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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

Redaktör:
Malin Wikner
Tel: 054-17 22 28

Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218

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 synskadade. 
Det görs av SRF Ljudproduktion i 
Kristinehamn.
Tel: 0550-832 10 

4 feb
25 mars
19 maj
19 aug
7 okt
18 nov

24-25 feb
14-15 april
9-10 juni
8-9 sept
27-28 okt
8-9 dec

UtgivningManusstopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan 2011

Barnkommun i Värmland

Våra barn och unga ska ha en bra upp-

växt. När de når gymnasieåldern ska de 

både vilja och kunna välja den gymna-

sieutbildning de önskar. Våra allra äldsta 

ska må bra inom äldreomsorgen och alla 

som bor här ska kunna delta i ett varie-

rande föreningsliv. Allt det här kräver att 

vi tillsammans strävar efter att göra vår 

kommun attraktiv så att vi blir fler som 

betalar skatt. Det är den som finansierar 

det mesta en kommun sysslar med.

En kommun blir vad vi invånare gör den 

till och det finns hela tiden saker att ut-

veckla. Vi strävar bland annat efter att 

vara en bra plats för alla barn. Vi är inte 

framme vid målet. Jag tror dock, att om 

barn mår bra, så mår vi andra också bra. 

Vår strävan att bli en attraktiv barnkom-

mun innebär därmed att vi tänker på alla 

åldrar.

Förtroendevalda fångar upp samhällsidé-

er från kommuninvånarna och kommuna-

la tjänstemän 

genomför. 

En god sam-

verkan kom-

mer att göra 

att vi kan ha råd 

att behålla både 

invånare och kom-

petent personal.

I skolan lär sig 

barnen de värde-

ringar vårt samhälle 

vilar på. De lär sig 

att respektera olik-

heter och att det är 

framgångsrikt att lyssna på varandras 

åsikter. När vi som vuxna behandlar var-

andra med respekt och ödmjukhet, det 

är då en kommun ökar sina möjligheter 

att växa och utvecklas.

Omslagsfoto: Ulleruds teateraktörer 
spexar på Barnens dag på Kulturhuset.

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

Barnens dag - en succé

Tack alla ni som kom!
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Målet är att locka fler besökare, inflyt-

tare och företagsetableringar till Värm-

land.

Forshaga har så långt dragit nytta av pro-

jektet genom att företag inom besöks-

näringen och of-

fentliganställda 

har erbjudits fö-

reläsningar kring 

gott värdskap. Vi 

använder också 

en gemensam 

databas för be-

söksnäringen i 

Värmland via 

varmland.se. Databasen förnyas och 

förbättras nu med hjälp av projektet. 

Forshaga har också medverkat till att 

ta fram en e-utbildning om värmländskt 

värdskap. 

Den är till för 

dig som vill veta 

mer om Värm-

land och få en 

tankestä l lare 

kring hur vi bäst 

välkomnar våra 

besökare. Utbildningen finns att hämta 

hem via Region Värmlands webbplats. 

Här kan du också läsa mer om hela pro-

jektet, Attraktiva Värmland.

Har du tankar kring Forshagas framtid 

och vår egen attraktionskraft? Hur lockar 

vi nya invånare och hur blir vi bättre am-

bassadörer för vår plats? Det är vi som 

verkar och lever i vår kommun som kan 

påverka framtiden. Hör gärna av dig!

 Victoria Göthberg
 Näringslivsenheten
 054-172087

Målet - ett attraktivare Värmland

Att sätta fokus på hållbar utveck-
ling och öka intresset för teknik 
och entreprenörskap – det hand-
lar Energiutmaningen om. Ett 
projekt som Skivedskolan arbetar 
med sedan terminsstarten.

— Vi vill väcka deras nyfikenhet för nya 

lösningar och uppfinningar. Det är dem 

som är framtiden, säger Elsy Ilberg, lä-

rare och utvecklingspedagog.

Energiutmaningen är ett Interreg-projekt 

som pågått sedan 2009 och som starta-

des av Energimyndigheten. Varje år 

deltar några skolor i landet och den här 

gången fick Skivedskolan chansen, som 

en av fem i Värmland.

Alla elever på skolan deltar och arbetet, 

som är kopplat till kursplanen, vävs in i 

den vanliga undervisningen. Varje klass 

får en pärm med övningar, faktatexter 

och planering. De får experimentlådor 

och annat material som behövs. Allt ef-

tersom terminen fortsätter får eleverna 

nya uppdrag i skolan eller uppgifter med 

sig hem.

— Det kan vara en hemläxa där de ska 

räkna ut hur långt deras frukost har åkt. 

Efteråt kan vi diskutera i klassen om hur 

man skulle kunna förbättra det, säger 

Elsy Ilberg.

En stor del består av dramaövningar 

kopplade till energi och teknik.

— Som exempel fick de låtsas att de var 

i en by där de själva hade olika företag. 

Sedan skulle de låtsas att strömmen 

försvann och så diskuterade vi vad som 

skulle hända då.

Projektet pågår till april 2012. Under 

hela tiden som arbetet pågår har elev-

erna ett uppdrag de ska slutföra.

— De fick i början ett hemligt medde-

lande med olika uppgifter de måste lösa, 

anpassade beroende på de olika åld-

rarna. De kommer att se hela lösningen 

när projektet är klart och då kommer de 

också att få redovisa sitt arbete, men på 

vilket sätt det sker avslöjar vi inte än!

 Malin Wikner
 054- 17 22 28
 malin.wikner@forshaga.se

Nu energiutmanas eleverna

Man har några obligatoriska 
moment och mål som man för-
bundit sig till att följa. De ska…
… minska matavfallet i matsa-
len
… ha miljö som en stående 
punkt vid elevrådets möten
… lära sig om uppfinnaren 
Christopher Polhem

… lära ut vikten av källsorte-
ring och också försöka nå för-
äldrarna
… ha en elfri dag på skolan

Allt kopplas till fem huvud-
ämnen
- Energi
- Klimat och miljö
- Transporter
- Mat och hälsa
- Konsumtion och resurser

Tack alla ni som kom!

Mellan åren 2010-2012 är Forshaga kommun engagerade i ett EU-projekt som syftar till att höja Värmlands 
attraktionskraft. Region Värmland är huvudman och samtliga sexton kommuner är medfinansiärer. 

Foto: Per Eriksson

Energiutmaningen
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Ha kul – men var försiktiga
Vad händer när du utsätts för våld 
mot huvudet? Om det pratade 
Lars-Ove Koskinen, hjärnkirurg, 
när han föreläste för eleverna på 
Lärcenter. 

3 oktober var det den Internationella 

barndagen och samma dag arrangerades 

också Posom-Kris och beredskapskon-

ferens i Värmland med syftet att få ett 

bättre och tryggare samhälle.

Som del av dagen flög några av landets 

ledande hjärnkirurger runt med helikop-

ter till olika skolor i länet för att föreläsa 

om skallskador, vad som händer och hur 

man kan förebygga dem.

