
Kontakten
  Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Nr 1 mars 
2010

forshaga.se

Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4
Positivt resultat för  Deje Simhall s. 14
Ungdomsrådet smider nya planer s. 13

Sportlovsaktiviteter för den ledige s. 18



2   Kontakten nr 1 mars, 2010

— Beslutet togs på fullmäktige i slutet av 

förra året. Nu blir det skarpt läge i april, 

säger kommunchef Ingrid Näsström.

Från fyra nämnder och tre förvaltningar 

har man nu gått över till åtta nämnder och 

sex förvaltningar. Organisationskartan har 

flyttats om för att resurserna ska kunna an-

vändas på bästa sätt och för att underlätta 

en helhetssyn på arbetet. Förhoppningen 

har varit att hitta ett arbetssätt som är fö-

rebyggande och kostnadseffektivt.

— Om du till exempel har ett barn som går 

i skolan och som dessutom behöver lite 

stöd utanför skoltid, då har du tidigare va-

rit tvungen att ha kontakt med två nämn-

der och förvaltningar. Nu hanteras allt på 

ett och samma ställe. Man får en logisk väg 

in i kommunen.

Just nu pågår arbetet med att komma till-

rätta. Nya plattformar tas fram och berör-

da inom kommunen jobbar för att hitta de 

bästa lösningarna.

— Sedan om vi tänkt rätt, det återstår att 

se, avslutar Ingrid Näsström.

Malin Wikner
Informatör

054- 17 20 10
malin.wikner@forshaga.se

Kommunteknik
och service

Gator,
Vägar,
V/A,
Städ,

Anläggningar,
Kost

Kommun-
fullmäktige

Lärande- och 
arbetsnämnd

5+5 ledamöter

Vård- och 
omsorgs-

nämnd
5+5 ledamöter

Kommun-
Styrelse
11+11 ledamöter

Barn-, familj-
och utbildnings-

nämnd
5+5 ledamöter

Val-
nämnd

Samverkans-
nämnd

Kultur 
och fritid
Musikskola,

Allmänkultur, 
Bibliotek, 

Föreningsstöd, 
Studieförbund 

Simhall,
Kultur och ungdom,

Folkhälsa

Vård
och omsorg
Förebyggande,
Äldreboende,
Hemtjänst,

Anhörigstöd,
LASS/LSS,

Socialpsykiatri,
Hemsjukvård

Lärande 
och arbete

AIC, 
Flykting/SFI,

Försörjningsstöd,
Missbruk,

Vuxenutbildning,
Studieförbund,
Samordning av 

Lärcenter,
Kommunalt uppfölj-

ningsansvar,
Socialpsykiatri

Över-
förmyndar-

nämnd

Miljö- och
byggnämnd

Kommunledningsstab
Kommunledningskontor,

Ekonomikontor,
Personalkontor, 
Näringsliv/turism

Miljö- och bygg-
förvaltning

Bygglov,
Planläggning,

Livsmedel,
Kulturmiljöer

Revisorer

Kommunchef

Barn, familj och 
utbildning

Förebyggande,
Familjecentrum,

Utredningar barn,
Familjerätt,

Placeringar barn,
Förskola,

Grundskola,
Grundsärskola,

Gymnasieansvar,
Skolhälsovård,

Familjerådgivning,
Socialjour

Krislednings-
nämnd

AU

En förändring som kan hjälpa invå-
narna – det är vad Forshaga kom-
mun jobbar med just nu. En ny 
förvaltningsorganisation som ska 
samla resurserna kring berörda 
grupper.

Logisk väg in till Forshaga kommun

Trycket ökar på kommunens förskolor

Nämnden har under föregående år haft 

besparingskrav på sig. Vi har sagt upp 

personal på grund av arbetsbrist eftersom 

antalet barn sjunkit i skolan men det har 

inte räckt till. Nämnden har även valt att 

stänga en förskoleavdelning, Backsippan, 

som en besparingsåtgärd. Dagbarnvårdare 

har också sagts upp och allt sammantaget 

gör att trycket ökar på förskolan. 

Kännbara besparingar
Nämnden har under de senaste åren för-

sökt att i möjligaste mån undanhålla de 

allra minsta barnen effekterna från be-

sparingar. Riktade statsbidrag som syftar 

till att hålla antalet barn nere i barngrup-

perna har gjorts om och är i dag generella 

bidrag då de når kommunen.  

I dystra tider som råder under en lågkon-

junktur är det kännbara besparingar som 

måste göras, detta gäller alla verksamhe-

ter, ingen undantagen.

Ytterliggare en faktor som styr trycket på 

avdelningarna är snittiden, tiden som var-

je barn är på förskolan. Här kan det skilja 

mycket beroende på hur stor tid som ut-

nyttjas av föräldrarna. En förskola som har 

19 barn placerade hos sig kan ha en snittid 

på 583 timmar, en annan med lika många 

barn kan ha 648 timmar. 

Viktigt med rätt mat
Då det gäller mat och dryck på våra skolor 

och förskolor så följer vi Livsmedelsver-

kets rekommendationer. Det viktigaste är 

att våra barn får näringsrik mat, vilket de 

får, vårt ansvar gäller den tid då barnen är 

i våra verksamheter. Övrig tid väljer natur-

ligtvis barnens vårdnadshavare och barnen 

själva vilka produkter som konsumeras.

Benny Pedersén

054- 87 47 99

Stefan Ögren

0552 -311 07

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden informerar om antalet barn i kommunens förskolor och om maten som serveras

Vill minska trycket
Forshaga kommun har i snitt cirka 17 barn 
per avdelning. Antalet barn per avdelning 
har ökat de senaste åren. Så ser det ut 
i många kommuner. Vår ambition är att 
minska antalet barn och vi skall hålla de-
batten levande inför budgetarbetet och 
lyfta frågan om medel till insatser som 
föranleder ett minskat tryck.  
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Kontakten
Kommun-Kontakten i Forshaga 
kommun är en tidning till kom-
muninvånare och företag

Ansvarig utgivare:
Ingrid Näsström
tel: 054- 17 20 07

Redaktör:
Malin Wikner
tel: 054- 17 20 10

Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218

Omslagsfoto: 
Full fart i Forshaga Ju-jutsuklubbs 
nyrenoverade dojo.

Skicka ditt material (helst via e-post) 
före utsatt manusstopp till adressen: 
kontakten@forshaga.se 

Vid frågor kontakta:
Malin Wikner
tel: 054- 17 20 10

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 är SRF Ljudproduktion i Kristine-
hamn som gör detta.
Tel: 0550-832 10 

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

Tel: 054-17 20 00 
Fax: 054-87 34 61

E-post: kommun@forshaga.se
Hemsida: www.forshaga.se

1 mars
2 april
3 juni
4 september
5 november
6 december

5 feb
25 mars
14 maj
20 aug
8 okt
19 nov

25-26 feb
15-16 april
3-4 juni
9-10 sept
28-29 okt
9-10 dec

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan 2010

Barnkommun i Värmland

Detta år kommer Kontakten ut endast sex 

gånger. Det är ett exempel på att vi tvingats 

dra ned på de kommunala utgifterna. Otill-

räckliga statsbidrag och en ökad arbetslös-

het innebär tyvärr mindre resurser att röra sig  

med i de kommunala verksamheterna. Ett antal 

kommuninvånare är missnöjda, de flesta av deras 

frågor handlar om skolmaten, fetthalten i mjölken 

och antal barn per anställd i barnomsorgen.

Vad gäller maten har vi avvecklat alla små kök och 

nu lagas maten enbart i två kök. Ett i Deje och ett 

på Lärcentret. Det ska förhoppningvis medföra att 

mer pengar blir över till bra råvaror. Fetthalten i mjölken 

diskuteras livligt — vi följer Livsmedelsverkets rekommen-

dationer.

Antalet barn i barnomsorgen kommer att minska när som-

maren närmar sig. Många barn går då över till skolverksam-

het. I stället för att starta en tillfällig förskoleavdelning 

valde Barn- och utbildningsnämnden att personalen fick ta hand om några 

barn till per grupp. Man bedömde att det skulle gå bra under en övergångs-

tid. En tillfällig förskoleavdelning brukar kostar mellan 1,5 till 2 miljoner 

kronor.

 

Inom äldreomsorgen saknas alltid personal. Det finns hur mycket som helst 

att göra för de gamla i vår kommun. Vi får dock inte glömma bort att äld-

reomsorgen i vår kommun fick mycket höga betyg i den undersökning som 

organisationen för Sveriges kommuner och landsting nyligen genomförde. 

De äldre är nöjda med personalens insatser. Jag är också glad över att ett 

antal frivilligorganisationer, till exempel Röda Korset, förgyller de gamlas 

fritid med olika insatser.

 

Trots lågkonjunktur har vi inte gjort underskott i kommunens totala finan-

ser. Det får vi inte heller göra och för att vi inte ska göra det, så måste 

vi spara in på saker och ting. Ibland blir det på din hjärtefråga, ibland på 

någon annans.

 

Annat som har retat några är att vi marknadsför oss som en barnkommun. 

