköterska hemtjäns-
ten
1. För att det är ett vik-

tigt men svårt ämne. Jag 

vill få mer kunskap om demenssjukdom 

och tips på hur man kan handla i olika 

situationer som man ställs inför.

2. Att bemötandet är så viktigt speciellt 

när man möter personer med demens-

sjukdom. Jag har också lärt mig att man 

ska jobba med att stärka personer med 

demensdiagnos. Det är så duktiga lärare 

på omvårdnadsprogrammet.

3. Jag tycker att det gått bra att läsa 

och jag skulle gärna vilja läsa fler kurser 

med samma upplägg.

Britt-Marie Hasselheim, 
undersköterska södra 
Lintjärn
1 För att jag vill förkovra 

mig och sökt jobb på de-

mensavdelning. Det är 

det jag vill jobba med.

2 Ny kunskap och erfarenhetsutbyte 

med kurskamrater.

3 Kursen har varit bra. Var lite skräm-

mande först med prov. Det var inte så 

farligt. Helt okej.

Ing-Marie Fritzson, utvecklingsledare vård och omsorg

Den 23 oktober deltog representanter från Forshaga kommun i en ”Uppstartskonferens - 
kommungemensamt arbete Demens”.

I vår monter på CCC i Karlstad informerade vi om våra teamträffar och inflyttningsträffar 
som vi anordnar på våra demensboenden, träffarna är myckert uppskattade av anhöriga. 
Undersköterskorna, Malin Jonsson och Jenny Pontinder samt enhetschef Katarina Arons-
son och undertecknad informerade också om vårt arbete med BPSD-registrering. Detta 
är ett register som resulterar i att vi ska förbättra vårt förhållningssätt mot vårdtagaren, 
aktivera och ge en mer personcentrerad vård. Resultat ska bli att de psykiska och bete-
endemässiga symtomen ska minska i och med rätt aktiviteter och ett bra förhållningssätt.

Konferensen var mycket välbesökt båda av kommunanställda, politiker och landsting. Fö-
reläsningarna av en geriatriker, demensteam, demenssjuksköterska, anhörig, socialstyrel-
sen samt en jurist var givande och i stort sett övergripande för demensvården.

Det är lärorikt att höra hur andra kommuner arbetar, ge och få idéer för att jobba vidare 
för att förbättra vården kring personer med demenssjukdom och dess anhöriga.

1. Varför har du valt att läsa kursen?
2. Vad tar du med dig från kursen?
3. Hur tycker du det ha varit att läsa 
kursen?

Sylvia Asplund, demenssjuksköterska

”Uppstartskonferensen - ett 
kommungemensamt arbete Demens”

Kompetensutveckling om 
demens för undersköterskor 
inom vård och omsorg 

Vi frågar
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Nu finns en applikation på kommunens 
Facebooksida där du kan se alla våra 
lediga tjänster. Informationen om våra 
lediga arbeten är efterfrågad och sidan 
vi har på vår webbplats är välbesökt. Nu 
har vi också utvecklat en applikation på 
Facebook där du kan se alla lediga jobb 
hos oss. 

Hur ser jag de utannonserade tjäns-
terna på Facebook?
Gå till kommunens Facebooksida på 
webben (www.facebook.com/forshaga-
kommun) och klicka på legogubben eller 
rubriken lediga jobb bland applikatio-
nerna. Idag går inte applikationen att nå 
via mobilen. Det beror på att Facebook 
än så länge inte tillåter andra applika-
tioner än sina egna där, men förhopp-
ningsvis är det på gång.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) undersöker sedan 2009 årligen kommunernas infor-
mation till medborgaren. Forshagas webbplats har för varje år förbättrat resultaten, och 
placerar sig i år som tvåa i Värmland, plats 54 i i Sverige.

SKL:s undersökning ”Information till alla” undersöker 12 områden och där sammanlagt 250 
frågor och tjänster ska kunna besvaras/tillhandahållas. Det som undersöks är att informa-
tion finns och att den enkelt går att hitta. När undersökningen gjordes för första gången 
2009, gjordes den innan lanseringen av nuvarande webbplats, med resultatet 44%, eller en 
föga smickrande 257:e plats i Sverige. Vi valde då att aktivt arbeta för att förbättra vår in-
formation på webben. Redaktörerna för våra förvaltningar, det så kallade webbrådet, tog 
det gemensamma beslutet om att långsiktigt arbeta för att uppnå 80 % i undersökningen. 
Ett resultat som vi uppått i år (81%).