Många yngre drabbas
— Vet ni vad en lårkaka är? Ni vet vad 

som händer, det blir lite rött och blått 

och det kanske svullnar. Det är ingen fara 

när det sker – men vad händer om du 

skulle få samma sak i huvudet? Det frå-

gade Lars-Ove Koskinen när han inledde 

föreläsningen för högstadieeleverna på 

Lärcenter, en föreläsning fylld av talande 

siffror och starka bilder.

Varje år dör 500 människor av skallska-

dor. 15 000 drabbas på något sätt. De 

som oftast råkar ut för en skallskada är 

barn och unga upp till 18 år och de över 

70 år.

Ofta beror skadorna på att man snubblar 

eller ramlar omkull. Ibland av trafikska-

dor. Ofta är alkohol iblandat.

Lars-Ove tog exempel från sitt yrkesliv 

och de skador han mött och vad de be-

rott på. Han berättade om hur tiden är 

avgörande vid en skallskada, att mycket 

hänger på hur snabbt man kan få hjälp. 

Han tog också statistiken till hjälp.

— Ett år efter en skallskada mår en fjärde-

del bra. En fjärdedel behöver daglig hjälp 

för att klarar sig och 30 procent är döda.

Skydda huvudet
— Ni ska aldrig tro på det ni ser på film. 

Man kan inte slå eller sparka mot huvu-

det. Blödningarna som kan uppstå kan 

vara dödliga inom några minuter om du 

har otur.

Bilderna som visades var starka och de 

flesta kopplade till olyckor med cyklar.  

Det Lars-Ove fokuserade på var just hur 

du undviker dessa skador.

— Använd hjälm! Undvik fylla och droger! 

Tänk på trafiksäkerheten! Det är ni som 

är Sveriges framtid, vi vill ju att ni ska ta 

hand om er!
 Malin Wikner
 Informatör

Många nyfikna hade samlats när ambulanshelikoptern med föreläsarna anlände till Lär-
center. Räddningstjänsten var på plats för att spärra av.

Vi vill gärna träffa dig som är intresserad av 
att delta i en konsthantverksrunda runt om i 
Forshaga kommun hösten 2012. Fokus ligger 
på lokalt konstnärskap där vi både visar upp 
alster enligt ett ”hemma hos koncept” och i 
gemensamma lokaler. 

Tid: Tisdagen den 8 november klockan 18
Plats: Kulturhuset, Deje

Konstnär eller konsthantverkare?
Anmälan: Senast 4 november
Hör av dig till Victoria Göthberg, 
Telefon: 054-172087
E-post: victoria.gothberg@forshaga.se.

Varmt välkommen!

 Lena Gustavsson, Kultur- och fritidschef
 Victoria Göthberg, Turismchef
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Det är mycket som är på gång; ny skollag, 

betyg från årskurs sex, nya kursplaner i 

alla ämnen, nya kunskapskrav och en ny 

betygsskala. Allt ska arbetas in samtidigt 

som den dagliga verksamheten kring un-

dervisningen fortsätter.

— Först och främst jobbar vi med den nya 

läroplanen, och utifrån den planerar vi för 

hur vi ska arbeta in målen, säger Lenita 

Karlsson, utvecklingspedagog på skolan.

Och arbetet går snabbt framåt tack vare 

engagerad personal

— Det känns bra att veta att lärarna är väl-

digt intresserade och med på tåget, det 

finns en entusiasm för att lära sig det nya. 

Tydligare mål
Skolan jobbar med måluppfyllelse och ar-

betet som Lenita och hennes kollegor nu 

bedriver ska leda till att eleverna lättare 

kan nå sina mål. Det som märks tydligast 

för eleverna är att lärarna nu berättar mer 

om målen för skolarbetet och visar hur 

man planerar att jobba för att nå dem. 

Skolarbetet ska både vara och kännas me-

ningsfullt.

Lenitas uppgift går ut på att hjälpa lä-

rarna strukturera läroplanens mål efter 

gemensamma mallar. 

Detta görs i en så kallad LPP – ”lokal peda-

gogisk planering” som både årskursvis och 

ämnesvis förtydligar målen man vill att 

eleverna ska uppnå och hur de ska uppnås.

LPP:n är avsedd för både personal, 

elever och föräldrar och den ska göra 

det lättare att både följa och bedöma 

skolarbetet.

Du som elev eller förälder kan läsa en 

LPP och se syftet med exempelvis äm-

net historia i skolan, hur undervisningen 

ska hjälpa eleven att uppnå målen, vilka 

arbetsmetoder man kommer att använ-

da och hur det kommer att bedömas.

Längre fram ska planerna finnas till-

gängliga direkt på Internet men än så 

länge delas de ut av lärarna.

— De ska vara tillgängliga och målet är 

att eleverna ska bli ännu mera delaktiga 

i att ta fram dem. Detta är jätteviktigt.

Men de är redan med på ett hörn.

— Av det lilla vi hunnit se är reaktionerna 

positiva. De gillar att de också fått vara 

med och tycka till om hur vi ska jobba, 

genom att tycka till om arbetssättet, 

hur man på bästa sätt lär sig men också 

hur de kan visa vad de har lärt sig, säger 

Maria Broholm, mellanstadielärare.

Detta är ett arbete som sker över hela 
landet just nu, hur ligger just ni till?
— Vi är helt klart i framkant här, vilket 

också gör arbetet ännu roligare. Så ett 

stort tack till alla mina kollegor, ni gör 

ett jättearbete! Säger Lenita.

Dejeskolan i framkant
Skolan är väldigt synlig i media just nu och den nya skollagen och tillhö-
rande reformer står i fokus. Vi besökte Dejeskolan för att lyssna på hur 
man jobbar med förändringsarbetet där.

Klamydiamåndag
Syftet med nationella Klam-
ydiamåndagen är att uppmärk-
samma infektionen, underlätta 
och uppmuntra till provtagning, 
öka kunskapen om infektionen 
samt ge information om vart 
man kan vända sig för provtag-
ning.

På Forshaga Lärcenter uppmärksam-

mades dagen med ett "Klamydiast-

ånd" på torget. Det gick att svara på 

ett Klamydiaquiz och när man prickat 

in alla rätt fick man ett snyggt kon-

domfodral. Camilla Solik, sjuksköter-

ska, och Maria Johansson, skolkurator, 

som bemannade ståndet hjälpte till. 

Det gick också att tävla i att trä på 

en kondom på tid. Två tävlande med 

varsin hand bakom ryggen skulle ge-

mensamt trä på en kondom på en 

gurka/banan/morot. Givetvis skulle 

kondomen vara hel och helt utrullad 

för att ha chans att vinna. 

— Vann gjorde två tjejer i nian på 

den fantastiska tiden 6 sekunder, be-

rättar Maria.  

Ett 80-tal elever deltog i kondomtäv-

lingen och mer än hälften av de 294 

högstadieeleverna deltog i quizet 

och fick sina fina kondomfodral.