Men jag tror att satsningar på barn är nödvändiga för att vi alla ska mötas 

av ett positivt framtidssamhälle. Antal barn kommer att minska inom barn-

omsorgen och därutöver har vi kulturupplevelser, musikskola, bibliotek, bra 

stöd till föreningslivet, två fritidsgårdar och flera anställda som har sin hu-

vuduppgift att utveckla ungas delaktighet i samhället.
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Nyrenoverad dojo kan roa många

Det är Ju-jutsu Kai de utövar, en form av 

Ju-jutsu som syftar till att lära ut självför-

svar. De utvecklar tekniker för att kunna ta 

ned en motståndare och hålla denne kvar 

– utan att använda mer våld än nödvän-

digt. En form av traditionell Ju-jutsu som 

utvecklats till att vara snällare mot mot-

ståndaren.

Nystart för föreningen
Föreningen har funnits i 20 år och har va-

rit mer eller mindre aktiv under åren. Den 

sista tiden har det gått stadigt uppåt.

— Just nu är vi ganska många medlemmar, 

runt 60 stycken, och så har vi fått ett bi-

drag av Forshaga kommun och Värmlands 

Idrottsförbund som vi är väldigt tacksam-

ma för. Det har hjälpt oss väldigt mycket, 

säger Anders Bergström, huvudinstruktör.

Bidraget han talar om har gått till att reno-

vera lokalen. 200 kvm yta i Skivedsskolans 

källare. Lokalen, som kallas dojo, hade 

tidigare träklädda väggar och var inte an-

passad efter deras syfte.

— Nu har vi kunnat klä om väggarna så att 

vi slipper få stickor när vi tränar i närhe-

ten. Vi har köpt in nya mattor, så att det 

finns extra även när vi anordnar läger. Och 

så är det mycket dekorationer vi fortfaran-

de jobbar på. Kanjitecken som ska karvas 

in i stoplarna, lite kloka ord att tala om. 

En av de mer utmärkande förändringarna 

är ljusväggen man installerat. Den är som 

tagen ur en film från orienten men med 

ett mycket tydligt syfte, förutom det es-

tetiska.

Alla ska få vara med
— Det hjälper dem med synskador att 

kunna träna. Har de åkt i mattan och blir 

desorienterade så hjälper ljuset dem att 

hitta tillbaka.

Så med hjälp av den nyinskaffade väggen 

kan fler erbjudas möjligheten att lära sig. 

Föreningen har också bjudit in hörselska-

dade till öppet hus, men än så länge har 

ingen hört av sig.

— Men vi vill att alla ska kunna vara med, 

i alla fall så mycket som möjligt. Vi anpas-

sar träningen efter personerna som tränar.

Visst kan det se lite kul ut, när en mycket 

kortare och lättare person med enkelhelt 

fäller någon som är längre och tyngre. Men 

det är det som är tanken, menar Anders. 

Att alla ska kunna träna tillsammans, bara 

tekniken anpassas lite.

Aldrig färdiga
Träningen är snart över, ett läger väntar 

för de yngre medlemmarna. Det är mycket 

på gång i föreningen och de trivs med ut-

vecklingen. Nya instruktörer är under ut-

bildning och inom kort kommer arbetet 

med dojon, som påbörjades för ett år se-

dan, att vara klart. Ordspråk på väggarna, 

vackra bilder och shintoportal – delar som 

ska påminna om Ju-jutsuns historia.

— Det finns alltid något nytt att lära sig, 

avslutar Anders.
Malin Wikner

Informatör
054- 17 20 10

malin.wikner@forshaga.se

I källaren på Skivedsskolans gymnastiksal hörs lätta dunsar och ett glatt sorl. Det är Ju-jutsuträning på gång.  
Det är full fart i den snart färdigrenoverade dojon. Många finns på plats - i åldrar från åtta till 67.
— Här ska alla kunna vara med säger huvudinstruktör Anders Bergström.
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Forshaga kommun byter till miljöbilar

Ett delmål är att år 2015 ska minst 75 pro-

cent av kommunens personbilar uppfylla 

Vägverkets krav på miljöbilar. Det ska ske 

genom att den nuvarande bilparken suc-

cessivt ska ersättas med miljöklassade 

fordon (klassificering enligt Vägverkets de-

finition) när det är aktuellt att ersätta ett 

gammalt fordon mot ett nytt. 

Gröna bilister positiva
— Den som byter till miljöbil halverar kli-

matpåverkan jämfört med en konventio-

nell bil. Därför är det utmärkt att Forshaga 

nu byter till enbart miljöbilar, helt i linje 

med deras ambitiösa klimatmål, säger Grö-

na Bilisters VD Cecilia Carlqvist i ett press-

meddelande.

Kommunens miljö- och byggchef Tomas 

Ivansson berättar också att säkerhetsas-

pekten är viktig men man ska även sträva 

efter att ha så små bilar som möjligt.

Samtidigt har kommunen valt att inte låsa 

sig vid något särskilt bränsle mest bero-

ende på begränsade tankningsmöjligheter. 

I dag finns ett antal etanolbilar och på 

gång är även några dieselbilar som uppfyl-

ler vägverkets krav.

— Vi har tagit ställning till positiva politiska 

förslag om elbilar och elcyklar i hemtjäns-

ten men föreslagit att man ska avvakta i 

väntan på ytterligare fordonsutveckling, 

säger Tomas Ivansson.

Malin Eriksson
Informatör

054- 17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

Alla kommunens fordon kommer successivt att bytas ut som ett led för att minska koldioxidutsläppen med 40 
procent till 2020. I planen "Klimat- och energistrategi för Forshaga 2009-2020" som antogs i Kommunfullmäktige 
i december 2009 är ett övergripande mål att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2020. 

Vi har nu startat en nästan helt 
ny arbetsgrupp för UKM i år och 
arbetar för fulla muggar för att 
årets UKM ska bli succé!

UKM, Ung Kultur Möts, är en festival för 

alla ungdomar mellan 13-20 år som får 

uppträda med sitt band, sjunga solo, 

dansa i grupp eller själv, eller visa upp 

sin konst av alla de slag.

Dagen innan själva festivalen träffas 

alla deltagare, äter middag och kör en 

massa sällskapslekar och har det all-

mänt kul. Efter middagen och allt säll-

skap så har alla deltagare fritt fram att 

göra lite vad dom själva vill. 

Dagen efter förbereder sig alla för den 

kommande stora UKM-festivalen som 

alla föräldrar, barn och ungdomar kan 

komma och titta på.

Under dagen bedömmer en urvalsgrupp 

allas bidrag och sedan skickas en del vi-

dare till länsfestivalen för UKM och en 

del får åka på en UKM-turné. 

UKM Forshaga 2010
Var? Forshaga Lärcenter, idrottshallen. 

När? Lördagen den 13 mars. 

För att få mer information om UKM, gå 

in på:  www.ungkultur.nu 

Matilda Nilsson, 15år 
Jasmine Axelsson, 15år

UKM Arbetsgruppen

Vad är fotboll 2000?
Det är en rolig, effektiv och multifunktio-

nell träningsmetod för att utveckla koor-

dination, koncentrationsförmåga, timing, 

fotarbete och bollbehandling. Övningarna 

utförs på liten yta i givna rörelsemönster 

och bollberöringar till takten av musik. 

Fotbollsworkout kan bedrivas både utom-

hus och inomhus och vänder sig till alla – 

även de som inte tränat fotboll tidigare.

Vad ger fotbollsworkout?
Fotbollsworkout utvecklar de finmotoriska 

färdigheter som bland annat ger en bättre 

bollbehandling och bollkontroll, genom att 

mängder av olika bollberöringar, stegisätt-

ningar och rörelser utförs på ett varierat 

sätt. Träningsmetoden är symmetrisk, man 

arbetar lika mycket med båda fötterna och 

förflyttningar görs likafullt till höger som 

vänster såväl framåt som bakåt, vilket gör 

att man utvecklar sin förmåga att arbeta 

med båda fötterna och får därmed med 

bra kroppsrytmik och balans.

Kom och prova!

När? Tisdagar kl. 17 – 18

Var? Nya sporthallen i Lärcenter

Laila Gustavsson

Forshaga Idrottsskola
070 – 316 28 16

Forshaga idrottsskola  
i samarbete med Ödik

UKM är igång

Nu på vårterminen har årskurs 4 – 6 fått möjligheten att prova Fotboll 
2000! 
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Ett antal företag fick vid senaste 
Kommunfullmäktige ett diplom för 
att de följer Värmlandsmodellen.

Mölnbacka ungdomshem AB, Forshaga Må-

leri, Forshaga församling, Montagetjänst 

Bodin & co AB, Forshagadentaldepå AB, CG 

Reklam och Design AB, Deje Trä AB, Olje-

service i Olsäter AB, Forshaga Åkeriservice 

AB, Miljö- och byggförvaltningen Forshaga 

kommun, Forshaga Svets och Smide AB, 

Glasjouren AB, Bylunds Tvätt AB, Ulle-

ruds församling, KåGe Produkter, Forshaga 

Golfklubb, Grens Bil & Bärgning AB, Fors-

haga Rör Bröderna Frödin AB, Molanders 

Gräv och Traktorservice, Lyftblockservice 

Forshaga AB.