Kortfakta om årets undersökning
• Vi förbättrade oss 92 placeringar i årets undersökning (från 146 till 54)
• Vi gick från plats 10 till plats 2 i Värmland
• I fem av de tolv undersökningsområdena finns vi med på topp 20-listan i Sverige (Till-
stånd, näringsliv och krisinformation & äldreomsorg & handikappomsorg & sök & gator, 
vägar, miljö och renhållning)
• I två undersökningsomåden är vi bäst i Sverige (sökbarhet, tillstånd, näringsliv och krisin-
formation) där vi tillsammans med några andra kommuner har full pott, 100%
• Som bästa Värmlandskommun placerade sig Karlstad (delad andraplats i Sverige) på 90%

Hela undersökningen hittar du på SKL:s webbplats: http://www.skl.se/press/nyheter_2/
kommuner-fortsatter-forbattra-information-pa-webben

Vår webbplats blir aldrig färdig - vi fortsätter utveckla den
Att vi nu uppnått 80 % innebär inte att vårt arbete med att utveckla webbplatsen fortsät-
ter, bara att vi sätter nya mål. Vår webbplats blir aldrig ”färdig” utan måste utvecklas 
hela tiden. Vi kommer under 2013 arbeta vidare med SKL:s undersökning och förbättra 
innehållet och strukturen. Under nästa år kommer vi också presentera ett antal e-tjänster 
som kräver elektronisk signering, så kallad e-legitimation. Detta som ett resultat av ar-
betet tillsammans med övriga Värmlandskommuner i arbetsgruppen för e-tjänster som 
startats under hösten. Att vidareutveckla tillgängligheten, arbeta mer med lättläst och 
klarspråk och göra en översyn av layouten är ytterligare förändringar/förbättringar som 
står högt upp på vår prioriteringslista.

Bra betyg till 
www.forshaga.se

Kommunens webbplats näst bäst i Värmland

Nu kan du se våra 
lediga jobb på vår 
facebook-sida 

Mattias Göthberg, informatör

Vi
gillar att 

du följer oss

Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

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

9 2 6
Den 28 november hade kom-
munen 926 personer som gil-
lar sidan.

Mattias Göthberg, informatör
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Har du skickat in och inte fått svar på 
synpunkter eller klagomål via vårt syn-
punktsformulär på webben senaste 
tiden? Vi ber dig i så fall kontakta oss 
igen, då vi haft tekniska problem med 
formuläret.

Efter uppgradering av vårt webbpubli-
ceringsverktyg och byte av server som 
gjordes 22 oktober har någonting blivit 
fel med vårt klagomåls- och synpunkts-
formulär. Ingenting av det som skickats 
in den vägen har kommit fram, och går 
dessvärre inte heller att återskapa. 

Har du under tidsperioden 22 oktober – 
22 november skickat in i förslag, klago-
mål, beröm, felanmälan eller andra syn-
punkter den vägen ber vi dig kontakta 
oss igen. Det gör du enklast genom att 
ringa vår växel på 17 20 00, skicka e-
post till kommun@forshaga.se, eller att 
posta ett nytt synpunktsformulär. 

När felet uppmärksammades felsöktes 
och åtgärdades de tekniska problemen 
på en gång, och synpunktsformuläret 
fungerar som det ska igen.
Vi ber om ursäkt till dig som väntat på 
svar och/eller åtgärd, men som på grund 
av ovanstående inte hörsammats. 

i Lärarförbundets rankning av bästa 
skolkommun

Totalplacering 219 82

Resurser 280 265

Utbildade lärare 15 9

Lärartäthet 164 14

Friska lärare 253 191

Lön 202 241

Avtalspart 44 117

Andel barn i förskola 121 120

Meritvärde år 9 214 181

Meritvärde år 9-SALSA 252 249

Andel godkända år 9 79 94

Andel godkända år 9-SALSA 99 180

Gymnasium inom 4 år 164 43

Högskolebehörighet 252 143

Övergång högskolan 270 119

Resultat 2011 2012

Forshaga kommun klättrar upp 137 steg till 
plats 82 i Sverige i Lärarförbundets årliga 
rankning av bästa skolkommuner. Sedan 
2002 har Lärarförbundet utsett bästa skol-
kommun varje år. Forshaga har förbättrat 
sig i de flesta områden i år.

Till grund för rankningen Sveriges bästa 
skolkommun ligger fjorton kriterier som  
anses viktiga för att bedöma skolans ar-
betsförutsättningar och resultat. 

Inom respektive kriterium rankas kommu-
nerna från 1 till 290 där placering 1 utgör 
bästa värde. Den kommun som uppnår lägst 
sammanlagd poängsumma hamnar i topp. 
Två kriterier, andel pedagogiskt utbildade 
lärare respektive lärartäthet, ges dubbel 
vikt i sammanräkningen då tillgången till 
kompetenta lärare är den enskilt viktigaste 
faktorn för skolframgång. 
(Källa: www.lararforbundet.se)

Tekniska problem 
med kommunens 
klagomåls- och syn-
punktsformulär på 
webben

Forshaga årets klättrare

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Benny Pedersén tog emot diplom

Malin Brandin, informatör

Mattias Göthberg, informatör

Detta är synpunkten
Har du synpunkter på Forshaga kom-
muns verksamheter? De vill vi gärna 
ha reda på. De är värdefulla och 
hjälper oss att utveckla och förbättra 
kommunens service och tjänster. På 
vår webbplats finns en länk nere till 
höger på startsidan www.forshaga.se. 
Där kan du också se statsistik över hur 
den används.

Dagcenters marknad på Tryckerigatan
I början av november öppnade dagcenterverksamheten upp dörrarna för en marknad av 
egentillverkade saker på Tryckerigatan i Forshaga. I utbudet fanns allt från renoverade 
shabby chic-inspirerade möbler och kuddar, till vackra vykort och rödlöksmarmelad.