 Mattias Göthberg,  054- 17 20 10

Fakta om klamydia
I Sverige får fyra personer i timmen 
klamydia. Under sommaren smittas 
ännu fler. Klamydia är en av Sveriges 
vanligaste könssjukdomar. Enbart 
under år 2009 smittades över 37.000 
personer. De flesta som smittas är 
mellan 15 och 29 år. 
Klamydia kan enkelt botas med 
antibiotika. Men den som inte får 
behandling i tid kan drabbas av ägg-
ledarinflammation (kvinnor) eller bi-
testikelinflammation (män) som kan 
leda till sterilitet. 

Källa: Nationella Hivrådet i samar-

bete med landsting och regioner 

Eleverna har gått hem och 

personalen möts för diskussion. 
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Avgiften består av två delar: en fast och 

en rörlig. Den fasta delen motsvarar de 

fasta kostnaderna i VA-verksamheten 

och den rörliga delen motsvarar de 

rörliga kostnaderna. Det är den rörliga 

kostnaden du direkt kan påverka genom 

att spara på vattnet.

Jämfört med den gamla taxan är den 

fasta delen i den nya taxan högre och 

den rörliga lägre. Det innebär att den 

som förbrukar över 200 m3 vatten per år 

får en lägre fast årsavgift och övriga får 

en högre. Den rörliga avgiften sänks med 

4,62 kr/m3. En genomsnittsvilla i kom-

munen förbrukar varje år 130 m3 vatten 

och för det hushållet medför den nya 

taxan en ökad kostnad på 216 kr per år.

Forshaga kommuns VA-taxa hamnar 

på sjätte-

plats bland 

Värmlands 

kommuner 

vilket är 

samma nivå 

som i Kil 

och Grums.

På kommu-

nens hem-

sida finns 

mer om taxan samt allmänna bestäm-

melser för vatten- och avloppsverksam-

heten. Där finns även information till 

fastighetsägare.

Har du frågor om VA-taxan?
Ring Anita Westman på: 054-17 20 36.

Ny VA-taxa i oktober
Forshaga kommun har tillsammans med Kils och Grums kommuner 
gjort en modell för hur vatten- och avloppstaxan ska beräknas. Syftet 
har varit att fördela avgiften så att den motsvarar faktiska fasta res-
pektive rörliga kostnader för verksamheten. Kommunfullmäktige har 
beslutat om den nya taxan som gäller fr.o.m. 1/10 2011.

Detta har möjliggjorts genom 

ett växande intresse för Fair-

trade bland såväl konsumenter 

som företag, organisationer och 

andra aktörer – både i Sverige 

och internationellt.

Skillnad mellan Fairtrade och 
bistånd
Till skillnad från bistånd och bidrags-

givande handlar Fairtrade om att ge 

människor möjligheten att själva kunna 

påverka sin livs- och arbetssituation, ge-

nom handel och entreprenörskap. 

En unik produktmärkning

Vilka produkter finns att köpa?
Idag finns det ett brett utbud av 

Fairtrade-märkta varor att välja 

bland, till exempel kaffe, te, 

kakao, drickchoklad, choklad-

kakor, bananer och annan färskt 

frukt, juice, ris, quinoa, glass, 

socker, müsli, snacks/godis och 

honung. Dessutom går det att köpa 

Fairtrade-märkt vin, rosor, sportbollar, 

och produkter som innehåller Fairtrade-

märkt bomull. Idag finns det över 700 

rättvisemärkta produkter i Sverige.

 Marcus Ekholm, 054 - 17 20 51

Har du extra plats i ditt hjärta och 
ett extra rum i din bostad?

Familjehem sökes
Barn- och utbildningsförvaltningen 
söker familjehem, kontaktfamiljer 
och kontaktpersoner till mindre 
barn upp till äldre tonår.
Vi erbjuder handledning och konti-
nuerligt stöd.

För mer information kontakta Ro-
se-Marie Sundström, 054-17 20 15, 
Henrica Liljenzin, 054-17 21 24 eller 
May-Louise Henriksson, 054-17 20 60

Vi kommer även att ha temakväll 
på Familjecentrum under november 
månad.  För nya och redan befint-
liga familjehem. Information och ut-
bytande av erfarenheter! Håll utkik 
efter separat annons!

Försäljningen av Fairtrade märkta produkter i Sverige och internatio-
nellt bidrar idag till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för drygt 
fem miljoner odlare och anställda, inklusive deras anhöriga, i ett 50-
tal utvecklingsländer. 

Studera i vår?
Då vet du väl om att det börjar bli 
dags att söka vuxenutbildningen 
bland Forshagas kurser! 

För mer info www.forshaga.se/vux
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Läs mer på 
www.vo-college.se

Söker partnerskap 
med Botswana

Nu är omvårdnadsutbildningen 
på Lärcenter ett certifierat vård- 
och omsorgscollege. De som läser 
nu blir den första klassen som 
diplomeras.

Under flera år har arbetsgivarsidan inom 

vård och omsorg i kommunen, Omvård-

nadsutbildningen i Lärcenter och fackför-

bundet Kommunal arbetat sig fram mot att 

bli ett certifierat Vård- och omsorgscol-

lege. I maj i år blev ansökan godkänd och 

den 8 december kommer en certifierings-

fest gå av stapeln i Lärcenter. Forshaga har 

valt att ingå i Karlstad-Hammarö Vård- och 

omsorgscollege där även Klara gymnasium 

och Karlstad praktiska gymnasium ingår. 

Denna samverkan ses som positivt och 

tillför nya synvinklar och 

utbildningsinsatser.

Vård- och omsorgscollege 

är inte en ny utbildnings-

form utan en samverkan 

mellan arbetsliv, utbildning och fackför-

bund. Syftet är att utveckla utbildningar 

och verksamheter för elever och anställd 

personal. Man strävar mot en kvalitets-

säkrad utbildning, vill säkra kompetens- 

Forshaga - nu certifierat 
vård- och omsorgscollege!

och personalförsörjningen inom vård- 

och omsorg och öka attraktiviteten för 

yrket.

Vuxenutbildningen i Forshaga har en 

Omvårdnadsutbildning på tre terminer.

Nuvarande klass går sin första termin 

av tre terminer i Lär-

center. De blir den för-

sta klassen att få ett 

diplom utfärdat som 

visar arbetsgivaren att 

de slutfört sina studier med godkända 

kurser inom ett lokalt Vård- och om-

sorgscollege.  

 Helen Hagström, 

 Lärare 

Forshaga kommun har genom regeringen 
och ICLD fått möjlighet att delta i en resa 
till Botswana för att  kunna söka ett kom-
munalt partnerskapsprojekt. 
Partnerskap innebär att vi får bidrag för 
projekt från ICLD för ett ömsesidigt sam-
arbete. Deltagarna ska alltså lära av varan-
dra. Till exempel kan vi lära oss om hur de 
arbetar med kultur för barn och vi skulle 
kunna visa hur vi jobbar med medborgar-
dialog.
Resan i september bekostades av statliga 
medel. Deltog gjorde Angelica Rage, kom-
munalråd, och Lena Gustavsson, Kultur- 
och fritidschef.
Kommunen kommer nu att ansöka om bi-
drag för ett partnerskapsprojket med re-
gionen Kgatlen i Botswana. 

