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UtgivningManusstopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan 2011

Barnkommun i Värmland

Snart har ett skolår avslutats och ett nytt 

tar vid i augusti. Sextonåringar drar nu 

vidare mot nya studier, oftast utanför 

kommungränsen, och sjuåringar skuttar 

till sin första skoldag.

 

Jag tror att barn behöver fyra saker för 

att gå en ljusare framtid till mötes:

Någon som älskat och brytt sig, godkän-

da betyg från grundskolan, studier vid 

kulturskolan samt ett intresse för idrott 

och lek.

Bara den som älskats kan älska och en-

dast de som kommer in på gymnasiet kan 

få ett arbete nuförtiden.

Kulturupplevelser ”rör om” i själen och 

gör att man lär känna sig själv och andra 

lättare.

Idrott och lek skapar gemenskap och 

bättre hälsa och kanske i slutänden till 

och med en medalj?

 

Tänk så mycket lättare skoltiden skulle 

bli för elever, lärare och föräldrar om 

alla bestämde sig från början:

Alla ska uppnå godkända betyg och alla 

ska känna sig trygga i skolan!

Barn är olika, föräldrar är olika och även 

lärare är olika.

Vi måste trots våra olikheter utgå ifrån 

att alla kan uppnå godkänt i alla ämnen.

Man ska alltid sikta mot stjärnorna!

 

Jag mötte en forshagabo i centrum. Hon 

var väldigt 

arg på poli-

tiker.

”Varför vå-

gar ni aldrig 

säga ifrån till 

föräldrarna, att 

de ska se till, 

att barnen skö-

ter sig i skolan?

När min sjuåring 

skulle börja tog jag 

henne i hand och vi 

gick till skolgården” 

sa hon.

”Vi gick runt och tit-

tade och jag minns, sa kvinnan, att jag 

uppmanade henne att vara rädd om 

de nyplanterade Ölandstokarna utmed 

skolväggen. Lyssna på lärarna, sa jag 

till henne. Då kommer det att gå bra för 

dig. Och var rädd om allt i skolan. Jag 

sliter på mitt arbete och betalar skatt 

för att du ska få gå här.”

Tänk vilken klok mamma. Hur ofta upp-

manar vi våra barn att vara rädda om 

det vi äger tillsammans?

Vi ska vara stolta och rädda om våra 

skolor, idrottshallar och bibliotek.

Omslagsfoto: Prova-på teater
Fotograf: Malin Wikner

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

Överförmyndarnämnden i samverkan 
efterlyser personer (kvinnor och män) 
som är intresserade av uppdraget som 
gode män.
För mer info och intresseanmälan är du 
välkommen att kontakta överförmyn-

Gode män sökes
darkontoret under kontorstid, 10-12 på 
helgfria vardagar.
Se även www.forshaga.se under 
rubriken Omsorg och stöd eller skicka 
ett e-post med ditt namn och person-
nummer till: ofn@forshaga.se
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Målet - heltid åt alla som vill
Alla som vill ska kunna arbeta hel-
tid inom vård och omsorg. Det är 
målet med det nya projektet som 
inleddes för några veckor sedan.
– Alla ska få möjlighet till en hel-
tid, sen får de välja att gå ner i 
tjänst om de vill, säger Britt-Ma-
rie Johansson.
 

Annelie Lövgren är nyanställd projektle-

dare och precis i startgroparna. Första 

uppgiften blir att arbeta fram en genom-

förandeplan för projektet.  

— Nu fram till semestern åker jag runt 

och besöker så många enheter och per-

sonal som möjligt. Jag kommer också att 

ta kontakt med andra kommuner som 

genomfört liknande projekt för att ta del 

av deras erfarenheter.

Man har i Forshaga länge velat få till 100 

procent för alla som vill och många är 

positiva till att det nu drar igång.

— Man vill givetvis kunna jobba och för-

sörja sig, utan att kanske vara beroende av 

sin partner. Samtidigt är det bra ur rekry-

teringsperspektiv att vi kan erbjuda hel-

tid. Genusperspektivet är givetvis också 

väldigt viktigt, säger Britt-Marie Johans-

son.

Projektledaren samarbetar med styr-

grupp och projektgrupp 

— Jag tycker att det ska bli jättespän-

nande och jättekul och träffa all perso-

nal. Det känns viktigt att ta del av vad 

de har för synpunkter, ta del av vad de 

förväntar sig av det här projektet. Jag 

vill få in så mycket synpunkter och idéer 

som möjligt för att kunna få ett så bra 

resultat som möjligt.

Malin Wikner
Informatör

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

Politiker smakade hemtjänstens lådor

— Maten till skola och omsorg är ofta ett 

diskussionsämne. Då kan det vara bra att 

de som beslutar har ätit maten så att de 

vet vad de talar om. Därför ville vi att 

de skulle testa maten, berättar kostchef 

Maria Källström.

Matlådorna kom i små varmhållningsväs-

kor på samma sätt som när hemtjänsten 

levererar lådorna. En del av testätarna 

la upp maten på tallrikar medan andra 

valde att äta direkt ur lådan. De tre 

rätterna som serverades var plommon-

späckad fläskkarré, Biff à la Lindström 

och strömming med potatismos.

Gott betyg
Alla provsmakare fick fylla i ett frågefor-

mulär som tillsammans med omdömen 

om smak och form har legat till grund för 

ett samlat betyg om maten.

— Jag tycker att det blev ett bra resultat 

men det är givetvis inget som inte kan bli 

bättre, säger Maria Källström. 

Medelbetyget blev högt och på en skala 

från 1 till 5 hamnade betyget på över 

fyra i alla kategorier som smak, konsis-

tens och mättnadskänsla. De flesta upp-

skattade både smak och konsistens på 

huvudrätten och tyckte att råkosten var 

god. Minus i kanten var att någon hade 

svårt att få upp plasten på förpackning-

arna.

— Det vi gjort nu är att förtydliga infor-

mationen om maten på hemsidan. Bröd, 

dryck och extra kryddor får den boen-

de komplettera med själv. Vi har också 

minskat temperaturen på etsningarna av 

plasten så att förpackningarna blir ännu 

lättare att öppna, avslutar Maria.

Malin Wikner
Informatör

För att ge politiker och tjänstemän möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om maten som hemtjänsten 
serverar fick de provsmaka tre lunchmåltider. Totalt 23 personer fick tre olika dagar äta maten i matlå-
dorna.

Benny Pedersen, 
ordförande i Barn- 
och utbildningsnämn-
den, provsmakar en 
matlåda. 

Högt 
medel-
betyg
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Sedan åtta år tillbaka pågår en 
kamp mot att bekämpa skade-
görelse, klotter och brott i Fors-
haga kommun. Föreningen PAX, 
som bygger på ideella krafter, 
cirkulerar och inspekterar de 
flesta områden i kommunen. Och 
brottsbekämpandet har gett goda 
resultat. 

Sommaren 2003 var det en omfattande 

skadegörelse på centralskolan i Forsha-

ga. Fönsterrutor krossades, gatubelys-

ning förstördes och fasaden klottrades 

ned. Man uppskattade skadegörelsen till 

ett värde av 600 000 kronor. Pengar som 

skattebetalarna fick bekosta. Daghem, 

skolor, företag — ingenting var fredat 

från skadegörelse, klotter och brott. 

I augusti 2003 fick kommuninvånarna 

och politikerna nog. Med Tommy Johns-

son i spetsen anslöt sig småföretagare, 

fritidspolitiker, äldre och privatperso-

ner till den nystartade föreningen PAX. 

Som mest arbetade 120 personer mot 

ett gemensamt mål. Man skulle minska 

brottsligheten och öka tryggheten för 

medborgarna.

— De flesta samverkansgrupper heter 

nattugglorna och vi ville avvika lite. PAX 

på latin betyder fred och frid, så det fick 

det bli, säger Tommy Johnsson.

Hela kommunen som arbetsfält
I dag har antalet personer som frivilligt 

åker ut och arbetar minskat med mer än 

hälften sedan starten 2003, men man 

ser inga problem med att få verksamhe-

ten att gå runt. Man har fint stöd från 

kommunen, som står för både mobilte-

lefon och bil. Man har ett gott samar-

bete med polisen. Man träffas och gör 

uppföljningar på hur det har gått och 

vad som hänt i kommunen. 

— Det händer att privatpersoner ringer 

in och tipsar om vilka områden man vill 

att vi ska ha extra koll på. Det kan vara 

att man vill att man ska köra mera bil på 

deras gata. 

Ett tryggare klimat
Tommy Johnsson som är projektledare 

på Arbetsmarknadsenheten, AME i Deje, 

sitter och bläddrar i en pärm. Där samsas 

namnlistor och körjournaler med varan-

dra. Namnlistor på 45 personer som stäl-

ler upp för ett tryggare kommunklimat 

och körjournaler som vittnar om vad 

man sett och hört under kvälls- och nat-

tetid i kommunen. Nu är man lite extra 

observant mot klottrare. För under det 

senaste året har Forshaga har haft en 

våg av klotter på offentliga byggnader. 

Säsongsbetonade brott
Under vinterhalvåret går PAX:s verksam-

het ned något i takt med att antalet 

brott också minskar. Den stränga kylan 

har effekt på brottsligheten. Men när 

sommaren sen kommer, ökar antalet 

brott och skadegörelser i kommunen. Då 

är PAX ute alla dagar i veckan och man 

utökar rutterna till både sommarstuge-

områden och badplatser. PAX finns ock-

så där ungdomar träffas och samlas. Det 

händer att man kör hem unga personer 

som missat sista bussen från Forshaga 

till grannorten Deje. 

 Annelie Nilsson

Pax - mot skadegörelse
Tommy Johnsson, 
projektledare och 
Åke Nilsson.

PAX - Vill du delta i projektet?

Kontakta Tommy Johnsson

Tel: 0552-103 79
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Ett tryggt boende betyder inte 
bara att själva bostaden känns 
trygg. Lika viktigt är att den om-
givande miljön är attraktiv, att 
den är tillgänglig och säker.

Kommunen arbetar kontinuerligt för göra 
utomhusmiljön tryggare. Insatserna i år är 
bland annat att öka säkerheten för gångtra-
fikanter, mot skräp och klotter och att göra 
busshållsplatser mer tillgängliga.