Malin Brandin, informatör



Fördelarna är många med att handla i buti-
kerna i Forshaga och Deje. Flera företagare 
i kommunens båda centralorter tycker att 
det känns mycket bra att ha företaget här 
och det har många orsaker. 
- Jag tycker att det är positivt att det är 
en liten kommun. Det gör det lättare att 
lära känna människor och att bygga upp ett 
ömsesidigt förtroende, det tycker jag är ett 
måste i alla affärer. 
Den som säger så är Anita Hedelin som 
tillsammans med sin man Pål driver Palle 
Media i Forshaga centrum. Deras kunder 
är både företag och privatpersoner. Till fö-
retag trycker de till exempel visitkort och 
skapar broschyrer. Även privatpersoner kan 
titta in till dem och få tips om roliga saker 
till någon som fyller år till exempel. 
Det finns ett stort utbud varor och tjänster 
i kommunen. På Storgatan i Forshaga hit-
tar du till exempel allt från cyklar, tyger, 
mode, foto, färg, te och kaffe, skor och 
utrustning till hund och katt. Hos Hunds-
hopen finns inte bara foder och prylar till 
djur, där kan du även handla fritidskläder 
till dig själv. 
- Jag tycker att vi har väldigt trevliga kun-
der och många handlar gärna här hemma i 
Forshaga. Det tycker jag är sådant som gör 
att det är roligt att arbeta här. Jag trivs på 
mitt jobb och tycker alltid att dagarna här i 
butiken är väldigt trevliga, säger Millan Jo-

hansson som arbetar i Hundshopen. 
I Deje finns allt från blåsinstrument och 
bildelar till skor, mat och blommor. I båda 
centralorterna kan du dessutom unna dig 
lite skönhetsvård, eller varför inte massa-
ge. Du kan naturligtvis klippa håret i både 
Deje och Forshaga och i Deje kan du även 
vårda dina fötter och naglar. Eller varför 
inte göra en ansiktsbehandling i Hudvårds-
salongen i Forshaga och sedan avsluta med 
en kopp kaffe och gott fikabröd hos Cåpa. 
Innan du tar dig hem igen kan du handla 
middagsmat och bröd till morgondagens 
frukost i någon av de båda centralorternas 
livsmedelsbutiker. Du hittar både ICA och 
Konsum i både Forshaga och Deje. Parke-
ring är gratis om du har bilen med dig. 
Att handla varor och tjänster i butikerna vi 
har i vår kommun har många fördelar. För 
det första så gynnar det givetvis handlarna 
på orten. Finns det kundunderlag finns det 
butiker. Något som är bra på många sätt, 
inte bara för företagarna själva utan för 
alla andra som bor och arbetar i kommunen 
också. Finns det bra service kan det locka 
fler att flytta till både Forshaga och Deje. 
Fler invånare ger fler skattebetalare som i 
sin tur gynnar skola, vård och omsorg till 
exempel. Men genom att gå ut på byn och 
handla får även människor en chans att 
mötas. Alla som har bott i Forshaga eller 
Deje några år vet att det är svårt att handla 

Handlarna i fokus

Näringslivs-
SVEPET

Känner du en företagare som är värd att 
uppmärksammas? Nu har du (och alla 
andra) chansen att vara med och nomi-
nera en företagare som du tycker har 
gjort något utöver det vanliga. 

Årets företagare är ett samarbete mel-
lan Företagarna och Forshaga kommun.

Kriterier för årets Företagare
Årets Företagare ska
• äga företaget 
• aktivt driva företaget 
• ha företaget som sin huvudsakliga sys-
selsättning  
• genom gott ledarskap, vara en god 
förebild och ambassadör för företagare 
• visa prov på att vara extra kreativ och 
företagsam på ett sätt som bör premie-
ras 
• ha god lönsamhet 
• inte ha några betalningsanmärkningar

Skicka namnförslag med en nominering 
senast den 30 januari till,
Marcus Ekholm
Näringslivschef
Box 93
667 21 Forshaga
marcus.ekholm@forshaga.se

En jurygrupp bestående av personer 
från det lokala näringslivet väljer ut 
Årets företagare utifrån de nominering-
ar som inkommit. 

Nominera en 
kandidat till Årets 
Företagare 2012

Företag i fokus-special

Forshaga, Storgatan, skyltsöndagen 2007

Marcus Ekholm
Näringslivschef



ett par liter mjölk och ett bröd utan att 
stöta på en granne, en av barnens lärare 
eller kanske en god vän i affären och byta 
några ord.
Att driva en matvarubutik i en mindre ort 
är speciellt, det säger Anders Larsson som 
driver ICA Supermarket i Forshaga. 
- Det som är bra med att ha företag i Fors-
haga är att det är en mindre ort där man 
känner de flesta och kan agera därifrån, ge-
nom att försöka skapa en familjär stämning 
i butik och på orten. Kunderna tycker att 
jag har en bra personal, och att det alltid 
känns välkomnande att handla i butiken. 
När vi gör kundundersökningar så får Perso-
nalen alltid högsta betyg. Många är förvå-
nade av att vi kan ha så konkurrenskraftiga 
priser som vi har i vår ICA Butik. En säger 
att de inte behöver åka till Karlstad för att 
handla när vi har en så bra prisbild som vi 
har, säger han.
Sussie Ahlin som driver ICA Nära i Deje se-
dan snart ett år tillbaka ångrar inte en se-
kund att hon valde Deje. 
- Nej det gör jag inte. Det finns så mycket 
energi här och alla vill utveckla orten på 
alla sätt. Det är så roligt att få vara med 
och påverka. 
Sedan Sussie tog över har allt fler kunder i 
Deje valt att handla på ICA och nyligen no-
minerades hon bland 700 ICA-Närabutiker 
till Årets säljraket och kom på andra plats. 