Lärling 2.0
Är du intresserad av att ta emot en lärling 
och säkra framtida anställningsbehov? 
Detta är ett tillfälle att utbilda en ung 
arbetssökande utifrån företagets behov.

Kontakta oss för mer information:

Åsa Segolsson, tel. 054-701 11 26

www.projektlarling.se

        Gilla Projekt Lärling 2.0 på Facebook!

www.forshaga.se

Handledare och studenter

Den första klassen på vård- och omsorgscolleget
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

Spindeln i nätet
Har du frågor som rör företagande i Forshaga kommun? Vill du få ett besök av kommunledningen? Letar du 

efter passande lokaler? Är du intresserad av att köpa mark? Behöver du hjälp att utveckla din verksamhet eller 

bredda ditt affärsnätverk? Tveka inte att 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

NÄRINGSLIVS

SVEPET

FMAB Magagement AB
Verksamhet: Management och promo-
tion av artister
MK i Risbergs Gårdsbutik
Verksamhet: Försäljning av livsmedel 

Källa: UC (Reservation för eventuella fel)

Lycka till önskar Forshaga kommun!

Nya företag i 
Forshaga kommun

Tillväxtligan 2011
HARDAB Sweden AB från Forshaga är med 
i toppen på ALMI:s tillväxtliga för 2011. 
ALMI sammanställer och presenterar en 
tillväxtlista med målsättning att lyfta 
fram framgångsrika företag, som utveck-
las bra och växer här i Värmland. Slutligt 
resultat kommer i början av 2012. 

Forshaga kommun gratulerar!

Blufföretag i telefonenNäringslivsklimatet
Inom kommunen vimlar det av positiva 
och framåtsträvande företagare. Utma-
ningen för kommunens tjänstemän är att 
möta er med samma engagemang och 
uppmuntra er till fortsatt utveckling. En 
förutsättning för det goda näringslivskli-
matet är att vi lyssnar på varandra och 
aktivt söker kunskap som ger oss en för-
ståelse för de olika vardagar vi verkar i. 
Uppdraget som näringslivschef bygger 
bland annat på att vara en kunskapsspri-
dare, både internt och externt samt öka 
kontakterna mellan kommunen och fö-
retagarna genom att skapa meningsfulla 
mötesplatser. Det är tillsammans som vi 
kan göra förändringar.

Alla företag hamnar någon gång 
i ett slags vägskäl, där det skulle 
vara bra att ha någon att disku-
tera med. Nu har du möjlighet 
att få hjälp till förändring för 
ditt företag!

Företagsakuten vänder sig till alla 

företag i Forshaga/Värmland oavsett 

storlek, omsättning och antal anställda. 

Varje bolag har möjlighet att få upp till 

tio timmars rådgivning. Företagsakuten 

arbetar under sekretess.

Företagsakuten kan hjälpa 
dig se utvecklingsmöjligheter

Det är enkelt att komma i kontakt med 

Företagsakuten.

Telefon: 054-21 79 00

E-post: 
info@foretagsakutenvarmland.se

En person ringer och hävdar att företa-

garen har prövat på en gratistjänst hos 

www.dinlokaladel.se Nu har uppsäg-

ningstiden passerat så företagaren pre-

senteras för två alternativ, acceptera 

en uppsägningstid på 10 månader till en 

kostnad av 10 000 kronor plus moms, el-

ler ingå ett 24-månadersavtal för 24 000 

kronor plus moms. Det är bara att tacka 

nej och lägga på luren. Ta ingen diskus-

sion med dem. Om det trots allt skulle 

komma en faktura, polisanmäl och be-

strid fakturan.

Allmänna tips
Om du får en faktura från ett blufföre-

tag. Tag en kopia, gör en polisanmälan. 

Dra ett streck över kopian och skriv ”Be-

strider beställning, kreditfaktura begärs 

omgående”. Skriv ditt namn med maskin 

eller texta och returnera kopian till fö-

retaget. 

Skriv aldrig din namnteckning - vissa fö-

retag kopierar över namnteckningar på 

andra handlingar.

Många företagare har under den senaste tiden blivit uppringa av en 
representant för Din Lokala del. Företaget finns på Svenska Handels 
varningslista www.svenskhandel.se
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Information från Näringslivsservice Trivs med ett kreativt arbete

2005 köpte bröderna Peter och Micael 
Berg Deje Rörtjänst av pappa Kjell-Åke 
och sedan något år tillbaka driver Peter 
verksamheten själv. Han arbetar med det 
mesta inom VVS-arbeten, allt från att 
byta en packning till att montera värme-
anläggningar. Majoriteten av jobbet är 
ombyggnationer och reparationer. 
— Just på hösten är det högtryck. Vär-
mesystem som ska servas eller bytas och 
kunder som vill fräscha upp sitt kök eller 
badrum, helst innan jul. Jag försöker prio-
ritera Deje- och Forshagaborna och jobbar 
oftast inom kommungränsen. Eftersom jag 
är själv händer det att jag tvingas säga nej 
på grund av att jag inte hinner. Det känns 
jobbigt eftersom när en kund kontaktar 
mig är det oftast akut.

Måste se hela bilden
Variationen är viktig och det är en av 
anledningar till att han valde yrket VVS-
montör. Pojkdrömmen var att bli idrotts-
lärare, men han kände sig inte motiverad 
att studera ytterligare efter gymnasiet. 
Därför valde han gymnasieprogrammet 
Bygg- och anläggning med inriktning VVS. 
— Jag har haft jobb inom branschen i stort 
sett hela tiden. Det var en kort period på 
90-talet när det var brist på jobb som jag 
provade en annan bransch. Men jag kände 
att det var till VVS-branschen jag ville. 
Så valet att gå tillbaka till Deje Rörtjänst 
var inte svårt då pappa Kjell-Åke frågade. 
För Peter är friheten att själv planera och 
genomföra arbetet en viktig del. Men det 
han värdesätter högst är att få arbeta kre-
ativt. Arbeta med händerna i kombination 
med mycket tankekraft för att lösa utma-
ningarna. Det är oftast flera hantverkare 
med vid renoveringar vilket innebär att 
han måste se helheten för att resultatet 

ska bli så optimalt som möjligt. 
Det finns dagar då han har över fem olika 
kundbesök men också kunder som har 
större reparationer som innebär jobb i en 
vecka eller längre. Han gillar variationen.

Jobbet får inte ta över
— Att vara rörmokare i Deje känns nästan 
som ett kall. Jag har växt upp på orten 
och alla känner till rörmokaren vilket gör 
att det är lätt att få kundkontakt. Jag 
finns ju aldrig längre bort än ett telefon-
samtal. Mobilsvar är ett bra verktyg för 
mig. Det är inte alltid jag kan svara eller 
har täckning och då är det bara att kun-
derna lämnar meddelande.
Livet behöver ha en bra balans, menar 
Peter. Det är lätt att jobbet tar mycket 

Allt inom VVS, så kan man 
sammanfatta Deje Rörtjänst 
AB:s verksamhet.  Peter Bergs 
arbetsvardag handlar om att 
kreativt skapa och att lösa de 
utmaningar som uppstår. 