    Säkerhet för gångtrafikanter
För att förbättra säkerheten för gångtra-
fikanter kommer vi att stärka belysningen 
vid vissa utsatta övergångsställen. Det gäl-
ler i första hand övergångsställen vid större 
genomfartsvägar. 

    Skräp och klotter
För ett år sedan antog kommunen en hand-
lingsplan mot skräp och klotter. Där står till 
exempel att kommunen ska städa centrala 
tätorterna tre dagar varje vecka året runt. 
Förutom detta anordnade vi skräpplock-
arvecka i maj där personal, politiker och 
elever plockar skräp. När det gäller klot-
ter på kommunala fastigheter gäller noll-
tolerans. Vi sanerar klotter omgående och 
polisanmäler alltid. 

    Tillgängligare busshållsplatser
För att göra det lättare att stiga i och ur 
en buss behöver trottoaren höjas. Detta 
arbete började vi förra året och fortsätter 
i år. Närmast i tur står busshållsplatserna 

Under maj var det granskningsbesök inför 
certifiering till Vård- och omsorgscollege i 
Forshaga.  Representanter från Nationella 
Vård- och omsorgscollege intervjuade re-
presentanter från arbetsgivare, studenter 
och utbildningsansvariga.
— För att vi ska bli godkända som college 
behöver vi uppnå vissa kriterier. När de var 
på besök i dag ställdes frågor för att kon-

trollera att det vi beskrivit i vår ansökan 
stämde med verkligheten. Vår ansökan är 
ett viktigt steg på vägen för att få bli Vård- 
och omsorgscollege, berättar Britt-Marie 
Johansson, vård- och omsorgschef.

Positiv kritik under granskning
Att godkännas som Vård- och omsorgscol-
lege är en garanti för att utbildningen lever 

upp till en viss kvalitet. I Forshaga har man 
jobbat hårt under en längre tid för att for-
mulera en ansökan och Britt-Marie Johans-
son ser positivt på framtiden.
— Vi fick faktiskt väldigt mycket positiv kri-
tik vid besöket och har goda förhoppningar 
om att bli godkända. Vi kommer då att ingå 
i Vård- och omsorgscollege tillsammans med 
Hammarö och Karlstad, säger Britt-Marie.

Vård- och omsorgscollege på gång i Forshaga

En tryggare utomhusmiljö

på Storgatan. Där ska vi även byta bussku-
rerna.

    Lekparker
Lekparker som uppmuntrar till lek och som 
är säkra för barnen är viktigt. Kommunen 
har satsat på att bygga temalekparker va-
rav några är tillgängliga även för barn och 
föräldrar med funktionsnedsättning. Vi ser 
regelbundet över alla lekparker med tanke 
på säkerheten. 

    Felanmälan
Kontakta oss gärna om du upptäcker fel och 
brister på till exempel gatubelysning eller 
lekutrustning. Ring gatukontoret 054-17 20 
37/17 20 38 eller fyll i formulär på hem-

sidan via ”Synpunkten” nere till höger på 
första sidan.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något
Vi som arbetar kommunalt gör så mycket vi 
har resurser till men tyvärr kan vi inte göra 
allt. Ordet kommun kommer från latinets 
communis som betyder gemensam. Vill vi 
som bor och verkar i Forshaga kommun ha 
en tryggare och attraktivare kommun (ge-
menskap) behöver vi hjälpas åt. 
Var och en kan till exempel bidra med att 
plocka ett skräp om dagen. Eller låta bli att 
slänga ett! 

Anne Hellström
Informatör kommunteknik och service

054- 17 20 40
anne.hellstrom@forshaga.se

Temalekparker är ett steg i rätt riktning.  Foto: Per Eriksson
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En kväll i början av maj möttes 
ungdomar och vuxna till Dialog-
café på Slottet i Forshaga. Kom-
munstyrelsens politiker, nämn-
dernas ordförande och vice 
ordförande, Forshaga Ungdoms-
råd, högstadieskolornas elevråd, 
Kulturhusets och Träffens hus-
råd, aktuella fokusgrupper, för-
valtningschefer och högstadiets 
rektorer var inbjudna och totalt 
26 personer hade hörsammat in-
bjudan. 

Temat för kvällen var Trygghet och på 

vart och ett av de sex borden fanns en 

frågeställning att diskutera omkring. 

Deltagarna fick sedan själva välja bland 

de sex ämnena, genom att placera sig 

vid önskat bord. Värdarna på Slottet för-

såg deltagarna med hembakad slottslim-

pa och kaffe, te och juice medan samta-

len började ta fart runt borden. 

Till att börja med var det lite trevande 

men efterhand blev deltagarna alltmer 

engagerade. Efter 20 minuter var det 

dags att byta ämne, genom att söka upp 

ett nytt bord och nya samtalspartners. 

Vid det laget var engagemanget så stort 

att det var svårt att få deltagarna att 

avsluta och bryta upp och det blev allt 

svårare ju längre kvällen led! 

Direkt till politikerna
Tre samtalsrundor och därmed tre ämnen 

senare, med Slottets hembakade kaka och 

Trygghet i fokus på Slottet

ännu mer kaffe och juice i magarna, var 

det dags att sammanfatta kvällen. Samta-

len vid vart och ett av borden sammanfat-

tades till fem huvudpunkter, som sedan 

har skickats ut till kommunstyrelsen, för-

valtningschefer, elevråd och ungdomsråd. 

Förhoppningen och uppdraget är att de 

ska användas som underlag för målfor-

muleringsarbete och verksamhetspla-

nering i alla nämnda instanser av både 

ungdomar, politiker och tjänstemän. 

Av utvärderingarna att döma var alla 

deltagare, unga som äldre, mycket nöjda 

med kvällen och vill gärna se återkom-

mande Dialogcaféer, kanske även för 

andra grupper av kommuninnevånare. 

Temat för kvällen relaterade direkt till 

ett av de kommunövergripande målen 

Politiker, tjänstemän och ungdomar möttes för ett dialogcafé.

som alla kommunala verksamheter har 

att förhålla sig till, nämligen att Fors-

haga kommun ska erbjuda en trygg upp-

växtmiljö för våra yngsta kommuninne-

vånare. 

Fråga experterna
Det ter sig då självklart att prata med 

ungdomar om vad vi behöver arbeta 

med för att ytterligare öka tryggheten 

bland unga på exempelvis våra skolor, 

fritidsgårdar, omkring kollektivtrafiken, 

för utsatta grupper, etcetera. Det är 

nämligen de som är experter på hur det 

är att vara ung i Forshaga kommun idag!

 Janne Johansson
 Ungdomssamordnare

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2010 att anta ett reg-
lemente för Forshaga Ungdomsråd. I detta finns bland annat 
Dialogcafé, Husråd och Fokusgrupper beskrivna som arbetsfor-
mer Forshaga kommun använder för att föra dialog med unga 
kommuninnevånare.
Dialogcafé: Strukturerat samtal i avspänd miljö mellan ungdo-
mar och kommunala beslutsfattare.
Träffen & Kulturhuset: Mötesplats/fritidsgård med öppen verk-

samhet för ungdomar i Forshaga och Deje.
Husråd: Engagerade ungdomar som vill vara med och påverka 
exempelvis verksamhetens innehåll och inriktning och lokaler-
nas disposition och utseende i den öppna ungdomsverksam-
heten.
Fokusgrupper: Ungdomsrådets sätt att ta tillvara ungdomars 
engagemang omkring en fråga eller ett arrangemang genom 
att låta dem vara delaktiga i planering och genomförande.

Vad är ungdomsdialog...
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Under vårterminen har man vid några till-

fällen arrangerat mindre teaterkurser för 

barn från 9-12 år på Kulturhuset i Deje. 

Intresset har varit stort och fortsätter att 

växa. I höst startar de riktiga kurserna och 

man kommer att köra minst 14 gånger.

– De får göra miniteatrar och lära sig att 

improvisera. Det är grunden, hitta lös-

ningar i stunden – att inte läsa manus. Det 

blir som ett rollspel, att bli vuxen, och de 

älskar det, berättar Eva-Mi.

Medan en ur gruppen går ut viskar de an-

dra till varandra om vad de kan hitta på. 

Ska de spela att de är i en affär? Personen 

som nyss gått ut ska snart komma in igen. 

Han går rakt in i en scen där han ska hitta 

en egen roll som passar in och på så vis ta 

reda på vart scenen utspelar sig. Det tar 

Teaterkonster

bara någon minut.

— Vi är och handlar! utropar han.

— Det här är jättenyttigt för deras själv-

förtroende. Att de lär sig att våga ta 

plats, både killar och tjejer. De lär sig att 

lyssna på varandra och visa respekt. Men 

visst, i den kreativa processen kan det bli 

lite kaos. Men det får man stå ut med, 

skrattar Eva-Mi.

De nya kurserna kommer att köras i två 

grupper under hösten och sätter igång så 

snart skolan startat. Mer information om 

hur man anmäler sig eller ställer sig i kö 

(det finns begränsat antal platser) kom-

mer att delas ut på skolorna.

 Malin Wikner
 Informatör
 054- 17 22 28

”Får vi köra miniteater? Miniteater, miniteater, miniteater!” ropar ett 
uppspelt gäng barn i källaren på Kulturhuset. Det är Prova-på-teater 
och att barnen gillar det är inte svårt att se.
– De är lite blyga i början men det dröjer inte förrän de vågar spela ut 
för fullt säger Eva-Mi Tapper, teaterlärare.

Musikframträdande
I maj var det äntligen dags för Musiks-
skolans konsert med grund i Alice Teg-
nérs sång- och musikskatt. Ett projekt 
eleverna länge arbetat med.
På förmiddagen fick skolklasserna njuta 
av vackra toner och på kvällen  stolta 
föräldrar och allmänhet. 

Anton Henriksson, Maja Larsson, Gustaf Henriksson, Frida Berndtsson är fullt upp-
tagna med en rörelse- och ljudmaskin.

Forshaga kommun har som vision 
”Barnkommun i Värmland”. Ett led i 
det arbetet är att utöka Musikskolans 
verksamhet att omfatta dans och teater 
och bli Kulturskola. 
Under våren har vi haft prova-på teater 
på Kulturhuset i Deje och det har varit 
mycket uppskattat. Den 21 maj hade vi 
en prova-på dag med dans i Kulturhuset 
och den blev nästan fulltecknad. 
Därför kommer vi i höst att genom den 
nya Kulturskolan erbjuda både dans och 
teater. Titta in på vår hemsida för mer 
information under juni månad.