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 besök? Letar du efter passande loka-

ler? Är du intresserad av att köpa mark? Behöver du hjälp att utveckla din verksamhet eller bredda ditt 

affärsnätverk? Tveka inte att kontakta mig. Jag finns till för dig och har till uppdrag att skapa struktu-

rer, system och miljöer där företag kan verka och utvecklas i. Det goda företagsklimatet, helt enkelt! 

Genom att diplomera ditt företag enligt 

Värmlandsmodellen systematisera du ditt 

företags arbete med att minska verksam-

hetens miljöpåverkan och stärker den af-

färsdrivna miljöutveckling i organisatio-

nen. 

Att vara miljödiplomerad innebär många 

fördelar. Företaget uppfyller miljökrav 

som ställs vid upphandlingar och ger bra 

marknadsföring av företagets miljömed-

vetenhet. Direkt ekonomiska vinster finns 

också genom de åtgärder miljöarbetet le-

der till, till exempel energibesparingar el-

ler samordnade inköp. 

Gå in på www.forshaga.se/miljodiplome-

ring för att läsa mer och ladda ner en an-

mälningsblankett.

ALMI på plats i  
Forshaga kommun

ALMI Företagspartner har som mål att 

fler innovativa idéer kommersialiseras 

framgångsrikt, att fler livskraftiga fö-

retag startas och utvecklas och att fler 

företag ökar sin konkurrenskraft och 

tillväxt. De erbjuder finansiering och 

rådgivning. 

Under vintern och våren finns ALMI:s 

Thorbjörn Bäckström frekvent i Fors-

haga kommun. Vill du komma i kontakt 

med Thorbjörn kontakta Marcus Ekholm 

så sammanför han er.

Länsstyrelsen viktig 
part i utvecklingen

Länsstyrelsen arbetar med att få en 

levande och välmående landsbygd och 

att öka tillväxten i det värmländska nä-

ringslivet genom:

• Investeringsstöd

• Kompetensutveckling

• Innovationslån

Är ditt företag lokaliserat till lands-

bygden kontakta mig så arrangerar jag 

ett möte med ansvarig handläggare på 

Länsstyrelsen. 

Företagsfrukost

För att förbättra dialogen ytterligare 

med er företagare bjuder Forshaga kom-

mun in till företagsfrukost. Kom för att 

äta frukost, prata med kollegor, göra 

affärer, ge inspel till kommunledningen 

och få nyttig och användbar informa-

tion. Mer information kommer men boka 

redan nu 21 april och 26 maj kl. 7:15 – 

8:30 

Nya företag i Forshaga kommun 
Hallgrens Förvaltning AB
Branch: Förvaltning

Sanna Livs
Branch: Livsmedel

Lycka till önskar Forshaga kommun!
Tidsperiod nov – dec 2009

Källa: Bolagsverket  

(Reservation för eventuella fel)

Miljödiplomeringskurs
Nu kan du anmäla dig till miljödiplomeringskurs med start den 23 mars. 

Marcus Ekholm - näringslivschef

NÄRINGSLIVS

SVEPET
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Martin möter upp utanför den forna verk-

staden, bostadshusets garage. Det är här, 

i utkanten av Dyvelsten, som företaget 

har sin bas. Familjen kom på plats 1993, 

företaget, MR Portservice, startade han i 

september 2008.

— Pappa drev ett företag inne i stan och 

det började med att jag löste ut honom. 

Han är glad pensionär, men jag fortsatte.

Byggde upp en egen firma
I början arbetade han på sin fars gamla 

företag, samtidigt som han drev egen 

däckfirma från hemmet. Tyvärr krävde det 

att han tog av kvällar och helger. Han be-

stämde sig för att starta egen portfirma 

och koncentrera sig på det. Garaget blev 

verkstad och ett kontor gjordes i ordning 

dörr i dörr.

— Jag jobbar med försäljning till industri 

och privatpersoner, men service är den 

största biten. Sen monterar vi slagsdörrs-

automatik också.

Trots att det är en konkurrensutsatt verk-

samhet har företaget klarat sig bra. Mar-

tin tror att hans fars företag banat vägen, 

men också att de vunnit på att inte vara 

för stora.

— Sett till vår omsättning så går det väl-

digt bra för oss, trots lågkonjunkturen. Jag 

trodde att vi skulle vara mer drabbade. 

Folk och företag har dragit ned på utgif-

terna, försäljningen stannade helt av, men 

det har varit mycket servicearbete i stäl-

let.

— Än krävs det heller inte så mycket för att 

vi ska gå runt, det går bättre nu än när det 

var en större firma. Då hade vi ju bilar och 

lokaler som kostade. Det är inte alltid man 

får mer pengar över bara för att företaget 

är större.

Trivs på hemmaplan
Och just att driva ett mindre företag pas-

sar Martin perfekt. Att kontoret finns hem-

ma trivs han också med. Lugnet och möj-

ligheten att bestämma själv gör att han 

just nu inte vill utveckla verksamheten.

— Jag tillverkar ju inget själv utan bestäl-

ler hem det som behövs och oftast åker 

jag till kunden i stället för tvärtom. För 

det mesta är det så det går till, men vill 

de komma förbi och kolla så är det ju bara 

att boka en tid.

Tryggheten känns viktig
Han har testat att ha sin bas på andra håll, 

men har återkommit till Forshaga. Kunder-

na finns i hela Värmland och det han be-

höver kan han ta med i bilen. Han åker ut 

när det ringer någon, men det finns alltid 

något att göra. Är det inte kundbesök så är 

det skruvande i verkstaden.

— Jag har ju en viss trygghet nu, lojala 

kunder och lagom storlek på företaget. 

Ibland känns det som att vi skulle behöva 

vara fler, men det är under vissa perioder.

Närmsta projektet blir inte större än ett 

nytt garage. Eget företag och närhet till 

familj och hem känns bra.

— Nu kan man varva lite, ta en timme till 

familjen om man vill, avslutar Martin.

Malin Wikner
Informatör

054- 17 20 10
malin.wikner@forshaga.se

Information från Näringslivsservice

Martin Risberg driver företaget MR Portservice AB. En nystartad firma beståendes av Martin själv och en an-
ställd. Kundregistret finns i hela Värmland. 
- Det har gått väldigt bra faktiskt, det var ju lite nervöst att starta eget, mitt i lågkonjunktur.

MR Portservice följer i faderns spår
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Överförmyndarnämnden i 

Forshaga efterlyser erfarna 

personer (kvinnor och män) 

som är intresserade av att mot 

skäligt arvode åta sig uppdrag 

som gode män.

 

För mer info och intresse-

anmälan är du välkommen att 

kontakta överförmyndarkonto-

ret under kontorstid, 

tel: 054-17 20 12. 

Se även www.forshaga.se un-

der rubriken Omsorg och stöd. 

Gode män sökes

Godkänt av myndigheten för Yrkeshögskolan

Ky Forshaga görs om till 
yrkeshögskoleutbildning

Utbildningen är helt finansierad med stat-

liga medel och kategoriseras som en brist-

yrkesutbildning. I vår vardag betyder det 

ingen förändring i kvalité men vi tror att 

allmänheten har lättare att förstå vad den 

eftergymnasiala och kvalitetssäkrade ni-

vån på utbildningen innebär.

Tydlig koppling till arbetslivet
Yrkesutbildningen till Behandlingsassistent 

psykosocialt arbete förbereder den stude-

rande för ett arbete med utsatta unga/

vuxna människor i olika sociala problem-

situationer. Utbildningen är tvåårig (400 

Yh-poäng). En tredjedel av utbildningen 

är lärande i arbete, LIA; då befinner man 

sig som studerande ute på arbetsfältet och 

deltar aktivt i det psykosociala arbetet. 

De teoretiska studierna som bedrivs på 

Lärcenter är tydligt kopplade till yrkesrol-

len och är styrda av en ledningsgrupp som 

består av representanter från arbetslivet 

samt Karlstads universitet.

De studerande som finns på utbildningen 

just nu är 52 stycken. Åldern på de stu-

derande är alltifrån 23 år uppemot 50. 

26 stycken börjar närma sig sin examen, 

juni 2010. Vid det senaste intaget i augusti 

2009 var en tredjedel män. Tidigare upp-

följningar visar att drygt 90 procent av de 

studerande får arbete efter avslutad ut-

bildning.

Arbetslivserfarenhet kan hjälpa
För att söka utbildningen ska man vara 

behörig för yrkeshögskolestudier samt ha 

särskild behörighet i samhällskunskap A. 

Dokumenterad arbetslivserfarenhet ger 

extrapoäng. Vid tidigare antagningar har 

antalet sökande varit över 100 stycken och 

arbetslivserfarenhet har varit nödvändig 

för att komma in. 

Sista dag för att lämna in ansökan i vår är 

15 april. Mer information och ansöknings-

blankett finns på www.forshaga.se/yh

Arbetslivet som tar emot de studerande 

på LIA har en hög säkerhetspolicy. Flera 

har som krav att ett registerutdrag från 

polisens belastningsregister skall uppvisas 

innan man är aktuell att delta i verksam-

heten. (Gäller naturligtvis vid anställning 

också)     Britt Carlsson
Lärare

054-17 21 96
Forshaga Yrkesutbildningar

Kommunens kvalificerade yrkesutbildning till Behandlingsassistent som 
funnits i Forshaga sedan 2002 ingår numera i yrkeshögskolans utbud. 
Från och med augusti 2010 har utbildningen dessutom godkänts som en 
yrkeshögskoleutbildning som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexa-
men.