Något hon är mycket stolt över. 
Flera av de som arbetar i butikerna i Fors-
haga och Deje säger att de ofta får beröm 
för sitt utbud och för sin service. 
- Vi får ofta höra att vi har ett brett sorti-
ment, bra service och att vi är glada, säger 
Annbrith Larsson som arbetar på Cosmos på 
Storgatan i Forshaga. Cosmos säljer cosme-
tik, tyger och väskor och mycket mer. 
Rooths kläder finns i både Forshaga och 
Deje. De har till exempel ett bra utbud 
med kläder i större storlekar för den som 
vill ha det och priserna i butikerna är bra. 
- Nästan alla kunder tycker att det bästa 
med att handla på Rooths är att de får bra 
och personlig service. Det händer att man 
får en kram och att någon kommer fram på 
gatan och talar om hur nöjda dom är med 
sitt senaste köp. Det säger Pia Frohm som 
arbetar på Rooths.
Många av butiksägarna i både Deje och 
Forshaga säger att det är lättare att ge 
personlig service och lättare att lära känna 
både kunder och andra.
- Den stora styrkan i att verka på en liten 
ort just litenheten. Vi har nära till besluts-
fattare, möjligheten att påverka är stor. 
Det som många av våra kunder uppskattar 
med att åka hit till Forshaga och göra sina 
behandlingar är just den personliga service 
som man får, den omtänksamhet som vi vi-
sar och känslan av att vi verkligen är mån Marcus Ekholm

Näringslivschef
054-17 20 51

marcus.ekholm@forshaga.se

om våra kunder, säger Anna Skinnargård 
som driver Hudvårdssalongen i Forshaga.
Agneta Haglund-Ericsson driver Boutique 
Duo i Deje, en liten butik med fina dam-
kläder. Själv säger hon att hon vill ge sina 
kunder den allra bästa service.
- Att ha en liten butik i Deje känns bra, jag 
tror att folk vill mer och mer ha personlig 
hjälp och service, att kunden kan få stå i 
centrum, och det kan man få i mindre bu-
tiker, dessutom blir det ett utflyktsmål som 
många tycker är trevligt.
Det finns möjlighet att handla fina blom-
mor i både Deje och Forshaga. I Deje har 
de ibland disco i butiken, något som brukar 
locka folk säger Linda-Marie Fors som dri-
ver Blomsteraffärn där. 
- Man vet ju vilka folk är och var de bor, 
säger Karin Rolandsson som driver Karins 
blommor i Forshaga. En gång skulle leve-
rera blommor och fick inte tag i den som 
skulle ha dem. Då ringde jag hennes dotter 
och frågade om hon visste var hon var. Ja 
hon är här fick jag till svar och då blir det ju 
så mycket enklare att ge kunderna service. 

Text och foto: Cicci Wik
Frilansjournalist

Deje centrum

Anna Skinnargård driver Hudvårdssalongen i 
Forshaga.

Forshaga, Storgatan

Lisbeth Ericsson driver Hundshopen i Forshaga 
och Millan Johansson arbetar där.

Agneta Haglund-Ericsson driver Boutique Duo 
i Deje, här är Angelica Rage på besök i butiken 
under Dejekalaset 2012.
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Papper och kartong som pappersförpackning. Platta till kartonger och förpackningar. Då 
blir det mer plats i behållaren.
Presentsnören som hushållssopor.
Frigolit som plastförpackning.
Trasigt elavfall (julstjärna, ljusstake, luciakrona, julgransbelysning mm) lämnar du till 
återvinningscentralen.
Även julgranen kan du lämna på återvinningscentralen.

Julöppettiderna på återvinningscentralen
Återvinningscentralen på Katrineberg har under helgerna öppet alla vardagar samt lördag 
den 29 december. Den är stängd alla röda dagar samt julafton och trettondagsafton.

             Återbruk på 
återvinningscentralen
Nu börjar Myrorna att samla in kläder 
och prylar för återbruk i Forshaga.

På återvinningscentralen Katrineberg 
kan du lämna allt som är helt, rent och 
komplett till exempel kläder, textilier, 
möbler, husgeråd, böcker, leksaker, glas, 
porslin, prydnadssaker, sportutrustning 
och cyklar. Myrorna tar inte emot bygg-
varor, elektronik och vitvaror.

Myrorna är en del av Frälsningsarmén 
och allt överskott går till deras sociala 
arbete i Sverige. Mer information om My-
rorna finns på deras hemsida www.my-
rorna.se. Myrornas butik i Karlstad ligger 
på Östra Torggatan.