 Lena Gustavsson
 Kultur- och fritidschef

Musikskolan 
blir Kulturskola!

Myggfällorna är ute
Myggfällorna från företaget Control De-
sign Scandinavia AB har nu placerats ut. 
De har varit på plats  sedan slutet av 
vecka 18. Av fångsterna att döma har 
starten på myggsäsongen varit lugn. 
Det har heller inte kommit in några 
klagomål på mygg till miljö- och bygg-
förvaltningen. Den forskarledda mygg-
fångsten har ännu inte kommit igång. 
Däremot har man börjat att röja vid 
Risätter, ner mot den gamla bandypla-
nen, för att öka genomblåsningen. Vi 
hoppas att det ska försvåra för myggen.
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Intresset dök upp för många år se-

dan.

– Vi fick testa olika instrument i sko-

lan och dessutom spelade min bror 

fiol. Jag ville väl testa jag också, sä-

ger Emelia.

Hon började öva med fiol i första 

klass men har sedan dess hunnit 

testa fler instrument, och fastnat 

för några. Fiolen är fortfarande med 

men det är pianot som utgör favori-

ten. Nu för tiden sjunger hon också 

i kör och tar lektioner i sång på mu-

sikskolan.

— Det är ett intresse och man gör så 

mycket som man orkar med, det är 

inget tvång, berättar hon.

Filmmusik på schemat
Emelia är inte intresserad av att ar-

beta med musik, inte som hon kän-

ner nu. Att hon valt att gå på Musik-

skolan hänger samman med hennes 

intresse. Favoriten är filmmusik.

— Det är därför jag gillar pianot bäst 

också. Du kan inte spela så mycket 

filmmusik på fiol, det är för lätt. Men 

på piano kan du spela i stort sett vad 

som helst.

Hon har några lektioner varje vecka. 

Standardtiden ligger på 20 minuter men 

just nu har hon 30. Eleverna är själva 

med en lärare och de får vara med och 

påverka vad som ska spelas och vilken 

nivå det ligger på.

— Sedan får man med sig ett stycke hem 

för att öva på.

Hon säger att hur mycket tid man läg-

ger ned beror på hur svårt stycket är och 

hur mycket tid man har över. 

Emelia är nöjd med Musikskolan och gil-

lar sina lärare. Hon har inga planer på 

att sluta. Hon trivs bra med aktiviteter-

na efter skolan.

Om någon annan elev ville veta hur 
det var att gå i Musikskola, vad skulle 
du säga då?
— Att det är roligt!

Malin Wikner

Informatör

Mer information och anmälan till Musik-

skolan hittar du på www.forshaga.se

Musiken som intresse
Emelia Larsson är 14 år och har precis slutat 7:an. Hon är en av 
eleverna i Forshaga och Deje som utöver sin vanliga skolgång ock-
så går på musikskolan.

Energirådgivningen 
möter företagare
Forshagaföretagarnas frukostmöte besök-
tes den 3 maj av Kåre Arvidsson från Ener-
girådgivningen i Forshaga, Grums, Kil och 
Munkfors och Jörgen Persson från Energi-
kontor Värmland. Förutom att presentera 
Energirådgivningen delade man också ut 
sin egen broschyr ”Lönsamma åtgärder i 
företag”.
Då företagarna i början av maj samlades 
för frukost och förmiddagsmingel presen-
terade sig bland andra Energirådgivningen. 
— Vi vill väcka intresset för energieffektivi-
sering i lokala företag. Därför måste vi ock-
så visa företagen att Energirådgivningen 
finns och vad vi kan göra för att hjälpa till.

Besparingar med kartläggning
— Till exempel kan vi energirådgivare göra 
en kostnadsfri rådgivning för att kunna till-
kalla rätt konsulter när det gäller energi-

kartläggning, säger Kåre. 
Och det finns bespa-
ringar att göra med en 
sådan kartläggning, inte 
bara miljövinster. Om 
man hittar åtgärder som 
sparar energi, då sparar 
man också pengar! 

Exempel på liknande besparingar finns i 
Energirådgivningens broschyr som riktar sig 
till små och medelstora företag. I broschy-
ren deltar fyra företag, från var och en av 
Energirådgivningens kommuner. Far Inn 62 i 
Munkfors, Forshaga Svets och smide i Fors-
haga, Ica Klingan i Grums och Wenmec i Kil. 
Broschyren ska visa att det finns potential 
att minska företagets energikostnader och 
miljöpåverkan, men också öppna för en 
ökad dialog om energi mellan de lokala fö-
retagen.

Mer information
På företagsfrukosten medverkade också 
Karlstads universitet, kommunens rådgiv-
ningsgrupp och brandskyddet. 
Broschyren kan man få gratis genom att 
kontakta: kare.arvidsson@kil.se. Den finns 
också på vår hemsida www.erad.se

Kontakt 

Gunilla Fält, 0554-19437

Läs mer 
på 

erad.se
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Redan i mitten av januari 2011 flyttades 

Munkfors ärenden till Forshaga och un-

der maj flyttades också ärendena från 

Grums, Kil och Hagfors. I dag har vi upp-

nått målet i tidplanen: ett fungerande 

överförmyndarkontor till sommaren 

2011. 

Rättssäker handläggning
Med en gemensam nämnd säkerställer 

vi bemanningen på kontoret, får lättare 

att rekrytera personal med hög kom-

petens och kan driva verksamheten på 

ett kostnadseffektivt sätt. Med bättre 

bemanning och erfaren personal har vi 

bättre förutsättningar för att uppnå en 

snabb och rättssäker handläggning. Fler 

handläggare på kontoret ger oss också 

möjlighet att bland annat planera och 

genomföra regelbundna utbildningar för 

nya och erfarna ställföreträdare samti-

digt som vi kan ha en bättre beredskap 

under semestertider. 

Vår ambition är att erbjuda två utbild-

ningstillfällen för gode män till hösten 

i Folkets hus lokaler. Dag och klockslag 

till utbildningar kommer att läggas upp 

på webbsidan och meddelas på andra 

lämpliga sätt. 

Fyra anställda
Överförmyndarkontoret finns i Forshaga 

folkets hus och där finns från och med 

den 1 juni 2011 följande handläggare: 

Göran Beckert, jurist. Jobbar på halvtid 

och är på kontoret på onsdag, torsdag 

och fredag. Beckert jobbade tidigare på 

överförmyndarkontoret i Hagfors. Han 

kommer att fortsätta handlägga Hagfors 

2010 beslutade politikerna om att bilda en gemensam överförmyn-
darnämnd för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors, Överför-
myndarnämnd i samverkan. Det beslutades också att nämnden skulle 
ha sitt säte i Forshaga. 

ärenden fram till årsskiftet. 

Vanesa Blanco, överförmyndarhandläg-

gare. Jobbar heltid. Blanco anställdes 

föra året som överförmyndarhandläg-

gare i Forshaga. Hon kommer att ansva-

ra för handläggningen av Forshaga och 

Munkfors ärendena fram till årsskiftet. 

Anders Edman, jurist. Jobbar på halvtid 

och nås på kontoret på måndag, tisdag 

och onsdag. Edman har länge jobbat 

som ensam överförmyndare i Kils kom-

mun. Han handlägger Kils ärenden fram 

till årsskiftet.    

Peder Stenbäck, överförmyndarhandläg-

gare. Jobbar på heltid. Stenbäck anställ-

des i april 2011 och han kommer direkt 

från överförmyndarkansliet i Karlstads-

Hammarö överförmyndarnämnd. Han 

handlägger Grums ärenden till årsskif-

tet. 

Alla får samma hjälp
Från och med och med 2012 kommer 

ärendena att delas slumpmässigt bero-

ende på huvudmannens personnummer. 

På detta sätt kommer varje handläggare 

att jobba med ärenden i de fem samver-

kande kommunerna. Du som har flera 

godmans- eller förvaltaruppdrag kom-

mer antagligen att vända dig till olika 

handläggare beroende på vilken huvud-

man det gäller. 

Fördelen med det nya arbetssättet, som 

inleds 2012, är att allmänheten kommer 

att få samma behandling och handlingen 

kommer att ske på samma sätt obero-

ende på från vilken kommun du kom-

mer ifrån. En rättssäker handläggning är 

både principen och målsättningen.

Kontakt
Öppetider: Vardagar 10-12. 

Växel: 054-17 20 00, be om att bli 

vidarekopplad till en handläggare 

beroende på din huvudmans bosätt-

ningskommun. 

E-post: ofn@forshaga.se 

Det finns alltid en handläggare som 

bevakar e-posten så du kan vara sä-

kert på att ditt ärende är mottaget 

och att handläggningen är påbörjad. 

För besök: Boka tid med en hand-

läggare via växeln. 

Vid besök: Du anmäler dig alltid till 

Forshaga växel, ingång vid huvuden-

trén.

Gemensamt överförmyndarkontor
Viktig utbildning
Lagen ställer inga krav på att överför-
myndarnämnden ska utbilda gode män 
och förvaltare. Överförmyndarnämn-
derna runtom i landet försöker ändå 
hålla regelbundna utbildningar för att 
minimera risken för felaktiga årsräk-
ningar och andra onödiga missförstånd. 
Vanligt förekommande är exempelvis 
att välmenande gode män tar på sig 
uppgifter som faller utanför uppdraget. 
Det kan vara att handla åt huvudman-
nen, hjälpa till med storstädningen el-
ler liknande. Det ligger därför i överför-
myndarnämndens intresse att utbilda 
sina gode män.  
Att som god man eller förvaltare 
komma till de utbildningstillfällen som 
erbjuds är naturligtvis också viktigt. 
Det behövs för att kunna upprätta en 
korrekt årsräkning, träffa överförmyn-
darhandläggarna, knyta kontakter med 
andra ställföreträdare och få värdefulla 
tips för uppdraget. Handläggarna har 
för uppdrag att bland annat granska 
redovisningen därför får de inte ge in-
dividuell hjälp eller vägledning för att 
upprätta årsräkningen.
Bygger du ett nätverk av gode män har 
du stöd och kunskap om du råkar köra 
fast. Är man ny som god man då är det 
extra viktigt att delta så att man vet 
vilka krav nämnden ställer på redovis-
ningen. 
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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 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 i. 