Sportfiskeutbildningen 
godkänd som Yh
 

Yrkeshögskoleutbildningen för sport-

fiskenäring blev verklighet den 26 

januari. ForshagaAkademins nya sats-

ning blir en vidareutveckling av den 

nuvarande KY-utbildningen.

— Genom detta godkännande kan vi 

behålla och ytterligare utveckla vår 

position som en av de ledande sko-

lorna för utbildningar inom sportfis-

kebranschen. Dessutom säkras ytter-

ligare ett antal lärarjobb i Forshaga 

och Värmland, säger Per Johansson, 

rektor.

Utbildningen kommer att ta emot 25 

studenter per år, samma som tidigare. 

— Vi är otroligt nöjda och stolta. Ut-

bildningen är i princip unik i sitt slag 

i världen och förser den expanderan-

de sportfiskebranschen med kunniga 

medarbetare. Nu utvecklar och upp-

daterar vi utbildningen vidare för att 

möta branschens krav!
Malin Wikner

Informatör

054- 17 20 10

malin.wikner@forshaga.se
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Ökad säkerhet och  
livskvalitet med  
Forshaga äldreservice

Syftet med projektet, som startade våren 

2005, är att hjälpa äldre och i vissa fall sju-

ka och handikappade med allehanda ting. 

Det handlar framför allt om att se över sä-

kerheten i hemmet, förhindra fallolyckor 

och öka livskvaliteten för de äldre, berät-

tar Tommy Jonsson. 

Se till att det inte ligger lösa sladdar el-

ler trasiga mattkanter som äldre männis-

kor kan snubbla på. Sätta upp gardiner, 

taklampor och iordningställa balkonger är 

några av de göromål Ola och Tommy ryckt 

ut och hjälpt till med. Sysslor som hem-

tjänsten eller andra entreprenörer vanligt-

vis inte utför.

Utbildade kring skador i hemmet
Nyligen genomgick Ola och Tommy en ut-

bildning för att lära sig mer om förebyg-

gande av brand- och fallolyckor hos Karl-

stadsregionens räddningstjänst. Risken för 

skador i hemmet är hög, så Tommy tycker 

att man som äldre inte ska tveka att höra 

av sig.

Idag, snart fem år efter att projektet star-

tat, är det närmare 200 personer som mer 

eller mindre regelbundet ringer och får 

hjälp. 

— I snitt är vi ute på två jobb om dan, be-

rättar Ola. 

Per-Olof fick granen klädd
Per-Olof Zwedberg i Deje är en av alla dem 

som anlitar Forshaga äldreservice och som 

är nöjd med den hjälp han får. 

— För ett tag sedan fick jag hjälp att få upp 

julgardinerna, och nu blir granen klädd 

också, berättar han. 

Per-Olof kommer troligtvis kontakta Fors-

haga äldreservice igen och tycker fler ska 

göra detsamma. 
Mattias Göthberg 

Informatör
054-17 20 10

mattias.gothberg@forshaga.se

Ola Hansson och Tommy Jonsson arbetar på Arbetsidécentrum och Fors-
haga äldreservice, ett projekt som fått mycket positivt mottagande.

Projekt Forshaga  
äldreservice
”I Sverige dör i snitt fler än tre per-
soner över 65 år varje dag till följd av 
fallolyckor. Det är mer än dubbelt så 
många dödsfall än de som sker i trafi-
ken varje år. Fem gånger fler hamnar 
på sjukhus efter fallolyckor än efter 
trafikolyckor. Det är också ett växande 
problem – antalet äldre och sköra män-
niskor blir fler och fler, vilket ökar an-
talet olyckor.” Informationen hämtad 
ur rapporten Fallolyckor bland äldre 
- en samhällsekonomisk analys och ef-
fektiva preventionsåtgärder, författare 
Harald Gyllensvärd, utredare vid Sta-
tens folkhälsoinstitut (utgiven 2009).

En vanlig orsak till att äldre ådrar sig 
allvarliga frakturer är att de råkar ut 
för fallolyckor i hemmet. Statistik visar 
att nio av tio fallolyckor som drabbar 
äldre sker just i hemmet. 
Därför drivs projektet Forshaga äldre-
service som hjälp för de som är 65 år 
eller äldre. Tjänsten är kostnadsfri och 

det behövs ingen biståndsbedömning.

Vad erbjuds?
Tjänsten består i att man kan få hjälp 
med att utföra arbeten som man finner 
svåra att klara själv och där risk finns 
för att man kan råka ut för en olycka 
med en allvarlig fraktur som följd. Det 
kan, till exempel, gälla sådant som att 
byta ut en glödlampa, sätta upp gar-
diner, sätta upp halkskydd i trappen, 
eller hämta saker på vinden.
Vad man däremot inte kan få hjälp med 
är, till exempel, att skotta snö eller 
utföra VVS- eller elarbeten. Man får 
heller inte hjälp med sådant som hem-
tjänsten normalt gör.

Vilka gäller det?
Dem vi vänder oss till är de som inte 
har anhöriga, vänner eller grannar som 
kan hjälpa till och som känner sig osäk-
ra på att klara av en del arbetsuppgif-
ter som kräver en viss fysisk insats. Det 
kan också vara bra att fråga efter hjälp 
om man vet att man lider av, till ex-
empel benskörhet, och därför är mer 
utsatt för olika skaderisker.

Kontakta oss
Du som vill ha hjälp med något och 
tycker att din situation stämmer över-
ens med vad som beskrivits ovan, kon-
takta Tommy Jonsson eller Ola Hansson 
på Arbetsidécentrum. 

Arbetsidécentrum

Tel: 0552-103 79

Telefontid: Vardagar kl 8 till 15.

Försök trassla upp beslys-
ningen, ta fram julgransku-
lorna och snart är granen 
klädd.
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Gymnastikuppvisning i Olsäter och ny säsong
16 december hade en samling glada gymnaster från Olsäters SK säsongsavslutning och uppvisning. 

Tjejerna ser tillbaka på en lärorik termin 

och satsar nu vidare med flera tävlingar, 

nästa den 13 mars i Hagfors. 

Gruppen består av 19 tjejer i åldern 6-12 

år, de flesta 8-9 år. De kommer från Olsä-

terstrakten, men även från Deje och Ran-

säter. De tränar rytmisk gymnastik vilket 

betyder gymnastik med handredskap (rep, 

boll, band, tunnband och käglor). Dess-

utom ingår matta (kullerbyttor, hjulningar 

med mera), styrketräning, smidighetsträ-

ning och lite balett. Bara tre föreningar i 

Värmland har grupper i rytmisk gymnastik 

och Olsäters SK är en av dem.

Kämpar hårt
Alla har satt upp mål för vad de vill uppnå 

denna termin, och flera är redan på väg 

att nå några av dem. Det kan handla om 

att klara att hjula, att komma ner i spagat, 

att komma ihåg ett helt program eller att 

våga vara med på en tävling.

Just nu är det ganska fullt på träningarna 

men med fler tränare skulle det gå att 

starta fler grupper. För tillfället hjälper 

ett par tidigare gymnaster till som ledare.

28 november var det distriktstävlingar i 

Torsby, där två minitrupper (1 minitrupp = 

2-4 deltagare) representerade Olsäters SK. 

För hälften av tjejerna var det tävlingsde-

but, de andra hade varit med och tävlat 

lite tidigare. Lite pirrigt var det, men alla 

skötte sig jättebra och presterade lite utö-

ver det vanliga. Till slut visade det sig att 

Olsäterstrupperna placerat sig som 3:a och 

4:a! 

Bra jobbat tjejer, och lycka till nästa ter-

min!

Lena Isaksen
Ledare OSK

Nu lanserar vi Lättläst på vår webbplats 

Texterna har skapats i samarbete med 

Centrum för Lättläst och är därmed kvali-

tetssäkrade som lättläst information. 

Sidorna med lättläst information ligger 

överst på sidan där övriga tillgänglighets-

funktioner finns samlade. Besökaren når 

dem överallt, oavsett vilken sida på webb-

platsen man befinner sig på. 

Flera nyheter
Förutom lättläst-sidorna går det att an-

passa webbplatsen (exempelvis ändra 

textstorlek, byta typsnitt eller använda 

kontrastfärger). Det finns en lyssna-funk-

tion där besökaren kan lyssna på våra si-

dor eller på publicerade dokument. Delar 

av webbplatsens information återfinns på 

engelska och genom Google Translate går 

det att få hela webbplatsen översatt till 

ett femtiotal språk. 

Tillgänglighet innebär att människor med 

funktionshinder bland annat kan uppfatta, 

förstå och navigera på webben. Tillgänglig-

het gynnar även andra, till exempel ovana 

användare, användare med lässvårigheter 

och äldre användare med svårigheter på 

grund av åldrande. 