Sophämtning under 
jul- och nyårshelgen
Det är ingen sophämtning på julafton, 
juldagen, nyårsafton, nyårsdagen.

Hämtning under dessa dagar sker under 
vecka 51 och även lördag 22 december 
och söndag 23 december. Vecka 52 även 
lördag 29 december och söndag 30 de-
cember.

Ställ ut kärlen några dagar tidigare än 
ordinarie dag och låt stå tills de blivit 
tömda.

Till att börja med, se till att ha öppet köp på julklapparna. Både öppet köp och bytesrätt 
är frivilligt, så fråga, innan du betalar, vad som gäller och se till att det blir skrivet på 
kvittot till vilket datum öppet köp i så fall gäller. Glöm inte heller att spara kvittot. Det 
gäller både om du vill byta julklappen eller om den går sönder. Du kan klaga på en trasig 
vara i tre år, enligt Konsumentköplagen. 

Får du ett presentkort i julklapp bör du inte vänta med att använda det. Har du otur kan 
butiken ha försvunnit eller bytt ägare och ditt presentkort blivit värdelöst. Det hände kil-
len som fått ett presentkort på 1 000 :- till en klädbutik i Karlstad. När han skulle använda 
presentkortet hade butiken lagts ner och presentkortet gick i papperskorgen.

Kanske beställer du julklappen på nätet? Kolla upp vilken leveranstid som gäller. Trist om 
julklappen kommer efter julafton fast leveransdag är uppgjord. Låt köpet gå tillbaka i så 
fall. Om något leveransdatum inte avtalats har säljaren 30 dagar på sig att leverera varan.  
Bra vid Internetköp är ångerrätten. Den innebär att man i de flesta fall kan ångra sitt köp 
i 14 dagar och få pengarna tillbaka, förutom returfrakten. 
Även om en webbutik verkar okej och har bra betyg på olika jämförelsesajter kan det bli 
problem. För ett par år sen dumpade en webbbutik priserna lagom till julhandeln. Många 
lockades till köp och varorna kunde bara förskottsbetalas. Men inga varor levererades och 
några pengar betalades inte heller tillbaka. Ett blufföretag var i farten. Är ett pris för bra 
för att vara sant är det ofta så också. Lycka till med julklappsköpet! 

KoNSUMENT

Anne Hellström
Informatör kommunteknik och service

Ragn-Sells AB Anne Hellström
Informatör kommunteknik och service

Julens sorteringstips
I jultider kan det bli mycket papper och skräp. Sortera så här:

Lämna tillbaka julklappen?

Det är inte alltid julklappen faller mottagaren i smaken. Fel storlek, 
färg… För att undvika trassel kan det vara bra om julklappen går att 
lämna tillbaka eller byta. 

Ina Johansson, Rådrummet Karlstad

Nyhet

Ny adress, nytt telefonnummer och nya telefontider: 
Mån-fre kl 9-12, tel: 054-540 00 00 (kommunens växel). 

Den nya adressen är Rådrummet, Bibliotekshuset, V Torggatan 36, Karlstad
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Tomgångskörning 
och varm bil
Visst är det skönt med en varm bil så 
här på vintern. Men, att värma upp bi-
len genom att låta den gå på tomgång är 
inte tillåtet. Högst en minut får bilen gå 
på tomgång – om du inte står i en bilkö.  
Regler för tomgångskörning finns i kom-
munens lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

Det är polisen som ska kontrollera att 
reglerna för tomgångskörning följs. Ser 
du att någon bryter mot reglerna för 
tomgångskörning kan du anmäla detta 
till polisen. 

Använd gärna en motorvärmare för att 
undvika kallstart. Den gör motorn varm, 
minskar bränsleåtgången och därmed av-
gaserna. Har du även en kupévärmare är 
bilen varm och skön när du ska fara iväg.  

Fort gick det och plötsligt hade Forshaga fått två nya hyreshus på Storgatan. Från den ena 
veckan till den andra såg det helt färdigt ut. När husen levererats återstod vissa arbeten 
inomhus liksom att bygga förråd. Hyresgästerna flyttar in den 1 februari.

Är du nyfiken på hur lägenheterna ser ut på insidan? Håll utkik efter annons om visning i 
Forshaga-Deje-bladet. Även om det inte finns några lediga lägenheter så går det bra att 
ställa sig i kö. Hör av dig till FABO om du är intresserad. Telefon 054-562272.

Anne Hellström
Informatör kommunteknik och service

Nya FABO-hus på 
Storgatan i Forshaga

Anne Hellström
Informatör kommunteknik och service

om årsräkning 2012

Lokal: Folkets hus, Forshaga
Tid: 21 januari  kl. 17–19

Program: Genomgång av årsräk-
ningsblanketterna och frågor kring 
årsräkningen.

Frågestund. Lämna gärna skriftliga 
frågor i förväg.