Det goda företagsklimatet, helt enkelt! Marcus Ekholm - näringslivschef

NÄRINGSLIVS

SVEPET

Forshaga Fina Skor AB
Bransch: Handel
Frozen Kiwi AB
Bransch: Redovisning och bokföring 
Homedent-Party Sweden
Bransch: Partihandel med parfym och kos-
metika
KBY By Lis
Bransch: Öppen hälso- och sjukvård, utan 
läkare
Klemner Industriplast AB
Bransch: Plastvarutillverkning 
Forslund Beredningskonsult AB
Bransch: Teknisk konsultverksamhet inom 
elteknik

Småföretagare rådet
- Ett sätt att skapa delaktighet från alla som jobbar i och för närings-
livet.

Småföretagare rådet verkar för att få en 

naturlig koppling mellan kommun och 

näringsliv där alla företagare kan vara 

med och påverka Forshaga kommuns ut-

veckling. En levande dialog mellan före-

tag, politiker och tjänstemän är mycket 

viktig för att nå ett bra näringslivskli-

mat. 

Har du några synpunkter eller funde-

ringar på hur näringslivsarbetet bedrivs 

i Forshaga kommun kontakta någon av 

medlemmarna så tar de med sig frågan 

till nästa möte. 

• Anna Skinnargård, Hudvårdssalongen i 

Forshaga

• Lisbet Ericsson, Hundshopen Forshaga

• Lars Mossfeldt, KAK-EL

• Christina Gren, Grens Bilbärgning

• Björn Noreklint, Inne på Lyckan

• Carina Gustavsson, CG Reklam & De-

sign

• Ulf Andersen, Uffes Blås

• Lars-Åke Svensson, FABO

• Marcus Ekholm, Forshaga kommun

• Angelica Rage, Forshaga kommun

• Ingrid Näsström, Forshaga kommun

Semestertider på 
 

Energirådgivningen i Forshaga, 
Grums, Kil och Munkfors har  
stängt för semester mellan 
17/6 - 9/8.

Hitta  mer information om hur 
du kontaktar oss på vår hemsida 
www.erad.se 

Kontakt 
Gunilla Fält, 0554-19437

Bluffakturor
Det blir allt vanligare att oseriösa fö-

retag skickar så kallade ”bluffaktu-

ror”. På Svensk handels hemsida kan 

man se vilka företag som uppges i 

"varningslistan". Man kan även få råd 

och tips om hur man går till väga om 

man blir drabbad. 

Läs mer på www.svenskhandel.se 

Använd sökfunktionen och skriv, Var-

ningslista.

Östman Trading and Installation
Bransch: Partihandel med elektriska hus-
hållsmaskiner

Lycka till önskar Forshaga kommun!
Tidsperiod jan - mars 2011
Källa: Bolagsverket (Reservation för eventuella fel)

STOPP
STOPP

Nya företag i Forshaga kommun
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(Hill)King på motorcyklar

Det började med ett gemensamt intresse. 
Både Patrik och sambon Annika Ramström 
gillar dragracing och Patrik har länge va-
rit intresserad av att meka med bilar och 
motorcyklar.
— Det var väl en dröm ganska länge ock-
så, att starta något eget. Men jag minns 
faktiskt inte hur det kom sig att jag drog 
igång, säger han.
Då, för fem år sedan, sålde han reserv-
delar från källaren. Både han och Annika 
hade andra jobb. Men den lilla firman gick 
bra och växte och även Annika började i 
företaget. I dag säljer de fortfarande de-
lar till Harleys men också andra märken. 

De har en webshop och butik och kan nu 
med den större verkstaden också ta emot 
reparationer och försäkringsärenden.

Vill utvecklas
Annika jobbar mest i butiken och med att 
packa beställningar. Patrik pysslar med 
verkstaden, men det hjälps åt med det 
mesta. Dagarna går snabbt mellan kund-
möten, reparationer och många telefon-
samtal. Och de trivs bra.

Med delar till Harley-Davidson som största bit av verksamheten öppnade Patrik Nordensson Hillking – 
parts and performance i Forshaga. 
- Jag öppnade 06 i liten skala, kontoret låg i källaren. Sedan dess har företaget utökats.

Annika Ramström och Patrik Nordensson, Hillking, är nöjda med den egenbyggda motorcykel de hade med på Motormässan i 
Karlstad.

Information från Näringslivsservice

— Vi vill fortsätta utveckla firman. Nu i 
vintras tjuvstartade vi lite med vinterför-
varing av motorcyklar. Vi har väl plats för 
en 30 stycken, berättar patrik.
De ser framför sig att man som kund ska 
lämna in cykeln, låta vintern gå och se-
dan hämta ut den förberedd för att kun-
na köra iväg direkt. Fokus ligger på att 
kunna arbeta med service året om.
— Den här branschen är ju säsongsbeto-
nad och helst vill man ju ha full verksam-
het.
För att komma en bit på vägen har man 
nu också satsat på att arbeta med fyr-

hjulingar.

 Malin Wikner
Informatör

malin.wikner@forshaga.se
054- 17 22 28
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En målsättning med ett alternativt före-

tagande är att skapa möjlighet för indi-

viden att komma ur ett kanske långva-

rigt beroende av ekonomiska bidrag från 

samhället.

Stödet kan bestå av anpassad utbild-

ning, praktiskt genomföra olika projekt, 

utvärdera affärsidé, skapa kontakter/

nätverk, handleda i form av fortbildning 

och anpassat stöd vid uppstart och själv-

klart med uppmuntran och kompetens.

Metoden bygger på att ta fram och sätta 

samman mångas tankar och förslag för 

att se möjligheterna till att starta upp 

olika verksamheter.

Vem gäller det?
Målgruppen består av 

personer som, av olika 

anledningar, har svårt att 

hitta en trygghet i var-

dagen. Man är beroende 

av ekonomiskt stöd från 

kommun, Arbetsförmedling eller Försäk-

ringskassa. En situation man har svårt 

att se en lösning på.

Även många av våra nyanlända kan ha 

svårt att hitta till arbetsmarknaden, 

trots god arbetsförmåga och stor poten-

tial till egenföretagande.

Genom att positivt förändra sin situation 

förbättras livskvalitén samtidigt som be-

roendet av samhällsstödet avtar.

Därför är också Arbetsförmedlingen, 

med sin stora verktygslåda av stöd och 

insatser, en mycket intresserad och in-

tressant samverkanspartner i satsning-

en.

Ni väljer riktning
Initialt kommer de olika aktiviteterna 

att ske som en enklare fortbildning med 

Forshaga kommun satsar 
på ett alternativt nyföretagande!

några timmar i veckan. Studiebesök och 

praktikfall ska genomföras.

Sedan, allt eftersom intresset växer, kom-

mer också aktiviteterna att växa.

Goda affärsidéer och uppslag finns, uppgif-

ten är bara att hitta de rätta och sälja in 

dem till lämpliga personer.

Resultaten blir säkert varierande, några 

blir mera anställningsbara, andra kanske 

startar upp en verksamhet, enskilt eller 

tillsammans med andra.

Du blir inte låst
Deltagarna släpper inte tryggheten av en 

känd och bekant tillvaro, man 

ökar bara sina framtida möj-

ligheter genom att få nya kun-

skaper och erfarenheter.

Man kan när som helst ”hoppa 

av” om något annat mera pas-

sande skulle dyka upp.

Informationsspridning pågår 

till olika aktörer inom det 

lokala näringslivet. De är särskilt viktiga 

att nå, då det inte får uppstå den minsta 

misstanke om otillbörlig konkurrens. Verk-

samheter som förutsätter aktivt och per-

manent stöd av skattemedel får aldrig ne-

gativt påverka befintliga företags existens 

och utveckling.

Dra nytta av kompetensen
Inom gruppen aktiva företagare finns dess-

utom en unik kompetens om företagande 

och den lokala marknaden. En kompetens 

som även ett alternativt företagande kan 

dra nytta av.

En känsla av samverkan och samförståelse 

utgör därför en grundförutsättning för ett 

lyckat slutresultat.

Även information till dem som sitter på 

framtidens möjligheter har börjat spridas 

men det är svårt att nå ut till alla som 

kan vara intresserade.

Därför kan man inte vänta på en för-

frågan om deltagande utan man bör 

själv kontakta ansvarig inom kommu-

nen för ytterligare information och 

intresseanmälan.

Kommunen ska inte och kan inte ge 

stöd i form av riktade ekonomiskt 

bidrag eller via inriktade anpassade 

upphandlingar.

Kommunen har inte heller för avsikt 

att starta upp nya ”företag” som för-

utsätter ett kommunägande eller ett 

fortlöpande ekonomiskt åtagande.

Satsningen kommer att pågå under 

2011 med möjlighet till förlängning 

vid ett påvisat positivt resultat.

Kommunen kan behöva ett lyft inom 

nyföretagandet och detta kan för-

hoppningsvis vara en del i det lyftet.

Slutligen, två uppmaningar
― Till alla er företagare; Lägg er i!

Kontakta undertecknad om ni har syn-

punkter, både positiva och negativa! 

Det får inte uppstå några missförstånd 

eller tveksamheter. Tillsammans ska 

vi utveckla vårt gemensamma nä-

ringsliv ännu mera.

― Till er som kan tillhöra en av mål-

grupperna; Ta chansen!

Inget att förlora, bara chans att upp-

täcka något nytt och kanske annorlun-

da. Det finns inga krav på motpresta-

tion, bara att du är nyfiken och har en 

stark önskan om förändring.

Hör av dig med dina frågor!

 Leif Forssten, Projektledare
 leif.forssten@forshaga.se
 054-17 20 94

”Till er som 
kan tillhöra en 
av målgrup-

perna; 
Ta chansen!”

Kommunens politiker har beslutat titta på hur alternativt företagande kan lösa den besvärliga situation 
några av kommunens invånare befinner sig i.
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Kultrock ska locka besökare
Efter fjolårets festival kunde ar-
rangörerna ha lutat sig tillbaka 
och lugnt kört samma grej i år 
igen. Sådana är dock inte ansik-
tena bakom ForshagaFestivalen.
— Vi vill bli bättre givetvis, ut-
vecklas, säger festivalgeneral Pe-
ter Juteberg.