Fortsätter med webbarbetet
Det är viktigt att alla kan ta del av infor-

mation kommunen förmedlar, och vårt 

arbete i webbrådet slutar inte i och med 

detta. 

Mattias Göthberg 
Informatör 

054-17 20 10
mattias.gothberg@forshaga.se 

Sedan lanseringen av vår nya webbplats sommaren 2009 har vi arbetat med att tillgänglighetsanpassa den. Den 
senaste i raden av förbättringar som vi lanserade i slutet av januari är en lättläst version av informationen på 
vår webbplats. 
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Nu öppnar vi upp för pyssel, lek och umgänge
Nu har öppna förskolan på Familjecentrum dragit igång igen!

Öppna förskolan är en öppen verksam-

het för alla barn 0-6 år i förälders (eller 

vuxens) sällskap. Den riktar sig först och 

främst till de barn som är hemma och inte 

går till någon förskola. Men har man ledigt 

en onsdag eller torsdag så är man också 

hjärtligt välkommen.

Vi som jobbar på Öppna förskolan är Emma 

Nilsson (förskollärare) och Sabile Musljija. 

Emma kommer att vara i verksamheten 

både onsdagar och torsdagar, Sabile kom-

mer att hjälpa till på onsdagar. Vi håller 

till i Familjecentrums lokaler på Järnvägs-

gatan, i samma hus som bland annat Barn-

hälsovården och Mödrahälsovården.

Vad gör man då på öppna förskolan? 
Föräldrar och barn umgås tillsammans. 

Man kan bland annat måla, pyssla eller 

leka och ibland bakar vi tillsammans eller 

lagar lite mat.

Vi har en samling varje gång vi träffas då vi 

sjunger, lär oss ramsor och lekar. Det finns 

ett målarrum, kuddrum och ett lekrum 

med många roliga leksaker. Vi har också 

en fin lekplats ute, där man kan vara om 

man vill.

Barn och föräldrar får gärna komma med 

förslag om det finns något man vill att vi 

ska göra tillsammans. Eftersom öppetti-

derna är ”mitt i lunchen” så får man gärna 

ta med lunch att äta här. Det finns micro 

att värma maten i. Vi har kaffe och te till 

självkostnadspris.

Våra öppettider är onsdagar och torsdagar 

kl. 10-13    

Välkomna! 

Emma Nilsson
Sabile Musljija

Familjecentrum

Hjälptransporten har nått fram till Marocko

Materialet i containern är nu levererat och 

utdelat till respektive ställen. Skolmöbler-

na är hopmonterade och uppställda i sko-

lan i Sidi ifni, Marocko. Eleverna är lyckliga 

över sina "nya" möbler och skolskrin fyllda 

med pennor och annat.

Khadija har nu genomgått sin andra och 

sista fotoperation. Skenor är insatta för 

att hålla foten i rätt läge. Karavanen har 

bekostat båda operationerna, specialskor, 

mediciner samt de långa resorna från de-

ras hem i Sidi Ifni till sjukhuset i Agadir 

drygt 40 mil fram och tillbaka. Nu är det 

rehabilitering och träning som gäller.

Inger Stenström
Karavanen

054- 17  21 31

inger.stenstrom@forshaga.se

I förra numret av Kontakten kunde ni läsa om förseningen av hjälptransporten till Sidi Ifni, Marocko, och om de 
olika besöken Karavanen gjorde. Nu har utdelningen tillslut blivit av - läs om vart alla gåvor hamnade.
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Vad är nytt? Från den 1 juli 2009 ska elbo-

lagen enligt lag läsa av din elmätare minst 

en gång i månaden. Du ska bara betala för 

den el som du faktiskt förbrukar och inte 

som tidigare uppskattad förbrukning. Hit-

tills har inte systemet med månadsavläs-

ning införts på alla håll men för att kunna 

debitera en preliminär förbrukning måste 

elnäts- och elhandelsföretaget uppvisa 

särskilda skäl för detta. 

Kortare tid på dig att betala räkningen 
De nya avtalsvillkoren som är framför-

handlade mellan Svensk Energi och Kon-

sumentverket innebär i praktiken att du 

alltid betalar för din faktiska förbrukade el 

i efterskott och du skall ha minst 15 dagar 

på dig att betala. Ett vanligt missuppfatt-

ning bland allmänheten är att man enligt 

lag ska ha 30 dagar på sig att betala en 

faktura, så är det alltså inte. 

Fakturorna kommer för de allra flesta nu 

bli högre på vintern och lägre på somma-

ren. Dock så slipper du krångliga avstäm-

ningsfakturor och förhoppningsvis så blir 

elräkningen lättare att tyda. För att det 

ska vara möjligt att fakturera månaden 

efter har Svensk Energi och Konsument-

verket kommit överens om att du som 

konsument skall ha 15 dagar på dig att be-

tala räkningen från och med att elbolaget 

skickat ut den. Enligt villkoren bör förfal-

lodagen infalla efter den 25 dagen i varje 

månad. I praktiken betalar du nu för elen 

tidigast månaden efter du förbrukat den.

   

Får du fortfarande slutfakturor enligt 
det gamla systemet?
Elbolagen kan enligt lag inte kräva dig som 

privatperson på kostnader för förbrukad 

el längre tillbaka i tiden än tre år enligt 

preskriptionslagen. Vissa elbolag har även 

en utställd garanti där preskriptionstiden 

mot konsument kan vara kortare än tre 

år. Skulle du få en hög slutfaktura har du 

efter begäran rätt till en kostnadsfri avbe-

talningsplan lika länge som tiden den för-

senade fakturan avsåg. Om fakturan avser 

din förbrukning 12 månader och längre till-

baka i tiden har du rätt till en reducering 

av 15 procent av skillnaden mellan beräk-

nad och avstämd debitering för perioden.  

Rådrummet

Vad gäller för din elräkning? Rådrummet
Besöksadress: 
Kungsgatan 12/Stora torget, Karlstad

Öppetider:      
Mån – Ons kl. 11-16, Tor 11-17, Fre 11-15

Kontakt:          
Ina Johansson, 054 – 29 73 01
Jane Ullman, 054 – 29 73 12
Ulf Stefansson, 054 – 29 73 02 
Elisabeth Eklo, 054 – 29 73 04

Telefontid:  
Mån – Fre kl. 11-12, 13-15

Fax: 
054 – 29 73 10

E-post: 
konsumentkarlstad@karlstad.se

Mer information:
www.karlstad.se/konsument 
http://www.elradgivningsbyran.se

Din totala kostnad för el är uppräknad i två delar. Den ena är elhandels-
kostnad som betalas till din elleverantör och den andra är nätkostnad 
som betalas till nätföretaget i ditt område. Ingår elleverantören och nät-
företagt i samma moderbolag så får du dina kostnader på en och samma 
faktura. Om inte så får du två olika fakturor.  

I slutet på januari höll Nedre Ull-
eruds kyrka stipendieutdelning. 
Unga musiker har fått chansen att 
söka – sju stycken har nu uppmunt-
rats till fortsatt skapande.

— Det är första gången vi delar ut stipen-

dierna, tanken är att det ska bli återkom-

mande, säger Birgitta Andersson, kantor.

Inger Eker har donerat pengar till en fond 

som ska uppmuntra kommunens unga mu-

siker, alla som vill kan söka genom att 

författa en motivering. Inger bestämmer 

själv, tillsammans med representanter från 

församlingen, vilka som bör få den äran.

Uppskattad cermoni
— Men vi ser helst att alla uppmuntras. Det 

viktiga är att någon tror på dem.

Stipendieutdelningen gick av stapeln den 

31 januari, utdelning och uppvisning. De 

sex stipendiaterna fick framföra sin musik 

för åhörarna, som en motprestation, säger 

Birgitta.

— Jag tror att det tyckte det var ganska 

stort. Några ska spela med oss igen senare.

I år var det gruppen ”Nothing” som består 

av Johan Höckert, Magnus Nykvist, Viktor 

Dahlsten och Viktoria Guttman, Angelica 

Callh, sång, Renée Andersson på piano 

och Elin Linnman, på piano som utsågs till 

stipendiater. Summan de tilldelades varie-

rade mellan 1 000 – 3 000 kronor och ska, 

enligt Birgitta, i många fall gå till inköp av 

instrument och studiotid.

Malin Wikner
Informatör

054- 17 20 10

malin.wikner@forshaga.se

Nytt musikstipendium utdelat till sju ungdomar
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Under förra året hann ungdomsrådet med 

en hel del aktiviteter. I januari hyrde dom 

Dömlebacken för alla kommunens ungdo-

mar, en helkväll i backen fram till nattetid. 

Flera innebandyturneringar gick av stapeln 

både i Forshaga och i Deje, med minst 150 

deltagande ungdomar. 

Det anordnades en skidresa till Sälen, 

Tandådalen-Hundfjället där vi glänste i 

backen en heldag med strålande solsken 

och pudersnö! Vi har testat på att spela 

paintball, både tjejer och killar har varit 

med. Som vanligt anordnas i mars varje år 

vårt UKM, med över tusen besökare. Vår 

årliga Lisebergsresa i maj gick som vanligt 

lysande med två stora busslass med ung-

domar från vår Kommun. 