Paus med kaffe 

Medverkande: 
Peder Stenbäck, Vanesa Blanco
  
Anmäl dig via telefon eller e-post:

Du kan ringa och anmäla dig mellan 
10.00 – 12.00 på telefon 
054-17 20 22, 054-17 23 72, 
054-17 23 73 eller 054-17 23 74 
E-postadress: ofn@forshaga.se

Utbildning för dig som 
är god man/förvaltare
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Under en vecka i oktober var representan-
ter från Forshaga kommun på besök i Kgat-
leng i Botswana. Besöket var en del i en 
förstudie, bekostat av ICLD (Internationellt 
Center för Lokal Demokrati) som ska ligga 
till grund för en ansökan om ett demokra-
tiprojekt. De områden man beslutade sig 
att utbyta erfarenheter kring handlade om 
utsatta barn, värdskap och inre och yttre 
miljöer. 

ICLD och kommunalt partnerskap*
ICLD är en del av SIDA och arbetar för att 
främja lokal demokrati i de utvecklingslän-
der som ingår i Sidas prioriterade samar-

betsländer. Ett sätt att göra det är genom 
så kallat kommunalt partnerskap. Det är en 
Sidafinansierad samarbetsform som genom 
resultatinriktade projekt ska bidra till ut-
veckling av väl fungerande och demokra-
tiska lokala myndigheter i samarbetsländer 
och i Sverige till nytta för båda parter.

Sverige har en lång tradition av lokalt 
självstyre och de svenska kommunerna har 
ansvar för en stor del av samhällsservicen. 
Svenska kommuner har därmed värdefulla 
kunskaper och erfarenheter att dela med 
sig av till sina motparter i utvecklingslän-
der. Genom att engagera oss i kommunala 

partnerskap får vi en möjlighet att delta 
i det internationella utvecklingssamarbe-
tet vilket kan leda till att vi förbättrar vår 
verksamhet genom till exempel förbättrad 
service gentemot medborgarna. 

*Information om ICLD och komunalt part-
nerskap hämtat från www.icld.se

Erfarenhetsutbyte med Botswana

Mattias Göthberg, informatör

Sopbergen växer sig större, återvinning på 
frammarsch.

Behoven av stöd till barn och unga ser olika ut. Representanter från Forshaga kommun i Kgat-
leng, Botswana.
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Fritidsbanken
För att öka möjligheten för fler invånare i 
Forshaga kommun att vara aktiva, öppnas 
ett ”bibliotek” för fritids/sportutrusning 
i Deje. På Fritidsbanken kommer du att 
kunna låna den utrustning du önskar t ex 
hjälm, skridskor, fotbollar, skidor m.m. 

Fritidsbanken ligger på Korsvägen i Deje 
(FABO:s gamla lokaler bredvid HSB). 

Fritidsbanken är ett samarbete mellan 
Svenska Kyrkan och Ett Öppnare Värmland.

Värmland behöver ta tillvara den resurs 
som utgörs av de som idag står utanför ar-
betsmarknaden; de som befinner sig i det 
så kallade utanförskapet. Dessa cirka 14000 
personer, utgörs av långtidsarbetslösa, ut-
försäkrade, avhoppare från gymnasiesko-
lan, invandrare och asylsökande m fl. De 
återfinns inom kommunernas försörjnings-
stöd, aktiviteter hos arbetsförmedlingen, 
utreds hos försäkringskassan eller försörjs 
av familj och närstående. Bland alla dessa 
människor finns en stor potential. Vad hin-
drar dessa att komma in i arbetsliv och 
gemenskap? Kanske det främsta hindret är 
våra attityder, vår rädsla att möta och lära 
känna andra perspektiv.

Ett Öppnare Värmlands verksamhetsom-
råde är civilsamhället. Verksamheten i Ett 
öppnare Värmland bygger på att alla män-
niskor är en tillgång som tillför kunskap 
och kompetens i civilsamhället. Genom att 
påverka attityder och skapa insikt kring 
nyttan med att se alla människor som en 

Om attitydförändringar och värdegrundsfrågor

Ett öppnare Värmland

tillgång vinner Värmland både ekonomiskt 
och samhällsmässigt.

Genom verksamheten skapar Ett öppnare 
Värmland en arena för positiv handlings-
kraft i civilsamhället. Metoden är flexibel, 
lösningsfokuserad och bygger på samver-
kan som framgångsfaktor. Målet är att öka 
förståelsen mellan människor och minska 
rädslor för det som upplevs främmande och 
annorlunda. Ett Öppnare Värmland plane-
rar en rad olika aktiviteter där vi använder 
bland annat musik och teater för att skapa 
insikt och påverka attityder. 

Projektet Ett Öppnare Värmland, drivs av 
Folkbildarna i Värmland, administrativt lig-
ger projektet hos ABF Värmland. Projektet 
är tvåårigt med start i september 2012. Ett 
Öppnare Värmland stöds av projekt Sigrid, 
Region Värmland, Länsstyrelsen m.fl. 

Ett Öppnare Värmland

1. Prata med din tonåring om nyårsplanerna – det visar att du bryr dig.
2. Var tydlig med dina förväntningar, till exempel att du inte accepterar drickande 
före 18 års ålder. Då ökar chansen att din tonåring avstår från alkohol.
3. Stå på dig. Den förälder som varnar men samtidigt bjuder på alkohol hemma 
sänder ut motstridiga signaler.
4. Kom överens om gemensamma regler med föräldrarna till tonåringens klass-
kamrater och närmaste kompisar.
5. Prata med dem över 20 år i din tonårings närhet. Ett tydligt förhållningssätt 
kring alkohol hjälper äldre syskon och vänner att säga nej om de skulle bli om-
bedda att köpa ut. Visa att du förväntar dig att han eller hon är vuxen nog att ta 
ansvar.