Marknad i Forshaga centrum, tivoli, epa-

träff, hemvändarturnering och populära 

band som en guldkant. Konceptet från 

förra årets folkfest står kvar – med några 

tillägg. Gänget som står för planering 

och genomförande har lagt ytterligare 

tryck på lördagens musikaliska avslut-

ning och lägger till en Möjligheternas dag 

i början av veckan.

— Nytt är också att vi kör festivaldisco 

för de yngre i familjen på onsdagen och 

att vi under familjedagen har ett Festi-

vallopp som går från Deje till Forshaga.

Aktiviteterna under 

dagarna är ganska 

varierade och det 

är också vad ska-

parna varit ute ef-

ter.

Möjligheternas dag
Festivalens mål från 

början var att se till 

att få folk att tu-

rista på hemorten några dagar under se-

mestern. Att få Forshaga- och Dejeborna 

att titta in hos de lokala handlarna sam-

tidigt som man ville locka in folk utifrån.

— Vi vill visa upp vad fint vi har det här, 

miljöerna och det engagemang som finns 

ibland annat föreningarna, säger Peter.

Och de har försökt välja aktiviteter och 

teman som ska attrahera så många som 

möjligt. Det största nya inslaget blir 

torsdagen och Möjligheternas dag då 

man sätter fokus 

på frågorna kring 

funktionsnedsätt-

ningar.

— Personligen tyck-

er jag att det här är 

den bästa dagen. Vi 

vill riva murar.

Aktiviteterna sker 

vid Lärcenter där 

det blir allt från 

mässa till hinderbana för provåkning av 

rullstol, uppvisningar och föreläsning av 

mångsysslaren Lena Maria Klingvall.

Populära band
Alla spelningar är spikade och det är 

populära band som dyker upp. Elisà s, 

vinnare av Dansbandskmapen 2010 som 

vi tidigare skrivit om, spelar på freda-

gen och under lördagen spelar irländskt 

klingande Dublin Fair, rockande The Hur-

riganes och festivalrävarna Sator.

— Vi är väldigt nöjda med årets bokning-

ar. Alla banden brukar dra mycket folk, 

säger Peter.

Festivalpassen för två dagar är redan 

släppta för dem som vill köpa i förväg. 

Men det går också bra att köpa biljett 

på plats.

— Men tänk på att komma i tid, varnar 

arrangörerna, förra året var det kö långt 

in på kvällen!

 Malin Wikner
 Informatör
 malin.wikner@forshaga.se

Fotnot: Läs mer om festivalen och schemat 
på www.forshagafestivalen.se

Sator spelar under lördagen. Foto: SATOR

Tack till er som har tagit emot en praoelev från Forshaga Lärcenter. Hoppas att ni tycker att det har varit givande 

och kan tänka er att gör det fler gånger. Har ni idéer om arbetet skola - näringsliv eller andra funderingar, kontakta oss 

gärna.

Karl-Rune Kolberg (karl-rune.kolberg@forshaga.se) 054-17 21 34

Lena Westman (lena.westman@forshaga.se) 054-17 21 34

Lena Maria Klingvall föreläser.

Festival
6-9 juli
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Kulturhuset i Deje
Till och med 20 juni 
Måndagar 
15.00 – 19.00 Kulturhuset öppet, bibliote-
ket bemannat tom 16 juni
19.00 – 21.30 Kulturhuset öppet, självbe-
tjäning i biblioteket
Tisdagar  
10.00 – 14.00 Biblioteket bemannat
Torsdagar 
10.00 – 14.00 Biblioteket bemannat
Fredagar  
17.00 – 23.30 Kulturhuset öppet, självbe-
tjäning i biblioteket

21 juni – 14 augusti
Stängt

Biblioteket
Biblioteket öppnar 15 augusti och övrig 
verksamhet 17 augusti med följande tider
Måndagar 
15.00 – 19.00 
Kulturhuset öppet, biblioteket bemannat 
19.00 – 21.30 

Kulturhuset öppet, självbetjäning i biblio-
teket
Tisdagar  
10.00 – 14.00 Biblioteket bemannat
Onsdagar  
17.00 – 21.30 Kulturhuset öppet, självbetjä-
ning i biblioteket
Torsdagar 
10.00 – 14.00 Biblioteket bemannat
Fredagar  
17.00 – 23.30 Kulturhuset öppet, självbetjä-
ning i biblioteket

Träffen i Forshaga
Till och med 23 juni 
Tisdagar  17.00 – 21.30 
Torsdagar 17.00 – 21.30 

24 juni – 17 augusti
Stängt

Från och med 18 augusti 
Tisdagar 17.00 – 21.30
Torsdagar 17.00 – 21.30
Lördagar 17.00 – 23.30

Läger i sommar
21 – 23 juni
Äventyrsläger i Dalsland. Ålder: Från 13 år.
27 – 30 juni
Idrottsläger. Dagläger 9-14. Ålder: 10-12 år
9-11 augusti
Fjällvandring. Ålder: Från 13 år.

Kontakt, frågor och anmälan:

Janne 0552-446 62, 
jan.johansson@forshaga.se
Jocke 0552-446 63, 
joachim.aude@forshaga.se
Kicki 054-17 22 72, 
kristina.lindfors@forshaga.se
Carina 076-725 32 74, 
carina.berglind@forshaga.se
Pia 076-725 32 80, 
pia.funcke@forshaga.se
Linda 054-17 22 47, 
linda.olson@forshaga.se
Kulturhuset/Biblioteket 
Deje 0552-446 60, 
deje.bibliotek@forshaga.se

Sommartider Kulturhuset & Träffen
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Epa-träffen startar även i år årets Forshaga Festival. Den 6 juli fylls 
vår kommun av Epa-traktorer från alla håll och kanter.  Årets arrang-
örsgrupp består av Mek-föreningen och ett gäng glada epa-fantaster, 
både tjejer och killar. Nytt för i år är utlottning av en Epa-traktor 
som Mek-föreningen har byggt!

Sveriges största EPA-träff
Foto: Erik Nygren

Program
18.00 Epa-kortege genom centrum

19.00 Träffen startar på Ångevi IP

19.45 Årets tävlingar drar igång

23.00  Drive-in bio

På träffen finns det chans att få sin EPA 

proffsfotograferad av fotograf Erik Nygren, 

gratis!

Tävlingar

Årets snyggaste epa (kapad & okapad)

Årets risigaste epa (kapad & okapad)

Årets snyggaste inredning

Årets bästa ljud

People ś choice – publiken röstar på sin fa-

vorit

Anmälan till tävlingarna sker till: 

epatraffen2011@live.se, 

senast 5 juli, gratis att delta.

Mer info och sponsring kontakta: 

Linda Olson 070-316 28 88
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En dramakomedi i herrgårdsmiljö kallar 

paret bakom Kvarntorps herrgård det ny-

skrivna spelet. Själva herrgårdstunet ut-

gör scenen. Besökarna ska från sittplat-

serna kunna känna sig delaktiga i livet på 

1830-talet.

— Man måste satsa lite för att det ska 

hända något och det här känns väldigt 

spännande, säger Öjvind Tunsbrunn.

Det var efter ett besök på Västerås 

slottsspel som de kom på idén till en lätt-

sam föreställning. Efter att ha sett flera 

dystra bygdespel upplevde de något nytt 

där man blandat det allvarliga med något 

glatt.

— Man når fram på ett annat sätt när man 

lyfter fram det roliga också, säger Ker-

stin Börsholm.

Frivola Fataliteter
Författaren till slottsspelet skriver nu 

Kvarntorps spel och i augusti är det dags 

för ”Frivola Fataliteter”.

— Författaren Therese Tangen har fått 

läsa in sig på historiken kring herrgården 

och bygden som underlag för manuset.

En del av rollfigurernas namn är verkliga, 

tagna från dem som befolkade herrgår-

den långt bak i tiden. I insamlade doku-

ment gällande herrgården har man hittat 

vilka som levde och verkade där. Man har 

också tagit hjälp av Gustaf Schröders lit-

teratur.

— Han var bokhållare här på den tiden 

och genom hans böcker har vi en ögon-

vittnesskildring av hur det såg ut. Några 

av episoderna i spelet har vi hämtat från 

hans historier, säger Öjvind.

Planeringen och repetitionerna är i full 

gång. Det är Ulleruds Teateraktörer som 

agerar skådespelare med Linn Mossberg 

En herrgårdskomedi
1830-talets Värmland med bruks-
liv, smugglare, tulltjänstemän och 
både pigor och herrgårdsfolk. Det 
är lite av vad som kommer att 
möta besökarna på Kvarntorps 
herrgård i augusti.

som regissör. Både barn och gamla dyker 

upp, allt för att få till en så nära och 

realistisk känsla som möjligt.

— Besökarna ska känna att de bara slagit 

sig ned på gården och iakttar det som 

händer omkring dem.

Galleri och kajaker
Men spelet är bara en av planerna. Till 

sommaren drar de också igång chi gong 

en till två gånger i veckan och ett galleri 

öppnar i den gamla kornladan. För den 

som vill blir det kajakkurser och även 

uthyrning.

— Vi vill också gärna komma i kontakt 

med fler från bygden som vill visa upp 

sin konst, säger Kerstin.

Liv och rörelse kommer inte att vara en 

bristvara i sommarvärmen.

 Malin Wikner
 Informatör
 054- 17 22 28

Fotnot: Biljetter finns att köpa både i Fors-

haga (Turistbyrån, Lärcenter) och Deje 

(Blomsteraffärn) och  på nätet via hemsi-

dan www.kvarntorpsherrgard.se 

Öjvind Tunsbrunn och Kerstin Börsholm.

Målarstund 
med 5-åringarna
På Maskrosen avdelning pyss-
lingen och Solen har Kerstin Wil-
helmsson från Konstfrämjandet 
kommit hit och målat med bar-
nen under fyra onsdagar i mars.

Fem barn sitter runt ett bord. De har 

fått sina namn skrivna på sina förkläden. 

De har ett stort papper på bordet och 

alla får skriva sina namn med svart färg. 

En del får hjälp. Nu ska de göra en bro 

mellan bokstäverna i varandras namn. 

Kerstin är med och visar hur man gör. 

Alla barn är med och är aktiva.

Medan vi torkar bilden med hårtork så 

får barnen blanda färger och se vilken 

färg det blir.

Senare ska de måla mellan broarna, med 

de färger de just blandat. Kerstin visar 

hur de ska göra.