Engagerat många ungdomar
Epa-träffen för andra året i rad anordna-

des i juli, trots hällregn så blev det otroligt 

lyckat! Hela 45 epa-/a-traktorer besökte 

oss, från stora delar av länet men också 

utifrån, som längst från Malung vad vi vet. 

Mek-föreningen fick i augusti äntligen sin 

lokal och bedriver nu två kvällar i veckan 

öppen verksamhet för mek-intresserade 

ungdomar. 

Rocknatta gjordes för första gången på 

Halloween och lär bli en tradition. Kvällen 

var minst sagt full med 14 band som upp-

trädde. I November anordnades Dialogcafé 

för andra året i rad, där möts politiker, 

tjänstemän och ungdomar. Där är största 

frågan hur ungdomar i kommunen ska få 

mer inflytande. Tanken är att dialogcaféer 

ska arrangeras oftare under 2010. 

Årets sista aktivitet men ack så stor var 

Lusseinnebandy-turneringen. Hela tio lag 

tävlade om äran att vinna. Kvällen engage-

rade över 200 kommunungdomar!

Nya utmaningar
I år är det lika fullspäckat med aktiviteter. 

Allt är som vanligt önskemål som ungdoms-

rådet får in när de besöker våra olika sko-

lor i kommunen. Ungdomsrådet plockar då 

ut det som är mest populärt och ser till att 

arrangera det under året.

Tillsammans med en grupp intresserade 

ungdomar som då bildar fokusgrupp för 

just det arrangemanget eller också om det 

är ett mindre arrangemang så fixar Ung-

domsrådet det själva. 

Se till att ta del av alla aktiviteterna som 

vi har att erbjuda under året, vår uppgift 

är att se till att det blir så låg kostad på 

alla aktiviteterna som möjligt så att alla 

ungdomar i kommunen har en chans att 

vara med. En del av arrangemangen är 

också gratis. 

Har du fler ideér på aktiviteter eller annat 

som du vill dela med dig av till ungdomsrå-

det så tveka inte att höra av dig till: 

ungdomsrad@forshaga.se 

Linda Olson
Ungdomssamordnare

Ett fullspäckat år väntar ungdomsrådet
Mycket finns avklarat när ungdomsrådet sammanfattar föregående år och mycket finns planerat inför 2010. 
Efter besök på kommunens skolor har de många önskemål att uppfylla.

Förra årets resa till Liseberg var en uppskattad aktivitet.

Läs mer om ungdomsrådet på www.forshaga.se

Planeringen för  
första halvan av 2010

Januari – Hyrde vi Dömlebacken
Februari – Skidresa till Sälen
Mars – UKM-festivalen
April – Paintball-aktivitet
Maj – Resa till Liseberg
Juni – Summercamp (läger)
Juli – EPA-träffen, ForshagaFestivalen

För mer information om datum, 
anmälningar och så vidare, kontakta: 

Kulturhuset i Deje: 0552-446 60
Träffen i Forshaga: 054-17 22 73

Eller maila: 
linda.olson@forshaga.se
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Ljusa rapporter 
från Deje simhall

Besöksfrekvensen ligger nära 70 000 besök 

under året vilket ger en besöksfaktor på 

dryga 6 (förhållandet mellan antal invå-

nare och antal besökare). Enligt experter 

inom badbranschen är en faktor över 4.5 

väldigt bra - alltså är resultatet i vår kom-

mun väldigt väldigt bra!

Siktar uppåt
Målsättningen är att alla åldrar ska hitta 

något som passar och vår verksamhet 

innehåller allt från babysim, simskolor till 

motionssim och vattengymnastik för vuxna 

och speciella grupper för pensionärer.

För den som inte vill bada finns möjlighet 

att träna i gymmet, sola, basta eller varför 

inte boka en tid för massage.

Dagtid är det många skolbarn som får lära 

sig att simma. Barn i årskurs 5 ska klara 

att falla i vattnet och därefter simma 200 

meter varav minst 50 meter på rygg allt 

enligt den nationella kursplan som reger-

ingen fastslagit gällande simning och vat-

tenvana. I vår kommun följer vi Svenska 

Livräddningssällskapet kunskapsplan där 

delmålet till målet i år 5 är:

Åk 1= Silvergrodan = Hoppa från bassäng-

kant på grunt vatten, doppa hela huvudet, 

ta upp föremål från botten och simma 10 

meter bröstsim.

Åk 2= Guldgrodan = Hoppa från bassäng-

kant på djupt vatten, doppa hela huvudet, 

ta upp föremål från botten på grunt vat-

ten och simma 10 meter bröstsim på djupt 

vatten.

Åk 3= Silversälen = simma 25 meter bröst-

sim på grunt vatten och bogsera en jämn-

stor kamrat i livboj 10 meter.

I Forshaga kommun når 92 procent av alla 

elever i åk1 målen som gäller för åk 3 och 

96,2 procent av alla i åk 5 når sina mål vil-

ket är mycket bra.

Viktigt med kvalité
För många av oss är bad och simning en 

skön och avkopplande upplevelse och mo-

tionsform. Vad vi kanske inte alltid tänker 

på är den miljö vi utövar detta i det vill 

säga badvattnet och dess kvalité.

En god badvattenkvalité bygger på god 

vattenbalans med flera faktorer som Ph-

värde, vattentemperatur samt tillsättning 

av bakteriedödande ämne, vanligtvis klor.

Den enskilt största faktor som påverkar 

badvattnet är de mikroorganismer som 

varje individ tillför. Genom att tvätta sig 

med tvål, schampo och vatten innan bad 

kan vi radikalt minska tillförseln av klor i 

badvattnet och minskad klorförbrukning är 

mycket positivt ur alla miljöaspekter.

  

När bokslutet för 2009 summeras för simhallen 
kan vi konstatera att det återigen har varit ett 
mycket bra år för vår verksamhet.

Nyckeltal
      2009     2008

Antal besök totalt     68 697     71083

Antal skolbad     16 355     22104

Antal besök barn     20 460     21231

Antal besök vuxna     31 882     27748

Antal öppettimmar      2 927     2 990

Maxkapacitet    127175     129 748

Verkningsgrad i %    53,93 %     54,56 %

Individer min 1 g/år   3 073      3 122

Sålda familjekort     227     243

Sålda årskort vuxen     71     77

Sålda årskort  

barn/pens                   147     138

Sålda terminskort  

motionslokal      43     41

Sålda månadskort 

motionslokal      43     137

Antal enkelintr. 

motionslokal     302     302

Bruttokostnad/bad      59,03      55,67

Nettokostnad/bad     39,70      38,22

Antal personal 100 %    5     5

Antal personal 

m upp.                   1 st 55 % 1 st 50%                                     

     1 st 55 % 1 st 50%

1. Varför har man klor i vattnet?
Det tar hand om bakterier och smuts som 
inte fastnar i reningssystemet.

2. Varför luktar det ibland klor i simhal-
len?
Kloret själv är luktfritt men klor som gjort 

sitt jobb och tagit hand om och reagerat 
med bakterier och smuts kan lukta.

3. Varför luktar man ibland klor?
Avslöjad! Då har du inte tvättat dig ordent-
ligt före badet.

4. Hur gör jag efter badet?
Då behöver du bara skölja av dig.
5. Hur kan jag hjälpa till att hålla vattnet 
rent? 
Tvätta och duscha hela kroppen innan du 
sätter på dig badkläderna och hoppar i bas-
sängerna.

Fem vanliga frågor:

Annica Karlsson

Föreståndare Deje simhall

0552-446 71

annica.karlsson@forshaga.se
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Tips från biblioteken
Öppettider: Deje mån 15-19, tis 10-14, tors 10-14

Forshaga mån-tors 8.30-20, fre 10-16, sön 11-14

Nytt i tidskriftshyllan

Vi läser

Att läsa en bok är att stiga in 

i en annan människas värld, 

dela hennes tankar, kunska-

per, fantasier och drömmar. Med hjälp av 

en bok kan du resa, utbilda dig, koppla av 

och få nya och oväntade perspektiv på ditt 

eget liv. Vi läser är en tidskrift av bokäls-

kare för bokälskare. Här hittar du förfat-

tarna du vill veta mer om, böckerna du 

inte vill missa och idéerna som väcker nya 

tankar.

Nytt i tidskriftshyllan

Fokus

Ett nyhetsmagasin som går 

bortom den snabba nyhets-

rapporteringen och sam-

manfattar, fördjupar och förklarar veckans 

viktigaste händelser. Fokus innehåller re-

portage om allt från politik, ekonomi och 

vetenskap till kultur, trender och hälsa. 

Här finner du bilderna, texterna och per-

sonerna som förklarar vad som händer och 

varför – med egna avslöjanden och nya 

perspektiv.

Ny i tidskriftshyllan

Level

Tidskriften för alla data-/

tv-spelsälskare. Här kan du 

läsa intervjuer med de vik-

tigaste spelutvecklarna, recensioner av 

kommande stortitlar och nostalgiska till-

bakablickar på gamla spel från förr. Level 

utsågs på Spelgalan 2009 till årets bästa 

speltidning för andra året i rad.