Fler tips och fakta om föräldrarollen, tonåringar och alkohol hittar du på 
www.tänkom.nu och på www.tonårsparlören.se.

Tonåringar och alkohol
Forshaga jobbar med informationsinsatsen TäNK oM. Syftet med 
TäNK oM är att förmedla kunskap till föräldrar kring tonåringar 
och alkohol. Här kommer några tips till dig som är förälder:

* Skolelevers drogvanor 2011, CAN (12 % av eleverna i åk 9 och 30 % av eleverna i gy 2 anger att föräldrar är en källa till alkohol).

Statens folkhälsoinstitut i samarbete med  

Till nyårsafton 
kommer många 
föräldrar att 
köpa skumpa.* 
 
Till sina tonåringar.  
 

På tänkom.nu får du fakta och tips 
om tonåringar och alkohol. 

Statens Folkhälsoinstitut
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17 december Kl 18:30 ”Snart kommer tom-
ten” Elevkonsert på Lärcenter Café Rasten 
öppet från 18.15

18 december kl 18:30 ”Nu kommer tomten” 
Elevkonsert Lärcenter Café Rasten öppet från 
18.15

19 december Kl 18:30 ”Julgodis” Elevkonsert 
Kulturhuset i Deje

25 december Kl 21-01 Pubkväll på Forshaga 
folkets hus

27-28 december kl 10-16 Filmläger på Kul-
turhuset. För elever på mellanstadiet. Skriv 
eget manus, spela in och redigera. Kostnads-
fritt. Lunch ingår. 
Anmälan till joachim.aude@forshaga.se

Kalender

Med reservation för ändringar

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!  
De publiceras dessutom på Värm-
lands evemenangssidor under 
varmland.se och har möjlighet 
att visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

Diggilooturnén kommer till Forshaga sommaren 2013, den 13 juli! 
Av de nitton spelningar som Diggilooturnén gör blir åttonde stop-
pet på Dömle Herrgård. Artisterna som kommer är Linda Pritchard, 
Lotta Engberg, Mojje, Andreas Weise, Clabbe, Charlotte Perrelli, 
E-Type, David Lindgren, Magnus Johansson, Jessica Andersson och 
Per Andersson! Showen har genom åren setts av en miljon män-
niskor och nästa år blir det 10-årsjubileum.

Diggiloo gästar Forshaga i sommar

Malin Brandin, informatör

Musikern Elliott Murphy och den franska gitarrvirituosen Olivier 
Durand gör en spelning i Deje på sin Sverigeturné i april 2013. 

Elliott Murphys musik beskrivs som i samma landskap som sin nära 
vän Bruce Springsteen, Neil Young, Tom Petty och Bob Dylan. 
Spelningen i Deje blir på valborgsmässoafton 30 april 2013. De 
cirka 400 biljetterna släpps i slutet på januari.

Arrangör är Forshaga kommun i samverkan med ett antal lokala 
föreningar. 

Malin Brandin, informatör

Elliott Murphy 
till Kulturhuset 
på valborg

Foto: Britta olsson

Träffen
27 dec 17:00-21:30
29 dec 17:00-23:30
3 jan 17:00-21:30
5 jan 17:00-23:30
Övriga dagar stängt

29 december kl 21-01 Dans i Forshaga fol-
kets hus till Jenny Saléns
Vi dansar mellan kl 21-01 entré: 150-160 kr 
Med reservation för ändringar Gå gärna in på 
vår hemsida www.primamusik.se Tel: 054-53 
04 80 alt Folkets hus tel: 054-87 30 40

22 januari kl 18.30 Föreläsare Katarina Grim 
”Att leva med bipolär sjukdom” Aulan, Lär-
center i Forshaga. Arr: Forshaga - Munkfors 
församling, Forshaga kommun

12 februari Kl 19:00 Konstcafé Missionskyr-
kan, Forshaga. Vi samtalar utifrån några av 
konstverken. Fika

15 och 16 februari Revy med Teaterpacket. 
Forshaga Folkets hus

Forshaga bibliotek
23-26 dec stängt
27 dec 10:00-18:00
28 dec 10:00-16:00
29 dec - 1 jan stängt
2-3 jan 10:00-18:00
4 jan 10:00-16:00
5-6 jan stängt

Deje bibliotek 
24 dec - 6 jan stängt
När Kulturhuset är öppet 
är biblioteket tillgängligt 
för självservice.

16 februari Kl 9:00 - 11:15 Kvinnofrukost, 
Forshaga Missionskyrka. Elise Lindqvist 
”Malmskillnadsgatans ängel” kommer och be-
rättar. Lyssna till hennes gripande livsberät-
telse om hur hon tog sig ur prostitution och 
nu hjälper andra kvinnor i den situationen. 
Det blir god frukostbuffé, fika och tillfälle att 
ställa frågor. Anmälan senast 13 februari. 