Samma färg ska inte vara bredvid varan-

dra. Barnen byter färger med varandra 

och tar efter det en paus och gör lite 

pausgympa och hoppar som tennisbollar 

för att röra lite på sig. 

När de fortsätter måla  ska de bestäm-

ma vilken färg som de ska ha runt själva 

bilden. Alla 

barn får öns-

ka vilken färg 

de ska ta ge-

nom röstning. 

De bestämde 

sig för röd 

och får sam-

tidigt större 

penslar. Bar-

nen är väldigt 

koncentrerade och tystnaden lägger sig.

När de är färdiga får de ställa sig på 

stolarna och begrunda sitt verk och se 

om de ser några figurer i bilden, de ser 

bland annat en fisk och en elefant.

 Kristina Bereglind

 Förskolan Maskrosen
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Vid den lokala UKM-festivalen i Kulturhuset 
i Deje första helgen i april möttes ungdo-
mar från Kils och Forshaga kommun för 
att visa upp sina talanger på scenen och i 
konstutställningen. En urvalsgrupp valde ut 
22 ungdomar som fick representera kom-
munerna vid UKM:s länsfestival i Säffle en 
månad senare. Länsfestivalen är mycket 
mer än en scen och en konstutställning. Det 
är en stor mötesplats mellan unga kulturut-
övare från hela Värmland. Deltagarna möt-
tes i workshops i allt från graffitimålning till 
virkning och såg varandra uppträda på den 
öppna scenen i skolan där vi bodde. Sömn 
var i det närmaste helt bortprioriterat för 
de flesta deltagarna som istället valde att 
umgås med gamla och nya vänner. Helgen 
präglades av härliga möten, sköna scen-
framträdanden, fantastisk konstutställning 
och trötta och mycket nöjda ungdomar. 

 Janne Johansson, ungdomssamordnare

Onsdagen den 15 juni anordnar Kulturhuset 
en familjeresa till Rottneros park i Sunne. 
Upplev Nils Holgerssons äventyrspark, som 
beskrivs som ett paradis för barn mellan 
2 och 11 år med hoppkuddar, piratskepp, 
bilbanor och häftiga rutschkanor. Dessutom 
finns badstrand och café och naturligtvis 
parkens alla statyer och blomsterarrang-
emang. Parken är öppen mellan klockan 10 
och 16. 
Bussen avgår från Folkets hus i Forshaga 
klockan 9 och från Kulturhuset i Deje klock-
an 9.15 och hem igen 16. Resa och inträde 
kostar 100 kronor för vuxen och är gratis 
för barn. Glöm inte picknickkorgen!
Begränsat antal deltagare! Anmälan till Kul-
turhuset eller Kicki 054-17 22 72, 
kristina.lindfors@forshaga.se
Janne 0552-446 62, 
jan.johansson@forshaga.se

Vi har sett filmer, fikat, diskuterat och 
gjort en del praktiska och teoretiska 
övningar. Deltagarna har bland annat 
fått en liten läxa varje gång.
Kursen utgår från ett utbildningspro-
gram som heter ICDP/Vägledande sam-
spel. Det kommer från början från Nor-
ge och är ett sätt att förverkliga FN:s 
barnkonvention. Vägledande samspel 
bygger på modern utvecklingspsyko-
logi och man vet ifrån forskningen att 
samspel har stor betydelse för barns 
utveckling. 
Tidigare låg focus på den enskilda in-
dividen (barnet) och dess brister med-
an modern forskning inriktar sig på 
barnets styrkor, kompetens, resurser 
och det viktiga samspelet mellan den 
vuxne och barnet. Det utgår från rela-
tionen mellan dig och ditt barn och att 
det är du som förälder som bäst vet vad 
ditt barn behöver. Föräldraskapet kan 
väcka många tankar och känslor, man 
kan känna sig osäker och det kan kän-
nas skönt att få stöd och vägledning i 
sin roll.  

Utgår från just er
Det finns idag många röster som talar 
om hur föräldraskap ska utövas. Pro-
grammet vägledande samspel utgår 
från den unika relation som just du 
och ditt barn har. Det är din bild av och 
dina upplevelser tillsammans med ditt 
barn som ska utvecklas.Det hela går ut 
på att du som förälder får redskap att 
utveckla ett lyhört förhållningssätt och 
ett positivt samspel tillsammans med 
ditt barn. Det bygger på det du som 
förälder redan gör bra tillsammans med 
ditt barn! 
Programmet bygger på 3 dialoger som 
är uppdelade i 8 teman. Jobbar man 
utifrån dem så kan man uppnå ett gott 
samspel. Reaktioner från både föräld-
rar och oss som arbetar med ICDP, är 

att både den vuxne och barnet känner sig 
gladare, mer nöjd och mer förstådd.
Efter kurserna (i höstas och nu på våren ) 
så har vi gjort utvärderingar. Här kommer 
några röster från föräldrarna!

Fråga: Kan du kort beskriva vad ICDP är 
för dig?
Svar: ICDP har gett mig en större förståelse 
för mina barn, deras funderingar och sätt 
att agera. Det har gett mig verktyg att han-
tera situationer som tidigare varit grund för 
onödiga konflikter.
Svar: Ett sätt att se nytt på barn och vuxna 
och även att bekräfta det som jag redan 
gör. Ett sätt att få vägledning.
 
Fråga: Är ICDP något du kan ha använd-
ning av? I så fall hur?
Svar: Ja,för att bli en mer harmonisk för-
älder.Det gör att jag och resten av familjen 
blir mer harmonisk.
Svar: Ja, i samspelet med mina barn. Dels 
för att ge mig förståelse för hur mina barn 
tänker och upplever olika situationer och ge 
dem förståelse för hur jag tänker och age-
rar.
 
Fråga: Varför skulle du rekommendera 
någon annan förälder att gå kursen?
Svar: Jag tror att alla föräldrar kan ha gläd-
je och nytta av ICDP i samspelet med sina 
barn.
Svar: För att det är utvecklande.Det ger nya 
tankar om barn och ger bekräftelse för det 
man redan gör.
 

Tack för denna gången. Vi startar en 
ny kurs i höst för alla intresserade,då på 
Familjecentrum i Forshaga. Vi kommer att 
annonsera,så håll ögonen öppna!

 Emma Nilsson, Veronica Kindbom och 
 Ann-Kristin Källström

 emma.bryngfors-nilsson@forshaga.se

Vägledande samspel

Resa till Rottneros

UKM:s länsfestival

Under våren har vi haft en föräldrakurs i ICDP/ Vägledande samspel. 
Vi har träffats fem gånger två timmar vid varje tillfälle. Denna gång 
höll vi till i Kulturhuset i Deje.
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Aktivt påsklov!
För de yngsta erbjöds gratis biobesök i Kulturhu-

set på tisdag förmiddag. Flera förskoleavdelningar 

hade hörsammat inbjudan och kom tågande med 

förväntansfulla barn som tillsammans med påsk-

lovslediga barn fick se ett spännande äventyr på 

bioduken. Fritidshemmen i Deje besökte Kulturhu-

set ett par dagar senare, då det stod pyssel på pro-

grammet. Pins, nyckelringar och kylskåpsmagneter 

masstillverkades, liksom fina kort i scrapverksta-

den. Ungdomarna fick sitt lystmäte i onsdagens 

resa till Panikfabriken i Trossnäs, som är något 

så ovanligt som en inomhusbana för paintball. En 

adrenalinproducerande upplevelse, helt olik ut-

omhusspel, om man ska tro de trötta och mycket 

nöjda deltagarna. På fredagkvällen flyttade Kul-

turhusets ungdomsverksamhet till badhuset i Deje, 

där det var full fart i hopptorn och bassänger tills 

klockan närmade sig midnatt. En fartfylld vecka 

som avslutades med öppet hus i Kulturhuset med 

korvgrillning under Valborgsmässofirandet.

Janne Johansson

Ungdomssamordnare

Kultur- och Ungdomsenheten laddade årets påsklov med en 
mängd aktiviteter för barn i alla åldrar. 

Här står barnen och väntar på att bli ansiktsmålade. Emelie är 

nymålad.

Fritidshemmets dag Olle och Neo har blivit målade

Glada killar som har en rolig dag i det fina 
vädret. Rasmus, Victor och Hannes. Erica och Tilda med sin lillasyster Ella. Det fanns mycket att gör i parken. Här sitter Joshua och Abdalla.
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När du bestämt dig för vilken typ av bil du 

har behov av och har råd att köpa är det 

dags att undersöka marknaden. (Bilkalky-

len på Konsumentverkets webbsida hjäl-

per dig att räkna ut ägarkostnader.) Börja 

med att söka på Internet efter begagnat-

tester. På Bilprovningens sida bilsmart.

se finns information om bilens starka och 

svaga sidor. Skaffa dig även information 

om bilens prisbild. På webbsidor 

som bytbil.com och blocket.se 

går det att göra detaljerade sök-

ningar över vald bilmodell. 

Konsumentköplagen

Om du väljer att köpa bilen hos en bilhand-

lare gäller konsumentköplagen i 3 år, oav-

sett om bilen är begagnad eller om säljaren 

inte vill ge någon garanti. De flesta fel som 

kan uppstå inom 6 månader på en bil som 

är köpt hos en handlare anses oftast som 

ursprungliga fel och reparationerna bör 

handlaren stå för. Bilar köpta hos handlare 

Går du i bilbytar-tankar?
som kostar 30 000 kronor eller mer skall ha 

en varudeklaration. I en varudeklaration 

kan säljaren reservera sig mot ursprungliga 

fel som finns på bilen vid köpet, till exem-

pel att bilens AC inte fungerar.

Är säljaren ägare?

Om du väljer att köpa bilen av en annan 

privatperson gäller köplagen. Då är det 

fritt att mellan säljare och köpa-

re komma överens om vad som 

ska gälla i avtalet. Ett tips är att 

använda sig av köpekontraktet 

som finns på Konsumentverkets webbsida. 

Innan köpet bör du kontrollera att säljaren 

verkligen är den som äger bilen och det är 

bra om bägge parter kan uppvisa legitima-

tion. Man bör även försäkra sig om att säl-

jaren betalt bilen till fullo via ett kvitto el-

ler hos tidigare ägare. Transportstyrelsen 

har en E-tjänst där det kan kontrolleras. 