TV-spel för Nintendo Wii

MySims agents

Du är en specialagent med 

uppdrag att stoppa den onda 

Morcubus planer. Hitta led-

trådar och lös spännande fall i spökhus, 

slott och gamla tempel, i städer, på snöiga 

bergstoppar och i gröna djungler. Bygg upp 

ett eget team av agenter och ett högkvar-

ter som ser ut och fungerar precis som du 

vill.

Jenna är 14 år och borde inte behöva be-

kymra sig om annat än skola, kompisar 

och hur snygga Sakke ska lägga märke till 

henne. Men hemma hos Jenna finns en tja-

tig mormor och en älskad mamma som är 

svårt sjuk i cancer. I Jennas ficka ligger en 

bortglömd lapp: ”Om du dör 

mamma, då tar jag livet av 

mig.” Filmen tilldelades två 

Guldbaggar 2010 och Johanna Thydells bok 

med samma namn fick Augustpriset för 

årets bästa ungdomsbok 2003.

Mediejukeboxen är en digital utlåningssta-

tion där du kan tanka ditt USB-minne eller 

din mediaspelare med ljudböcker, språk-

kurser, filmer, resehandböcker och musik. 

Totalt innehåller Mediejukeboxen 450 tit-

lar och varje månad byter vår leverantör 

ut 40 av titlarna så att innehållet stän-

digt förnyas. Den är lätt att använda, du 

bläddrar dig fram bland titlarna genom att 

trycka på skärmen, stoppar i ditt USB-min-

ne och trycker på 

”Ladda ned”. Själ-

va nedladdningen 

går på någon mi-

nut. Givetvis är 

det gratis att låna och 

du behöver faktiskt inte ens ett lånekort. 

Enda kravet är att du själv tar ansvar för 

att radera filerna efter en månad och att 

du inte delar dem vidare till andra. 

Ny läseklubb
Forshaga bibliotek har startat en Läse-

klubb för alla bokälskare mellan 11 och 

13 år. Vi träffas en onsdagseftermiddag 

i månaden och pratar böcker, byter 

boktips med varandra och fikar. Den 3 

februari hade vi vår första träff och då 

pratade vi om våra favoritböcker och 

bekantade oss med varandra. Vi tog 

också en förhandstitt på nya böcker 

som ska komma ut framöver. Den här 

våren finns det mycket roligt och spän-

nande att vänta på och många passade 

på att förhandsboka nya delar ur sina 

favoritserier. 

Vi vill gärna ha fler medlemmar i Lä-

seklubben. Nästa träff blir den 3 mars 

och vill du vara med kan du komma in 

på biblioteket i Lärcenter och anmäla 

dig eller skicka ett mail till sara.carls-

son@forshaga.se. Alla medlemmar i 

Läseklubben får en Läsdagbok för att 

lättare komma ihåg alla bra böcker de 

läser och till sista träffen i maj kommer 

alla som varit med att få en bokpre-

sent.

Läseklubbens träffar under våren:

3 mars kl 15-16, 31 mars kl 15-16,

5 maj kl 15-16.
Sara Carlsson

Barnbibliotekarie

054-17 22 22

sara.carlsson@forshaga.se

Korsordskvällar
Snart kan korsordsälskarna ta sig till 

Forshaga bibliotek för en kvälls gemen-

skap. Som nytt initiativ ska man hålla 

korsordskvällar för besökarna. Korsord 

och hjälp står bibliotekspersonalen för.

— Det ska kunna bli som en samlings-

plats där man hjälper varandra. Jag 

vet att det har varit väldigt populärt 

på andra håll, men vi har inte haft det 

tidigare, säger Lena Sjöblom, bibliote-

karie, Forshaga bibliotek.

Första omgången består av fyra ons-

dagskvällar i mars, 3, 10, 17 och 24, 

mellan klockan 18 och 19.30. Ingen an-

mälan krävs.

— Man kan ju ta med ett eget också, 

om man vill ha lite hjälp. Vi får se hur 

många vi blir, några har redan visat in-

tresse.

Malin Wikner

Informatör

054- 17 20 10

malin.wikner@forshaga.se

Nypremiär

Mediejukeboxen

DVD-film

I taket lyser stjärnorna
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Teaterföreningen bjöd på Tita Grå

Med två skådespelare och en musiker skul-

le Västanå Teater ge sig ut på turné för att 

berätta skrönorna om Tita Grå. Forshaga 

Deje teaterförening letade efter något att 

inleda året med och lyckligtvis så samman-

föll de två.

— Vi ville ha något som väckte uppmärk-

samhet och tyckte den här uppsättningen 

skulle passa bra, säger Pia Segerpalm, 

pressansvarig.

Att sätta upp scenen på lärcenter kunde 

inte blivit bättre, säger hon.

— Hela huset har hjälpt till. Alla är engage-

rade och vill att det här ska vara ett ställe 

där det händer saker.

Lyckad start
I ett tält på torget målades historien om 

Tita Grå upp för publiken. Historien om 

kvinnan så elak och slug att hon fruktades 

av Den Onde själv. Stark mimik, talande 

musik och många masker berättade skrö-

norna från förr. Publiken fick möta såväl 

Den Onde, i form av gammel Erik, som Tita 

grå och personerna de lurade.

För teaterföreningen väntar nu nya planer 

där eldshow, folklustspel och teaterkurser 

bara är några av ideérna.

Malin Wikner

Informatör

054- 17 20 10

malin.wikner@forshaga.se

Nystartade Forshaga Deje Teaterförening, del av Riksteatern, inledde året med att bjuda in till ”Tita Grå - Hon 
som var värre än Den Onde”. Premiären var nära på slutsåld och gick av stapeln på lärcenters torg.

Med mask och mimik visade skådespelarna många karaktärer.
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Evenemang Fler evenemang hittar du på forshaga.se under Turism & evenemang samt på varmland.org

Har du ett evenemangstips? Anmäl det på vår turistwebb på forshaga.se. De publiceras på forshaga.se, på varmland.org och samt 
här i Kontakten. Du kan även lämna tips till Turistbyrån, tel: 054-17 20 75, e-post: tourism@forshaga.se

Med reservation för ändringar

Den 8 – 10 juli i år hoppas man på att Fors-

haga ska fyllas av hemvändare, invånare 

och turister. Marknad och tivoli på dagarna 

och musikunderhållning under kvällstid, 

planerna är många och än är allt inte klart.

— Men en del är färdigt redan. Vi har unge-

fär 20 knallar som anmält sig till markna-

den, säger Peter Juteberg.

Arrangemanget har funnits i tankarna se-

dan hemvändardagen. Besökarantalet och 

stämningen tyckte de skvallrade om in-

tresse.

— Det har känts lite som att kulturen kring 

Folkets park hållit på att dö ut. Men när 

vi har haft något där så har det alltid va-

rit uppskattat. Vi vill skapa en tradition av 

det.

Tanken är att de tre dagarna ska fyllas 

utefter olika teman. Torsdagen blir ung-

domarnas dag. Epa- träffen arrangeras 

och till det också drive- in bio på Ängevi. 

För de minsta blir det fotbollsturnering på 

uppblåsbar plan. Familjerna får sin del på 

fredagen, med första marknadsdagen och 

med ett tivoli på plats. På kvällen spelar 

Ole Ivars upp till dans, och Peter hoppas 

att den dansanta publiken hittar dit.

Vill få folk till Forshaga
— På lördagen kör vi hemvändardagen. Då 

är det veteranturneringar, både för herr 

och dam. De brukar vara populära. På 

kvällen ska båda Svenne Rubins och The 

Refreshments spela.

Utöver de större punkterna kommer min-

dre arrangemang att synas, men exakt vad 

är inte bestämt. 

Forshaga Idrottsförening står som arrangö-

rer och det är Peter och resten av gänget 

som håller i alla trådar, men de hoppas på 

samarbetspartners. Visionen är att fören-

ingarna ska vara med för att visa upp vad 

som händer i kommunen. Och att det ska 

bli en riktig hemvändarhelg. Helst vill de 

att alla engagerar sig, och hittills har de 

fått bra respons.

— Folk åker ju härifrån på sommaren, men 

tänk om vi kunde få alla att stanna under i 

alla fall en helg? Kanske kan vi också få folk 

att åka hit för festivalen. Med Ole Ivars på 

fredagen kan det nog komma många norr-

män också.

Malin Wikner
Informatör

054- 17 20 10

malin.wikner@forshaga.se

Förra årets hemvändardag lockade 700 personer till parken. Forshaga Idrottsförening såg chansen till en ny 
tradition och ForshagaFestivalen började planeras.
— Vi konstaterade att det här måste vi fortsätta med, säger Peter Juteberg, festivalansvarig.

ForshagaFestivalen vill skapa en tradition

25, 26 februari Kl. 19
Årets revy - Färjan, Forshaga
Teaterpacket presenterar stolt årets revy. 
Spelas i Forshaga Folkets Hus. 

26 februari Kl. 19.45
Innebandy damer div 2, Forshaga
GS 86 - Sjöstads IF

27 februari Kl. 14
Innebandy herrar div 2, Forshaga
GS 86 - Hudik/Björkberg IBK

27 februari Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Stensons bjuder upp till dans!