Peter Berg, Deje Rörtjänst, här ute på uppdrag hos en kund. 

tid. För att ha en bra mix har han engage-
rat sig i sina barns olika idrottsaktiviteter. 
Bland annat har han sedan många år varit 
målvaktstränare för Forshaga IF´s ishock-
eymålvakter. Peter brinner med andra ord 
både för yrket och för barnens idrotter. 
Han menar att det finns mycket positivt 
men också en baksida med att driva eget. 
— För mig är det negativt med det pap-
persarbete som måste göras. Jag vill göra 
det jag är bra på, och det är inte pappers-
arbete skrattar Peter. Jag vill skapa med 
mina händer så att kunderna är nöjda.
Deje Rörtjänst är ett företag som har 
funnits på orten sedan början på 1970-ta-
let och företaget kommer, om Peter får 
bestämma, att finnas i många år till. 
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Träffen
Lördag 29 oktober 
Halloweenpyssel, Halloweensmink 

och godistillverkning

Tisdag 1 november 
Filmkväll i biosalongen

Torsdag 3 november 
Pizzadesigntävling

Lördag 5 november 
Pinstillverkning

Kulturhuset
Fredag 28 oktober 
Halloweenpyssel, Halloweensmink 

och godistillverkning

Måndag 31 oktober 
Pysselkväll kl 16-19

Onsdag 2 november 
10-12 Familjeonsdag. 

Barnfilm i bion.

Spelkväll

Vill du ungdom mellan 13-20 år och vill upp-

träda på Kulturnatta den 12 november? Kanske 

har du ett band som vill uppträda eller känner 

någon som tycker om att sjunga! I så fall är Kul-

turnatta kvällen för dig/er.

Var: Kulturhuset Deje

När: 12 november 

Musik ska ljuda från Danshallen hela kvällen, 

rock, pop, folkmusik, rap med mera. Bara fan-

tasin som sätter stopp!

Sista anmälningsdag: 
Tis den 1 november

Anmälan till: ungdomsrad@forshaga.se 

 

Gigantisk 
klädloppis 
Kulturhuset den 19 

november mellan 

12.00-14.00 

Anmälan sker till 

linda.olson@forshaga.se

Förslag på stipendiater 
och SM-vinnare 2011
För att stimulera andra idrottsungdomar till att 

följa Stefan Holms goda exempel, har Forshaga 

kommun inrättat Stefan Holm-stipendiet. Stipen-

diet delas ut till den idrottsungdom, som visat stor 

talang i sitt idrottsutövande, är bosatt i Forshaga 

kommun och är i åldern 15-20 år.

Förslag på kandidater till 
kultur- och ungdomsledarstipendierna
De båda stipendierna delas ut till en eller flera 
personer som i sin gärning gynnat kultur- eller ung-
domsarbetet och visat initiativrikedom och bety-
dande förmåga inom dessa områden.
Gemensamt för samtliga stipendier är att summan 
uppgår till 10 000 kronor.  Skriftlig motivation bi-
lägges samtliga förslag. 

SM-vinnare 2011
De föreningar som har någon/några SM-vinnare 
2011, i sin förening, uppmanas att anmäla detta.

Vi behöver era uppgifter snarast, dock senast 
2011-11-14, under adress:
Forshaga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Box 93, 667 22 Forshaga.

Uppvaktningen kommer att ske på Kulturhuset i 
Deje den 27 november. Samma dag är det också 
utdelning av bidrag från Mölnbacka Trysil i Kultuhu-
set!

Mer information?
Kontakta kultur- och fritidschef Lena Gustavsson, 
tel. 054-17 20 05. 

Vill du uppträda på Kulturnatta 2011?

Torsdag 3 november 
Teknikkul. 9.30-11.30 lågstadiet

13.00-15.00 mellanstadiet

Kostnadsfritt, anmälan till Kicki 

Lindfors på telefon: 054-172272

Fredag 4 november 
Verksamheten flyttad till Gross-

bolshallen. Se Hallkul nedan.

Folkets hus i Forshaga
Onsdag 2 november 
Gratisbio i Folkets hus Forshaga 

klockan 10. Åsa-Nisse, från 7 år.

Grossbolshallen
Fredag 4 november 
Hallkul! Pröva gladiatorkamp, 

känguruboxning, sumobrottning 

och en mängd andra utmaningar! 

12.00-14.00 Fritidsgrupper

14-18 Barnfamiljer (upp till 12 år)

18.30-22.30 Ungdomar (från 13 år)

Ung i kommunen

Höstlov!
Vecka 44 är det höstlov i Forshaga 

kommun och full fart runt om.

Här nedan hittar du en del av aktivi-

teterna som genomförs. Vill du läsa 

mer om vad som är på gång kan du 

kika i vår evenemangskalender:

www.forshaga.se/evenemang

OBS!
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Det är ett politiskt beslut som fattats att 

man vill se mer kulturaktiviteter kopp-

lade till verksamheten.

— Man vill att alla barn ska ha tillgång 

till kultur, säger Lena Gustavsson, kul-

tur- och fritidschef.

När höstterminen började i år startade 

Kulturskolans verksamhet, tidigare mu-

sikskolan. Den förändringen är ett steg 

i arbetet med att utveckla kulturinsla-

gen. Intresset för musik- och sångkurser-

na har länge varit högt, särskilt populärt 

har det varit att spela gitarr.

— Vi har utökat tjänsten som gitarrlä-

rare eftersom det blev lång kö. Man har 

också startat upp en gitarrensemble så 

att fler ska kunna spela tillsammans, be-

rättar Lena.

Operabesök på schemat
Köerna ska nu vara kortare men för att 

ytterliggare utöka möjligheterna har 

man också startat en kör för mellansta-

dieelever och en sångensemble för hög-

stadiet. Det finns också planer på en kör 

för lågstadiet.

— Utöver musik- och sångdelen erbjuder 

vi nu också som Kulturskola både teater- 

och danskurser. Det har blivit väldigt 

uppskattat! Varje måndag deltar 78 barn 

i dans och teater på Kulturhuset.

Ännu fler aktiviteter är planerade och 

bland annat filmskapande och besök på 

Wermland opera står på schemat. 

 Malin Wikner, informatör, 054- 17 22 28

Fotnot: Under höstlovet v44 har Kultursko-

lan uppehåll.

Satsar på allt mer kultur i skolan

Med hjälp av läsvecka och förfat-
tarvecka vill skola och bibliotek 
få upp elevers intresse för litte-
ratur och skrivande. I höst kom-
mer alla elever i klasserna 1-9 att 
få besök av författare och sedan 
flera veckor pågår förberedel-
serna.

Niklas Krog, Titti Knutsson, Mårten San-

dén, Kerstin Lundberg Hahn och Dan 

Höjer – det är författarna som vecka 43 

och 45 ska berätta om sig själva och sina 

böcker och om hur det är att vara för-

fattare.