19, 20, 21, 22 februari Revy med Teater-
packet. Forshaga Folkets hus

20 februari Kl 19:00 Konstcafé, Forshaga 
Missionskyrka. Vi samtalar utifrån några av 
konstverken.

Kulturhuset
4 jan 17:00-23:30
Övriga dagar stängt

Fler öppettider hittar du på forshaga.se
God jul önskar Forshaga kommun
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Leif Johansson med rötter i Skived och som arbetar i Forshaga kommun är 
morfar till fyraåriga Alva i Filipstad. Alva är hjärtsjuk. Därför startade Leif 
som är aktiv inom friidrott en insamling till sitt barnbarn och till Hjärte-
barnsfonden. 

Han fick idén om att trycka upp t-shirts för att sälja på olika friidrottstäv-
lingar. Totalt har han i dagsläget sålt 425 stycken och därmed samlat ihop 
23 850 kronor. 10 000 kronor går direkt till Hjärtebarnsfonden och 13850 går 
till barnbarnet som fått en egen lekstuga som hon drömt om. T-shirten har 
spritts över hela landet, till exempel har friidrottaren Mattias Sunneborn 
en tröja i sin ägo. Leif är otroligt tacksam över allt stöd han har fått såväl 
lokalt som i övriga Sverige.

Leif Johanssons hjälteinsats 
för sitt hjärtsjuka barnbarn

Sommaren 2012 må för de flesta gå till 
historien som regnsommarn – men för 12 
Forshagascouter mellan 12 och 54 år är den 
Islandsommaren! Under två veckor fick vi 
uppleva ett spännande land med fantastisk 
natur och träffa scouter från många andra 
länder. 

Syftet med resan var att delta i de isländ-
ska scouternas landsläger som dessutom 
firade 100 år av scouting på Island. Lägret 
hölls på den permanenta lägerplatsen vid 
sjön Ùlfljótsvatn, ca 45 km utanför Rey-
kjavik. För oss värmlänningar var det en 
mycket exotisk plats med varmt vatten 
i bäcken, gott om sten och få träd. Flera 
av oss var dock med på en aktivitet där vi 
planterade träd så i framtiden kanske det 

Scoutläger på Island
Forshaga kommun beviljade Forshaga Scoutkårs ansökan om bidrag till läger med 5000 kronor. Resan 
gick till Island. Här är deras berättelse:

ändras. Vad gjorde vi mer? Jo, vi satte upp 
tält i hällande regn och virvlande ving, gick 
på hajk och badade i en varm källa, gjorde 
vikingaslöjd, klängde i hinderbana över is-
kallt vatten (och föll i vattnet), tillverkade 
en bärbar lägereld, tog oss upp på berget 
vid lägerplatsen och förundrades över ut-
sikten, fotograferade massor, lagade is-
ländsk mat (och längtade efter svensk), var 
på lägerbål, firade de isländska scouternas 
100-årsjubileum, lärde oss nya lekar, be-
sökte sjukstugan, köpte mössor och olika 
varianter av lakrits och, framför allt, träf-
fade, pratade med och blev vänner med 
många scouter från flera olika länder.

Före och efter själva lägret tillbringade vi 
några dagar i Reykjavik. Vi bodde på en 

skola tillsammans med scouter från bl.a. 
USA, Skottland och Frankrike. Dessa dagar 
gjorde vi flera utflykter; vi badade i den 
berömda Blue Lagoon och på ett stadens 
många badhus, red islandshäst, besökte 
ett område med geysrar och fascinerades 
av deras utbrott, såg fantastiska vattenfall 
och åkte flotte nerför en älv med forsar.

För oss alla vad de 14 dagarna en fantastisk 
upplevelse och då vi åkte hem var det med 
en känsla av stor tacksamhet över dessa 
veckor och stark önskan att få komma till-
baka.

Ann Hallberg
Forshaga NSF Scoutkår

Malin Brandin, informatör

Leif Johansson, som arbetar i Forshaga kommun har under en 
tid samlat in pengar till Hjärtebarnsfonden och till sitt barn-
barn Alva som är hjärtsjuk. 
Foto: Filip Kowalski/Filipstads Tidning

Vid gejsrarna. Foto: Julia Magnusson QuanzBad vid Blue Lagoon. Foto: Ann HallbergReykjavik. Foto: Ann Hallberg
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Sedan 2000 har kommunen 
uppvaktat nyfödda invånare. 
Kommunalrådet Angelica 
Rage hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och för 
att överlämna kommunens 
maskot. 

Besök hos 
de nyfödda 
invånarna

Arvid Henriksson

Agnes Jurefalk

Alexander Örnborg

Emil Gustavsson

Adam Lanz

Agnes Persson Alexander Larsson Lööv

Farhan Ahmedzai
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Levis Nordigårds

Hugo Eriksson

Leon Palmquist

Liam Thunberg

Harry Bohlin

Josefine Högberg

Liv Överström

Freja Blomgren

Iliz Karlsson
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Tobias Stokki

Måns Berglind

Tilde Eriksson

Viggo Vestlund

Lucas Törnqvist DahlLoke Kindberg

oliver Nilsson Theo Lindblom

ängla Schützer Karlsson Tr
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