27 februari - 7 mars
Sportlovet i Forshaga kommun
Se sidan 18.

28 februari Kl. 15.30
Innebandy damer div 4, Forshaga
GS 86 U - BKI Sunnanå

1 mars Kl 17-20
Pysselkvällar i Kulturhuset, Deje
Alla måndagar

1 mars Kl 17:30-20
Kalligrafikurs på Kulturhuset, Deje
Kurs i tre delar, 1/3, 8/3 och 15/3.

3 mars Kl 13-16
Familjeonsdagar på Kulturhuset, Deje
Alla barnfamiljer är välkomna. 

3 mars Kl. 10-13
Öppet hus i Mölnbacka Bygdegård, Deje
Varje onsdag t o m 17 mars. 

7 mars Kl. 13
Innebandy herrar div 4, Forshaga
GS 86 U - Lesjöfors/Filipstads IBK U

10 mars Kl. 19.30
Innebandy herrar div 2, Forshaga
GS 86 - Hagfors

13 mars
UKM-festival, Forshaga
Festival för ungdomar mellan 13-20 år som får 
uppträda eller visa upp sin konst.

13 mars Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Sandins bjuder upp till dans! 

21 mars Kl. 18
Allsångskafé, Forshaga
Med gospelkören ”Gobakören” från Alster. 

27 mars Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Fernandoz bjuder upp till dans! 

2 april Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Claes Lövgrens bjuder upp till dans!

10 april Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Nordinz bjuder upp till dans!
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Sportlovsaktiviteter 

Forshaga bibliotek
Öppetider:

Måndag-torsdag: 8:30-20

Fredag: 10-16

Söndag: 11-14

Sportlovet i Sverige har sitt ursprung i de så kallade kokslov 

som infördes 1940, då det rådde ransonering i Sverige, för 

att spara på eldningen av klassrummen. Det problemet har vi 

lyckligtvis inte idag och veckan används istället för att främja 

utövandet av vintersporter eller sporter över lag.
Vecka 9, 2010

Lördag 27 februari 
• Träffen i Forshaga öppet kl 17 – 23.30.

• Skidresa till Sälen. Föranmälan till 

Träffen eller Kulturhuset. Från 13 år.

• Familjedag vid elljusspåren vid Hem-

bygdsgården i Forshaga kl 12-16.

• Utförsåkning i Dömlebacken med Deje 

Alpina klubb mellan 10 och 16.

Måndag 1 mars
• Kulturhuset öppet kl 15 – 21.30.

• Pysselkväll i Kulturhuset kl 17-20. Ing-

en föranmälan. Kostnadsfritt!

• Kalligrafikurs kl 17.30-20. Ingen föran-

mälan. Kostnadsfritt! 

• Pyjamasparty med övernattning och 

Movienight på Kulturhuset. Från 13 år. 

Föranmälan till Kulturhuset.

• Deje Simhall: allmänhetens bad kl 10-

14

• Allmänhetens åkning i Ängevi ishall kl 

11:30-12:45 (utan klubba) 

• Utförsåkning i Dömlebacken med Deje 

Alpina klubb mellan 10 och 16.

Tisdag 2 mars 
• Kulturhuset öppet kl 10-14.

• Träffen i Forshaga öppet kl 17–21.30.

• Pulkarace och grill i elljusbacken i 

Forshaga kl 18.

• Sportlovsbio i Forshaga Folkets hus kl 

16: Arthur och Maltazard

• Deje Simhall: allmänhetens bad kl 10-

14 och 16-20

• Allmänhetens åkning i Ängevi ishall kl 

11:30-12:45 (utan klubba)

• Mekar-dag i MEK-lokalen nere vid  

Arbetsidécentrum i Deje kl 12-18

• Utförsåkning i Dömlebacken med Deje 

Alpina klubb mellan 10 och 16.

Onsdag 3 mars 
• Kulturhuset extraöppet kl 17–23.30.

• Premiär för Familjeonsdag kl 13-16.

• Sportlovsbio i Forshaga Folkets hus kl 

16: Prinsessan och grodan

• Deje Simhall: allmänhetens bad kl 10-

13 och 16-20

• Allmänhetens åkning i Ängevi ishall kl 

11:30-12:45 (utan klubba) 

• Utförsåkning i Dömlebacken med Deje 

Alpina klubb mellan 10 och 16.

Torsdag 4 mars 
• Kulturhuset öppet kl 10-14.

• Skateresa till skatehallen i Karlstad kl 

12.15 – 17. Föranmälan till Träffen eller 

Kulturhuset. Begränsat antal platser!

• Träffen i Forshaga extraöppet kl 17 – 

23.30. Pinstillverkning och biljardturne-

ring under kvällen. 

• Sportlovsbio i Forshaga Folkets hus kl 

16: Alvin och gänget 2

• Deje Simhall: allmänhetens bad kl 10-

14 och 16-20

• Allmänhetens åkning i Ängevi ishall kl 

11:30-12:45 (utan klubba) 

• Mekar-dag i MEK-lokalen nere vid Ar-

betsidécentrum i Deje kl 12-18

• Utförsåkning i Dömlebacken med Deje 

Alpina klubb mellan 10 och 16.

Fredag 5 mars 
• Kulturhuset öppet kl 17–23.30. Pinstill-

verkning och Guitarheroturnering under 

kvällen.

• Deje Simhall: allmänhetens bad kl 10-

14 och 16-20, babysim 14-16

• Utförsåkning i Dömlebacken med Deje 

Alpina klubb mellan 10 och 16.

Lördag 6 mars 
• Träffen i Forshaga öppet kl 17–23.30.

Pyjamasparty med övernattning och 

Movienight. Från 13 år. Föranmälan till 

Träffen.

• Deje Simhall: allmänhetens bad kl 10-

14

• Utförsåkning i Dömlebacken med Deje 

Alpina klubb mellan 10 och 16.

Söndag 7 mars
• Deje Simhall: babysim kl 10:30-13, all-

mänhetens bad 13-17

• Utförsåkning i Dömlebacken med Deje 

Alpina klubb mellan 10 och 16.

Deje bibliotek
Öppetider:

Måndag: 15-19

Tisdag: 10-14

Torsdag: 10-14
Med reservation för ändringar, för 
uppdaterade aktiviteter se:
www.forshaga.se/turism/evenemang
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Barnens vasalopp
Hjärtligt välkomna till en härlig dag 

i skidspåren. För de som inte har 

utrustning finns barnskidor att låna 

kostnadsfritt. Diplom och blåbärs-

soppa till alla som deltar. Vill man 

åka pulka är det möjligt i Hem-

bygdsgårdens egen pulkabacke.

Hembygdsföreningen håller öppet i 

Stor-stöga, där det gräddas våfflor, 

utanför grillas det korv som man 

kan köpa.

När: 28 februari.

Var: Elljusspåret vid Hembygdsgår-

den i Skived.

För mer info: Se evenemangskalen-

dern på www.forshaga.se

Kicki Lindfors: 076 789 40 49             

Pysselkvällar
Måndagar mellan 17 och 20 är alla 

välkomna att vara med och testa 

olika pyssel, helt kostnadsfritt. Vi 

kommer att testa scrapbooking, 

kalligrafi, smyckestillverkning, de-

copage, chabby chic-målning, med 

mera. 

Kolla evenemangskalendern på 

www.forshaga.se för information 

om vad som är på gång.

Frågor? Ring Kulturhuset: 0552-446 

60 eller Kicki Lindfors på: 076-789 

40 49!

Familjeonsdagar
Premiär på Kulturhuset - den 3 mars 

kör vi igång med familjeonsdagar. 

Alla barnfamiljer är välkomna. Öp-

pet hus i biblioteket mellan 13.30 – 

16. Vi pysslar, läser sagor, sjunger 

och har det trevligt tillsammans. 

För mer infor ring Kulturhuset 0552-

446 60 eller Kicki Lindfors på: 076-

789 40 49

Testa på kalligrafi
1 mars mellan 17.30 och 20 i Kultur-

huset kommer Karina från Forshaga 

färg till oss och startar en minikurs 

på tre gånger. Första gången lär 

vi oss grundtekniken. Den 8/3 och 

15/3 utvecklar vi våra kunskaper 

med nya stilar. Kursen är kostnads-

fri. Allt material finns att låna. 

För mer information, ring Kulturhu-

set 0552-446 60 eller Kicki Lindfors 

076-789 40 49.

Besök hos de nyfödda i Forshaga kom-
mun är en tradition vi håller hårt på. 
Kommunalråd Angelica Rage hälsar på 
för att fira familjens nytillskott och för 
att överlämna forshaganallen Älvis. 
Det är uppskattade besök och samtal 
som har resulterat i många nya ideér 
och förslag. 

Bebisuppvaktning

Astrid Johansson RingViktor Johansson Ring

Anton ThomassonHarry Vinborg Axelsson

Fortsättning på nästa sida.
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Förälder!
Visste du att du kan beställa en inplastad förstoring av bilden 

på din älskling ur detta nummer av Kontakten?
A4 = 20:-
A3 = 30:-

Kontakta vårt tryckeri, tel. 054-17 20 93.