Inför författarbesöken har klasserna 

förberett sig genom att läsa böcker av 

författaren de ska träffa. Biblioteket har 

Författare ska öka läslusten
satt ihop bokpaket till varje klass och 

eleverna har fått diskutera vad de läst.

Författarveckan kommer från att man 

förra året arrangerade en läsvecka som 

slog så väl ut att man i år satsar på både 

den och det nya inslaget.

Allt kopplas till läsning
Läsveckan sker ändå i år igen på Lärcen-

ter och för många klasser blir författar-

besöket ytterligare ett inslag. 

— Läsveckan innebär att alla teoretiska 

lektioner under veckan ägnas åt läsning. 

Tyst läsning på egen hand, högläsning, 

ljudböcker, samtal om böcker, äldre barn 

läser för yngre och mycket mer, säger 

Lena Gustavsson, kultur- och fritidschef.

I vissa klasser kommer alla att läsa sam-

ma bok och jobba med den gemensamt, 

andra får välja böcker fritt. Inne på Fors-

haga bibliotek dukas det upp ett bok-

bord med ungdomsböcker i olika genrer 

och på torget finns skärmar där eleverna 

kan sätta upp bilder på böckerna de just 

läst och lämna ett kort boktips. 

Vill ge inspiration
Författarveckan finansieras av Kultur i 

skolan-pengar och har planerats av bib-

lioteket i samarbete med Kultur i skolan-

gruppen. 

— Vi hoppas att mötet med en livs le-

vande författare ska bli en upplevelse 

som ökar elevernas läslust och ger in-

spiration till eget skrivande, säger Sara 

Carlsson, bibliotekarie.

Kultur i skolan är en prioriterad verksamhet i Forshaga kommun. Att öka läsintresset är en del av den 
satsningen men det läggs också fokus på mycket annat.



12    Kontakten nr 5 november, 2011

Ungdomars fritid då & nu

Niornas viktiga val 
- gymnasiet
Framtiden för oss som går i nian innehåller en 
hel del beslut och funderingar kring vilka vä-
gar vi kan ta. Ett beslut som vi måste börja 
tänka på redan nu är vilket gymnasium vi kan 
tänka oss att gå på och vilken linje vi ska välja 
för att komma rätt. Med det följer även tan-
karna på vad för typ av jobb vi vill hålla på 
med längre fram i livet.
Just det här beslutet behöver många hjälp 
med att fatta. En del tror att de vet precis 
vad de vill göra, men ibland visar det sig vara 
helt fel. Då står man kanske där utan ett andra 
alternativ. Det kanske inte är hela världen om 
man väljer fel första gången, det kan man ha 
nytta av senare i livet, men det känns nog lätt-
tare om det blir rätt med en gång. 

För att det ska bli lite lättare att välja brukar 
lärarna på Lärcenter i Forshaga anordna en 
kväll då vi elever i nian får komma och lyssna 
på personer som jobbar med olika saker. 
Några veckor innan kvällen fick vi välja ut två 
stycken yrken som vi ville lyssna på. Första 
timmen lyssnade jag på den före detta foto-
grafen Katherine Kolberg. Hon var duktig på 
att berätta och väckte intresse hos mig och 
säkert många fler. Hon berättade att det är 
väldigt svårt att få jobb om man inte startar 
eget. Men det här är definitivt ett jobb för 
den som gillar att jobba ensam. Hon berät-
tar också att för att bli en bra fotograf är det 
viktigt att se det där lilla extra som gör en bild 
lite bättre, tycka om att fota och kunna vara 
social mot kunderna.

Andra passet valde jag att lyssna på tre poli-
ser; Pia, Michael och Emma. De hade en hel 
del intressanta saker att berätta. Bland annat 
vilka fysiska tester och utbildning som krävs 
för att bli polis. Michael visade även vilken ut-
rustning som behövs för att jobba inom GIF, 
gruppen för förstärkt insats. Vi fick också 
ställa frågor, en fråga var hur ofta det hän-
der att man använder vapen? Michael, som 
har jobbat i åtta år, berättade att han aldrig 
varit tvungen att använda varken pistol eller 
batong, vilket förvånade mig, men är bra.
Det här var en riktigt värdefull kväll som jag 
hoppas att de flesta hade nytta av. 

Krönika Av Emelie Thorén

9 b, Lärcenter

Eva Karlsson lärde sig mjölka när hon var 8 år och hon fick körkort på häst!
Alli Sandström var ute och dansade mycket. “Bio var det minsta jag gick på”, säger hon.
“Jag behöver inte hjälpa till hemma men det är väl sånt man gör ändå, jag hjälper till 
men inget jag måste”, säger Hanna Dahlström.
“En lördagskväll tar jag det oftast lugnt, kanske ser nån film hemma ibland eller ”grabb-
kvällar” med kompisarna”, säger Robin Jonsson.
Oskar Magnusson brukar oftast få skjuts dit han ska beroende på avståndet, “...annars 
cyklar jag oftast dit jag ska”, säger han.
Mattias Björnvall säger att han inte behöver hjälpa till så mycket hemma, mest gå ut 
med hunden och städa rummet.
“Jag tvättar och lagar mat, inte varje dag men ibland!”, säger Salome Lidén om hus-
hållssysslor.

Vad gjorde ungdomarna för 70-80 år sedan? Kanske har du någon far-
mor som minns eller var du själv ung då? Matilda Nilsson och Hanna 
Magnusson har haft ett drömsommarjobb där de intervjuat äldre och 
yngre för att jämföra fritiden och livet då och nu.

Alli 97 år berättar att hon ofta gick på gök-
ottan under Kristi Himmelsfärdsdag när hon 
var ung, på gökottan gick man upp tidigt, 
alltså i ottan, för att lyssna på vårfåglarna 
när de sjöng, framförallt var det då göken 
man lyssnade till. Eva, som är tio år yngre 
än Alli, bodde på en gård i Butorp så hennes 
fritid bestod till stor del av att hjälpa till 
med arbetet på gården. Hon hade många 
kamrater men de umgicks inte så ofta. Det-
ta kanske låter som ett hårt liv för en ton-
åring idag. Dock säger 
Eva att: ”Folk hade det 
inte så bra förr, men 
de var mer nöjda än 
vad de är idag”. Ung-
domar nuförtiden behöver inte hjälpa till så 
mycket hemma. De behöver mest hålla rent 
på sina egna rum. 
För Hanna 19 år är det självklart att hjäl-

pa till hemma fast att hon inte behöver. 
Hemma hos Mattias 20 år och även hos 
Robin 19 år är det rastning av hundar som 
är den viktigaste hushållssysslan. För de 
flesta äldre blev det väsen hemma om 
man inte hjälpte till, därför gjorde man 
alltid som man blev tillsagd. 

Jobba hemma är inte allt
Fritid för unga förr var till exempel att 
slippa göra hemsysslorna, för unga idag 

så är fritiden till ex-
empel tiden efter att 
läxorna är klara. De 
flesta unga tycker 
idag att de inte har 

någon fritid framförallt på grund av sko-
lan. Det ungdomar idag gör på fritiden 
kunde ungdomar förr i tiden inte ens 
drömma om. 