När man köper privat eller hos handlare 

så skall man inte betala bilen förrän vid 

leverans. Det är viktigt att få ett kvitto 

på genomförd betalning. En postväxel kan 

vara ett bra sätt att göra betalningen på, 

eftersom säljaren kan kontrollera via tele-

fon till banken om den är äkta eller ej. Det 

är också viktigt att ordna en försäkring till 

bilen då man är ansvarig för bilen direkt 

efter leveransen. 

Rådrummet önskar 
lycka till med bilköpet! 

Jane Ullman, Elisabeth Eklo, 
Ulf Stefansson, Ina Johansson

Besöksadress: 
Kungsgatan 12/Stora torget, Karlstad

Öppet: 
Mån – Ons kl. 11-16, 

Tor kl.11-17, 
Fre kl.11-15

Tel.tid: 
Mån – Fre kl. 11-12 och 13-15

Tfn: 054 – 540 46 83, 
054 – 540 46 84, 
054 – 540 46 82, 
054 – 540 46 81

E-post: konsument@karlstad.se

Förvaltningen kommunteknik 
sparar både pengar och miljö 
genom att byta ut kommunens 
glödlampor till lågenergilampor.

Det handlar om 4 600 gatubelysningar. 

Traditionella och miljöfarliga kvicksil-

verlampor, som kommunen nu har bytt 

ut till mer energieffektiva och miljövän-

liga lågenergilampor. På de allra flesta 

smågator i kommunen lyser lågenergi-

lampor med 25 w, vilket motsvarar 130 

w från en traditionell glödlampa. 

Sänker förbrukningen
— 50 W lågenergilampa ger ett väldigt 

bra ljus, men det sparar inte lika mycket 

energi. 25 W ett något sämre ljus, men 

Kommunen spar energi med nya lampor
det väger inte upp mot energibesparing-

en. Det gäller att sänka förbrukningen 

när elpriserna höjs, säger Morgan Hägg-

bom, teknisk chef på Forshaga kommun.

Investeringen har kostat kommunen 1.3 

miljoner kronor, men Morgan Häggbom, 

ser redan att kommunen sparar pengar. 

Under 2010 minskade energiförbruk-

ningen med hela 55 procent.

Miljövänligare alternativ
— Tidigare förbrukade kommunen 2,1 mil-

joner kWh. 2010 hade vi minskat förbruk-

ningen till 845 000 kWh. Det gör att vi har 

sparat cirka 1,3 miljoner kr på ett år. 

I ett fåtal områden som bland annat 

Hagen, norr om Deje, har man minskat 

elförbrukningen med 80 procent, ge-

nom att byta ut 125 w kvicksilverlampor 

till 25 w lågenergilampa. Så det finns 

mycket pengar att spara om man tänker 

miljövänligt. 

Men även om lågenergilamporna är ett 

miljövänligare alternativ till glödlam-

pan, så innehåller lågenergilampan ändå 

en liten mängd kvicksilver. 

Kvicksilver är miljöfarligt. Tänker ni 
miljövänligt hela vägen? 
— Ja, det är viktigt att vi lämnar in lam-

porna till miljöåtervinning och det gör 

vi på Katrinebergs återvinningscentral 

utanför Deje, avslutar Morgan Häggbom.

Annelie Nilsson

Det är lite svårare att köpa en begagnad bil än en ny då det finns en historik bakom varje bil som kan vara 
svårt att reda ut. Rådrummet vill därför ge lite hjälp på vägen.
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Tvätta bilen i en 
gör-det-självhall

Till dig som tänker: Äsch, vad gör det om 
hundra år om jag tvättar min bil på gatan.
Utsläppet från en tvätt kan verka litet, 
men många små utsläpp ger sammanlagt 
en stor påverkan. Cirka 2000 ton olja, 
5000 ton avfettning, bilschampo och bil-
vax och 5,5 ton tungmetaller släpps år-
ligen ut från biltvättar på gatan. Förore-
ningarna från en tvätt kan också bli kvar 
i mark och vatten under lång tid. Så var 
och hur du tvättar din bil idag kan ha be-
tydelse om hundra år! 

Var ska man då tvätta bilen?
Det finns betydligt bättre platser att tvät-
ta sin bil på. Det bästa är en automatisk 
biltvättanläggning eller en gör-det-själv-
hall med en bra rening av tvättvattnet. En 
bra anläggning renar vattnet med oljeav-
skiljare och andra reningssteg. 
Bor du långt ifrån en bra tvättanläggning?
Då kan det vara acceptabelt att utföra en-
staka, lättare tvättar hemma, om du be-
aktar följande råd: 

1. Kontrollera att du är långt från enskil-
da vattentäkter och att du inte befinner 

dig inom vattenskyddsområde! Inte heller 
nära en dagvattenbrunn.

2. Ställ bilen på gräsmattan (grusplan i 
andra hand). 

3. Tvätta med miljöanpassade bilscham-
poon. Mikroorganismer i marken kan då 
bryta ner en del av ämnena innan de når 
grundvatten och ytvatten. 

4. Använd inte avfettningsmedel, inte 
ens miljöanpassade.
De flesta tvättar bör du dock ändå utföra i 
tvättanläggningar. 

Hur kan biltvätt vara skadligt?
När man tvättar bilen på gatan, garagein-
farten eller andra asfalterade ytor hemma, 
rinner tvättvattnet ner i en dagvatten-
brunn. Dagvattnet leds oftast direkt ut i 
något näraliggande vattendrag, utan någon 
rening överhuvudtaget. Många kemiska 
ämnen, både från biltvättmedlen och från 
smutsen på bilen, är skadliga för vattenle-
vande djur. Lösningsmedel i avfettningsme-
del, tensider i schampon, olja och tungme-
taller (bly, kadmium, krom m.fl.) från bilen 

är exempel på sådana ämnen. Det är därför 
högst olämpligt att tvätta sin bil på gatan. 

Miljömärkt och anpassa efter behov
Var du än tvättar din bil, använd miljö-
märkta produkter. Och anpassa din ke-
mikalieanvändning efter behov – läs på 
förpackningen och överdosera inte! Av-
fettningsmedel till exempel, behövs i regel 
bara under vinterhalvåret. Ett annat bra 
sätt att minska kemikalieanvändningen är 
att vaxa bilen med ett miljöanpassat vax. 
Då räcker det sen ofta med att spola av 
bilen med vatten för att få den ren. 

Vad säger lagen?
Enligt miljöbalken håller du på med miljö-
farlig verksamhet när du tvättar din bil. Du 
är skyldig att se till att avloppsvattnet som 
uppkommer när du tvättar bilen, renas el-
ler tas omhand på något sätt så att olägen-
het för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. 
Miljökontoret önskar er en ren och fin 
sommar utan föroreningar i bad- och fis-
kevatten!

Tvätta inte bilen hemma på asfalten eller garageuppfarten. Skadliga ämnen i tvättmedlen och i smutsen 
på bilen rinner rakt ut i våra fina sjöar eller i Klarälven. Miljökontoret informerar här om hur du bäst gör.

Illustration: Peter Wallgren 
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Från och med 27 maj har Fors-
haga Äldreservice nytt telefon-
nummer. Ni som vill ha kontakt 
med oss kan då nå oss på num-
mer 0552-44778.

Projektet Forshaga Äldreservice är en 

kostnadsfri tjänst som alla i kommunen 

som fyllt 65 år, och i vissa fall även per-

soner med funktionsnedsättning eller 

sjukdom, kan använda sig av. Syftet med 

tjänsten är att, i möjligaste mån, förhin-

dra fallolyckor men också på andra sätt 

hjälpa till för att höja livskvaliteten för 

de äldre i kommunen.

Vi kan hjälpa till med en mängd olika 

sysslor i och kring hemmet där det kan 

finnas risk för en fallolycka. Vi byter 

glödlampor, gardinen, flyttar trädgårds-

möbler med mera. Ibland kan vi också 

utföra enklare reparationen.

Det vi inte gör är sådant som kan kon-

kurrera med privata företag. Till exem-

pel så städar vi inte, vi putsar inte föns-

ter och gör inte trädgårdsarbeten.

Men vi kan hjälpa till med en hel del. 

Du alltid välkommen att kontakta oss 

och fråga. Du når oss alltså på telefon 

0552-44778.
Tommy Jonsson

Ola Hansson

Under 2010 gjordes en så kallad genom-

lysning av verksamheten inom Arbetsi-

decentrum, en arbetsgrupp lämnade ett 

förslag till nämnden för Lärande och Ar-

bete där man fokuserade på utvecklings-

möjligheter för arbetet med arbetslösa.

Nämnden fattade beslut om att arbetet 

inom denna enhet tydligare skall fokusera 

på individutveckling.

Nuvarande Serviceenhet som utför ar-

betsuppgifter åt kommunala förvaltningar 

kommer att finnas kvar som en egen en-

het inom AME (arbetsmarknadsenheten).

En tydlig separation mellan verksamhe-

terna skall finnas.

Nystarten

Arbete med individuellt stöd till arbets-

lösa kommer att bedrivas i verksamheten 

Nystarten, arbetet där kommer att ledas 

av en Arbetskonsulent, rekrytering är klar 

och Madelene Nyström som har fått tjäns-

ten kommer att börja jobba 1 augusti.

Här kommer att ges möjligheter till pröv-

ning av arbetsförmåga, vägledning, stöd i 

jobbsökeri med mera. 

Arbetet kommer att bedrivas i nära sam-

arbete med Arbetsförmedlingen och av-

delningen för försörjningsstöd.

Vi tror att denna förstärkning till verk-

samheten kommer att resultera i ett bätt-

re utvecklingsarbete för individen.

Sociala företag

Parallellt med detta arbete pågår en 

process där målbilden är start av sociala 

företag som skapar möjligheter till anpas-

sade arbetsuppgifter och arbetstillfällen 

för människor med begränsad arbetsför-

måga.

Verksamheterna kommer att fortsätta ha 

sitt utgångsläge på gamla sågverksområ-

det i Deje, men ambitionen är att hitta 

nya lokaler med ett centralare läge i kom-

munen.

Dagens lokalisering skapar en del svårig-

Arbetsidécentrum 
blir arbetsmarknadsenhet

heter för folk med fysiska begränsingar 

och dom som inte har bil och körkort.

Delar av personalstyrkan finns redan idag 

på Lärcenter i Forshaga.