Sagt av deltagarna i arbetet:

Läs hela texten på: www.forshaga.se

Alli Oskar Hanna

Mattias Eva Robin Salome
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Ny vårdcentral i Forshaga
Två vårdcentraler blir 

en, hur togs beslutet?

Vårdcentralen i Fors-

haga byggdes i början av 

70-talet och byggdes för 

en betydligt mindre verk-

samhet än nutidens. Både 

vad gäller antalet perso-

nal, verksamhetens omfattning, invånarantal 

och behandlingsmöjligheter. Lokalerna i Fors-

haga har därför under många år varit under-

dimensionerade och blivit allt mer 

nedgångna och slitna. Det innebär 

ökade risker i patientsäkerhet, ef-

fektivitet, hygien och arbetsmiljö. 

Vårdcentralerna i Forshaga och 

Deje har de senaste fem åren inte 

fått budget i balans, utan gått med 

underskott som tidigare kunnat 

justeras på övergripande lands-

tingsnivå. 

2010 infördes Hälsoval Värmland 

enligt LOV (lagen om vårdval) för 

att erbjuda större valfrihet för 

patienterna att välja vilken vård-

central de vill inom länet, och 

dessutom öppna upp för privat eta-

blering av vårdcentraler. I Hälsovalet måste 

konkurrensneutralitet råda. Det betyder att 

alla vårdcentraler, privata som offentliga får 

budget på lika villkor utifrån antalet listade 

per vårdenhet, ålder och kön, socioekono-

miska faktorer, befolkningens sjuklighet, 

olika särskilda ersättningar samt vissa stimu-

lansersättningar. 

Budgeten för Deje/Forshaga gick fortfaran-

de inte att få i balans, och nu fanns ingen 

möjlighet till övergripande justering på 

landstingsnivå då det i så fall rubbar konkur-

rensneutraliteten. Därför var vi tvungna att 

minska våra kostnader. Minska hyreskostna-

der, minska personalkostnader, och arbeta 

effektivare med material och resurser. 

Mindre personal innebär också att perso-

nalgruppen behöver centraliseras för att 

kunna ta bort funktioner som tidigare var 

dubbla på grund av två vårdcentraler i en 

vårdenhet. 

Varför valde man att bygga i Forshaga?

Eftersom Forshaga har ett större befolk-

ningsunderlag och är den största tätorten 

och det ändå måste byggas en ny lokal för 

vårdcentral så blev valet att det är enklast 

att avveckla vårdcentralen i Deje. 

Vad blir bättre med en vårdcentral i 

stället för två? 

Det blir säkrare för patienten med en vård-

central som har alla kompetenser på en 

plats. Det är tryggare för personalen vid 

sjukdom, utbildning eller annan frånvaro 

då det inte blir lika sårbart som tidigare. 

Det behövs inte dubbla personalfunktio-

ner, dubbla uppsättningar av medicinsk-

teknisk apparatur, det är enklare att pla-

nera semestrar utan att behöva stänga 

och flytta personal och verksamhet, det är 

lättare att rekrytera personal till en större 

vårdcentral och det går att arbeta mer 

kostnadseffektivt även inom administra-

tionen. Med ovanstående effekter blir det 

även mer tillgänglig vård och en säkrare och 

tryggare vård för kommunens invånare.

Hur tar man sig till vårdcentralen? 

Även vårdcentralen i Deje låg lite utanför 

själva centrum så de flesta åkte bil även dit. 

Om man inte har egen bil eller kan få hjälp 

med skjuts så kan man åka buss, färdtjänst 

eller mjuka linjen (bokas) för handikappade. 

Taxi kan man ju också åka förstås. Vissa av 

Länstrafikens bussar går ju också redan idag 

över Skived och passerar avfarten 

till vårdcentralen vid Forshaga kyr-

ka där hållplats finns. Avståndet 

mellan hållplats och vårdcentral är 

cirka 350 meter.

De kommuninvånare som bor i 

norra delen av kommunen mot 

Ransäter har egentligen närmare 

till vårdcentralen i Munkfors och 

har då möjlighet att lista sig där.

Sedan har vårdcentralen i Fors-

haga en ytterligare möjlighet vid 

speciella patientärenden. Det 

finns nu en leasingbil som läkare 

och sköterska vid speciella ären-

den kan använda för hembesök om 

patienten är svårt handikappad och inte sit-

tande kan ta sig till vårdcentralen.

Något mer du vill förmedla till invånarna?

Vi vill förmedla att om vi kan arbeta mer 

centraliserat med samlade resurser så kom-

mer även vården att bli bättre, tryggare, mer 

tillgänglig och driftsäker.  Vi kommer också 

att ha lättare att rekrytera medicinsk perso-

nal då stora pensionsavgångar står för dörren 

gällande flera olika yrkeskategorier.

Vi måste också ha budget i balans vilket kom-

mer att kräva ytterligare åtgärder.

 Mattias Göthberg, 

 054- 17 20 10

 informatör

Hur kom den nya vårdcentralen till? Kerstin Karlsson, verksamhetschef Nordöstra Värmland, Landstinget, 
reder ut några frågetecken.

Invigning Forshaga vårdcentral 6 oktober. Nu knyter vi ihop 
bandet mellan Deje och Forshaga, förkunnade Erik Jansson, 
ordförande i primärvårdsutskottet efter invigningsklippet till-
sammans med Gunilla Andersson (tv), hälso- och sjukvårdschef

Kerstin Karlsson
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Hans Adrian         
                  Kurt Andersson AIK, Hans Adrian FIF 

  Hans Adrian, Ivar Friberg, Hans Schelin & “Stöveln” Öberg  

 
                              Birger, Hans & Karl-Åke 

Hans Adrian
Hans Adrian var en av de största 
idrottsprofilerna i Forshaga IF:s his-
toria.
Vid sidan av Nisse Nilsson och Ulf 
Sterner var han en av de stora stjär-
norna under FIF:s storhetstid i is-
hockey på 50-60-talet, men även 
i fotboll var han en mycket fram-
gångsrik spelare.

I fotboll spelade han i A-laget från mitten på 

40-talet fram till sin död 1970.

Han var en fruktad målskytt och en oerhört 

viktig kugge i laget. Den största fotbolls 

framgången var 1958 då FIF, under den spe-

lande tränaren Bertil Nordahls ledning, tog 

sig upp till dåvarande Div III (dagens Div I).

Men det var i Ishockey som han blev mest 

framgångsrik och ihågkommen.

Hans Adrian var med bland de första pion-

järerna under ishockeyns barndom, och han 

var med att starta det allra första ishockey-

laget i Forshaga i början på 40-talet. Han var 

synnerligen delaktig i att FIF gick upp i hög-

sta ishockeyserien 1946, och sedan spelade 

där i hela 12 säsonger.

Under två säsonger på 50-talet spelade även 

Hans Adrian för Grums IK i allsvenskan. 

En tongivande spelare
Adrian var ett begrepp i Forshagaidrotten på 

50-60-talet. Äldste brodern Karl-Åke Adrian 

var tillsammans med Hans Adrian de ton-

givande under de första ishockeyåren, och 

snart fick de sällskap av kusinen Birger 

Adrian och lillbrodern Kjell Adrian (se-

nare SM-guld med Frölunda 1965). 

”The Four Adrians” var ett fruktat gäng 

på isen och under några säsonger på 

50-talet spelade samtliga fyra i FIF:s A-

lag i Allsvenskan.

Ett imponereande facit
Hans var den som skördade de största 

framgångarna. Redan 1949 var han lands-

lagsman och 1950 blev han uttagen till 

VM-turneringen i London där Sverige slu-

tade femma. Det blev 10 A-landskamper i 

Tre Kronor för Hans.

I klubblaget är han en av de allra största. 

560 A-lagsmatcher och sammanlagt 183 

mål blev det imponerande facit under den 

25 år aktiva karriären mellan 1942-1967!

Hans Adrians avslutning på livet blev myck-

et dramatiskt. Mitt under en fotbollsmatch 

1970, föll han ihop på planen framför huvud-

läktaren. Hans liv gick inte att rädda och han 

avled på Ängevi, den plats där han hade ver-

kat och trivts under mer än tre decennier. 

Hans bortgång väckte mycket djup förstäm-

ning och sorg, men hans minne och idrotts-

gärning är än idag mycket ljust bevarat.

Hans Adrians idrottsprestationer hedrades 

2008 med att hans tröja Nr 5 hissades upp i 

taket på Ängevi Ishall i Forshaga tillsammans 

med Nisse Nilsson och Ulf Sterner.

 Ingvar Börjeson

Ingva
r B

örje
son berät

-

tar o
m Hans A
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Gårdsrådets sillsexa
Gårdsrådet i Deje hade sillsexa den 16 septem-
ber. 45 personer deltog de flesta aktiva i Gårds-
rådets verksamheter bland annat sy- och hant-
verksgruppen, bingo, cafe och bakpersonal. 
Utan dessa eldsjälar går det ej att driva en 
sådan verksamhet. Menyn för dagen var sill 
och potatis därefter avslutades med kaffe och 
glass. Ett glatt humör var målsättningen vid 
dagens träff.
 Gunnar Danielsson

Den av FN utlysta  årliga dagen 
för Seniorers säkerhet hölls på 
Forsgården i Forshaga den 30 
september.
Mellan klockan 10 till 12.30 var 
det öppet hus där man kunde 
få sina rollatorer genomgångna, 
Fixarservice presenterades, 
hjälpmedel visades, Distriktssköterska pre-
senterade ett material för förebyggande 

hälsovård, råd om energitill-
skott i form av hemgjord nä-
ringsdryck, Räddningstjänsten 
erbjöd besökarna  att bland 
annat släcka en fiktiv brand. 
Det bjöds även  på förtäring.
Dagen var välbesökt och 
många fick tips om ett bra sätt 

att leva samt svar på frågor. Stämningen var 
god.

PepparPeppar - en dag om seniorers säkerhet

Hans Adrian, Ivar Friberg, Hans Schelin och ”Stöveln” Öberg.
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Besök hos de nyfödda i Forshaga 
kommun är en tradition. Kommu-
nalråd Angelica Rage hälsar på för 
att fira familjens nytillskott och för 
att överlämna kommunens mas-
kot. Det är uppskattade besök och 
samtal som har resulterat i många 
nya ideér och förslag. 

Bebisupp-
vaktning

Charlie LarssonAlbin Bjelv

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

Med reservation för ändringar

Evenemangen är hämtade från vår 
kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också. 
De publiceras också på Värmlands 
evemenangssidor under varmland.se 
och har möjlighet att visas på infor-
mationsskylten vid Lyckan, Rv 62.

Allsång
7 december Forshaga Folkets Hus Kl 18-19.30 
Entré: 20 kr (fika ingår) arrangeras med Fors-
haga kommun

Musikkryss kl 18-20 Entré: 20 kr (fika ingår) 
arrangeras med Forshaga kommun
2 november Forshaga Folkets Hus 
17 november Kulturhuset i Deje

Forshaga Folkets Hus
• Dans lördagar kl 21.00 – 01.00
29 oktober Matz Bladhs
5 november Sandins
12 november Donnez
26 november Jontez
10 december Cavalkad
• Dans fredagar kl 21.00 – 01.00
18 november Selex
2 december Jannez
• Motionsdanser to. 18.00 – 21.00
10 november
24 november
8 december
• Revy
17 november GARVSYRA kl 19.00
• Julkonsert
29 november kl 19.00
• Bio
11 december Happy Feet 2 Matiné kl 16
För info, ring 054 – 87 30 40 eller 
www.forshagafh.se

Sagostunder på Forshaga bibliotek
4 oktober-29 november, tisdagar jämna veckor 
kl 9 är det sagostund för barn 3-6 år i vår fina 
sagohörna. Välkomna! 

(4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11)

29 oktober Höstbasar, kl 10-13, Hvilan, Slotts-
vägen 2. Försäljning, Lotterier, Loppis, Serve-
ring

10-30 oktober Kulturhuset, Håkan Engmalm 
visar upp målningar av Olja, Akryl och Akva-
rell. 

1-18 november Kulturhuset, Dyvelstens Foto-
klubb visar upp sina foton.

2, 15 november Historien om ett brukssam-
hälle, Kulturhuset, kl 18.30-20.30
En triologi med och av Staffan Fridh. Bilder 
från kamerans begynnelse till nutid. I pausen 
kommer det att bjudas på fika och du har möj-
lighet att titta på bilder från förr. Fri entre

12 november GS86-Åmåls IBK, kl 16, Fors-

haga sporthall, Herrar division 2

15 november Kl. 18-21 Föreläsning om unga 
vuxna, Lärcenter i Forshaga. (se annons i Fors-
haga-Dejebladet) LSS medverkar.

19 november Gigantisk klädloppis, Kul-
turhuset, kl 12-14. Ta chansen att köpa el-
ler sälja kläder! Denna gång kommer vi att 
lägga fokus på barnkläder och barnleksaker.  
50 kronor/bord. Vill du ha ett eget bord bo-
kar du det hos oss på Kulturhuset. 
Kicki: 054-17 22 72 Linda: 054-17 22 47

19 november Gs86-SK örnen, Forshaga 

sporthall, kl 16, damer division 2

19-20 november Julmarknad, Forshaga 

hembygdsgård, traditionell julmarknad 

på Forshaga hembygdsgård.

26 november GS86-Skattkärrs IK, kl 13, 

Juniorallsvenskan, Forshaga sporthall

3 december GS86-Karlberg IBK, kl 15, 

Forshaga sporthall, herrar division 2

Höstlov v44
Läs om vad som är på 
gång under lovet på 
sidan 10.
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Vanessa AhlmThea Ivarsson

Joel Norlander

Ella Lind

Tuva Ljungberg

Olle ErikssonElla Forsell

Linnéa Eriksson Oliver Norlin