Förvaltningen för Lärande & Arbete skö-

ter kommunens verksamhet när det gäller

lärande för vuxna och arbetsmarknad. Hit 

räknas:  

• Forshaga Lärcenter 

• Vuxenutbildning 

• Yrkeshögskola 

• Arbetsmarknad 

• Försörjningsstöd & missbruk 

• Flyktingmottagning 

• Kommunalt uppföljningsansvar

Vi återkommer med mer information un-

der hösten. 

Roger Nilsson
Enhetschef 

Lärande och Arbete

0552-10958

Forshaga äldreservice byter nummer

Gamla AIC byter namn till AME och får ett tydligare fokus. Det kommer att bli en del skillnader med en 
klarare uppdelning mellan två verksamheter.
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Anna Sundkvist Kräutner är i full 
gång med att leta kursledare till 
vårens aktiviteter. Det är hon 
som ser till att Forshagas kom-
muninvånare som är medlemmar 
i medlemsorganisationer får de 
kurser som efterfrågas. ABF har i 
snart 100 år ägnat sig åt folkbild-
ning. 

— Vi är Sveriges största och äldsta stu-

dieförbund. Vi finns över hela landet 

och i landets alla kommuner och är par-

tipolitiskt obundna, berättar Anna.  

I början av 1900-talet beslutade riksda-

gen att studiecirklar skulle få statsbi-

drag för att köpa in böcker, men under 

förutsättning att böckerna lämnades till 

ett folkbibliotek. På så vis fick fler möj-

ligheten att läsa och lära sig, något som 

förut var begränsad till några få. Idag 

har studieförbundet många strängar på 

sin lyra; studiecirklar, seminarier, före-

läsningar samt kulturverksamhet så som 

sång och musik på äldreboenden. 

Runt om i Värmland ordnas bland an-

nat studiecirklar där man träffas regel-

bundet för att studera och diskutera 

tillsammans. I Forshaga kommun är det 

Forshaga PRO och PRO i Ullerud som står 

för den största delen. Men även fackliga 

cirklar är som störst i kommunen. 

— Mycket av vår verksamhet som vi har 

i Värmland, sker i samarbete med våra 

medlemsorganisationer som till exempel 

LO, PRO och handikappföreningar. Kan-

ske så mycket som 80 procent. Övriga 

kurser och verksamheter sker för all-

mänheten. 

Finns det några kurser som är mer po-
pulära än andra? 
— Resecirklar är populära. Man läser och 

åker på en endagsutflykt. Förra året ar-

rangerade ABF-PRO akademin en resa 

till Toscana i Italien under en vecka. Det 

var flera studiecirklar igång ute i länet 

bland annat i Forshaga. 

Nu planerar ABF, tillsammans med bland 

annat PRO en ny endagsutflykt och res-

målet som står högst upp på önskelistan 

är en resa till kulturorten Nora i Närke. 

Anna tittar i Noras turistguide 

— Det måste vara ett mål som alla gil-

lar. Gubbarna ska med och då är det bra 

att det finns fordonsmuseum, säger hon 

med ett leende. 

Finns det några geografiska skillnader 
vad det gäller val av studiecirklar i lä-
net?
— Det är svårt att säga. Vi i Värmland 

är duktiga på fackliga studiecirklar och 

PRO i Värmland är mer aktiv i förhål-

lande till andra län. 

Idag vänder sig ABF s verksamhet 
främst till vuxna. Skulle ni vilja ha mer 
verksamhet för barn och ungdomar?  
— Självklart. Forshaga kommun är en 

barnkommun, så givetvis skulle det vara 

intressant att få igång mera verksamhet 

riktat för barn- och ungdomar. 

Annelie Nilsson

Gärna fler unga cirklar

Om man är intresserad av att starta en 

egen cirkel eller vill bli kursledare?

Kontakta Anna Sundkvist Kräutner. 

Tel:.054- 87 12 00 

Webb: www.varmland.aft.se 

Anna arbetar på ABF Värmland och en dag i veckan sitter hon på sitt kontor i Lärcenter, Forshaga. 
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Owes Sterners väg från 
Deje via Forshaga till V Frölunda 

Owe Ste
rner b

juder o
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å 

histo
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n om hur h
an hamnade i 

Västra
 Frö

lunda.

Värmländska Deje var på 50-talet, utöver stora fabriker på båda sidor av Klarälven, en sällsynt fin plant-
skola för talanger inom fotboll och ishockey. Pappa Erik, som var både fotbolls- och ishockeytränare för 
oss yngre, hade visioner och var egentligen före sin tid. Han ledde oss framgångsrikt året runt, i princip 
samma gäng från Dejefors bruk, upp igenom seriesystemen. 

1952 instiftade Svenska Fotbollsförbun-

det teknikmärken i brons, silver och guld 

för 12-15-åringar. Den nyheten medförde 

big action i vår lilla by. Deje blev först 

i landet med tre guldpojkar. Göran Bo-

dén, Kjell Folkesson och jag fick som 

pris åka upp till Stockholm i två dagar 

och se landskampen Sverige-Italien på 

Råsunda. Där fick vi inför storpubliken 

gå ut på den gröna mattan och motta 

våra guldmärken, och på måndagen blev 

det filminspelning på nationalarenan 

med en instruktionsfilm om teknikmär-

ket ”Vi klarar guldbollen”. 1953 lyckades 

vi i Deje få fram en hel guldelva.

Många degerforsare
På fotbollssidan kom Dejes seniorlag upp 

i dåvarande division III och där tillhörde 

Agne Andersson och jag de yngsta i A-

laget. Vid sidan av allsvenska Degerfors 

hade vi även länets bästa juniorlag. 

Hösten 1956 i Örebro representerade 

jag Värmland i juniormötet mot Närke. 

Vårt lag bestod i huvudsak av degerfor-

sare samt tre från andra klubbar, varav 

en var jag. Tränaren hette Olle Åhlund, 

i försvaret fanns Håkan Höglander och 

i anfallet märktes målfarlige Sten-Åke 

”Söla” Andersson och Jan Aronsson. 

Värmland vann med 3-1, själv gjorde jag 

ett av målen.

På ishockeyavdelningen hade Deje un-

der denna period länets bästa pojklag. 

Vi vann 1955 också Karlstads-Tidningen 

Presscup. Säsongen 1955-56 spelade De-

jes A-lag i divison II. Det blev en bedröv-

lig vinter. 10 matcher och lika många 

förluster. Forshaga, som tillsammans 

med Bofors och Grums var länets le-

dande hockeyorter, vann och gick upp i 

allsvenskan, som under denna tid bestod 

av två grupper, norra och södra. 

”Morgondagens män”
Visst lockade allsvenskan. Forshaga låg 

ju på cykelavstånd, bara 10 km söder om 

Deje. 

Klubben, ibland kallad Värmlands kana-

densare, ordnade 6 mars 1956 en efter-

säsongsmatch på Ängevi mot grannen 

Skived och bad Deje att få låna mig för 

ett provspel. Debuten blev lyckad, vi 

vann med 7-6 och jag slog in segermålet. 

I september 1956 bestämde vis oss, hela 

Dejeforskvartetten Per-Anders Örten-

dahl (målvakt), Per-Arne Larsson samt 

Ulf och jag, att gå över till Forshaga 

som då också fått tillbaka Nisse Nilsson. 

Den allsvenska debuten mot Södertälje i 

kringelstan slutade med förlust 3-8, men 

jag gjorde två av FIF-målen. 

Forshagaåren innebar för mig många 

trevliga upplevelser. Jag blev som 

18-åring av Ishockey-förbundet uttagen 

som en av ”Morgondagens män” och 

VF-guld 1965

Owe sterner
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fick spela i juniorlandslaget tillsam-

mans med bland annat Kjell Svensson, 

Bert-Ola Nordlander och ”Lill-Stöveln” 

Öberg. I Forshaga utbröt vid denna tid 

stor hockeyfeber. Matcherna mot Djur-

gården och Södertälje lockade stora 

publikmassor och orsakade ofta kaos. I 

januari 1957 gjorde min 15-årige broder 

Ulf en fin debut i A-laget mot BK Star 

borta. Det blev början på hans makalösa 

ishockeykarriär. 1958 gjorde vi samtidigt 

debut i A-landslaget genom att båda 

göra var sitt mål mot Finland. 

Publikrekord
Den 20 november 1959 flyttades match-

en mot Djurgården till Färjestads arena 

i Karlstad på grund av vädret och det 

enorma publikintresset som var. Nytt 

publikrekord med 10 001 åskådare! 

Matchens huvudperson blev vår härlige 

målvakt Per-Anders Örtendahl och Nisse 

Nilsson med sina två reduceringsmål 

(det tredje målet gjorde jag), men trots 

det blev det Forshagaförlust med 3-4. 

Ishockeyn blev ändå, trots hyfsade fot-

bollsanlag, (jag hade hösten 1960 anbud 

från flera allsvenska klubbar), ändå min 

och broder Ulfs huvudsport. Frågan var 

bara: skulle vi bo kvar i lilla Deje med 

begränsade arbetsmöjligheter? Den sto-

ra världen omkring lockade, och av mina 

tidigare storstadsbesök föll mig Göte-

borg speciellt i smaken. I början av 1960 

hade vi i Forshaga varit med och spelat 

ner Frölunda i division II. Göteborgsklub-

ben gjorde nu en stor satsning för att 

snabbt komma tillbaka i allsvenskan. 

Bengt ”Bittan” Johansson hade fått med 

sig proffsige Anders”Rövarn” Bernmar 

i ledningen. Dessutom hade man vär-

vat Sura-Pelle, Lasse Lundvall och Gert 

Blomé.

Flytt till Göteborg
Sommaren 1960 kom Anders och ”Bit-

tan” upp till Dejefors och hälsade på. 

Mamma och pappa liksom Ulf och jag 

föll för de charmiga storstadsherrarna. 

Saken var klar. Det var till Göteborg vi 

ville flytta. I mitten av september kom 

jag ner till den västsvenska metropolen, 

tittade på bostad och jobb och fick ock-

så en god matbit på Max Bertrams Ul-

levirestaurang Pylonen. 1 oktober blev 

jag göteborgare. Broder Ulf kom först 

året därpå tillsammans med Per-Anders 

Örtendahl. Senare anslöt även två andra 

värmlänningar till laget, nämligen Stig 

Hylland och Kjell Adrian. I Frölunda fick 

vi uppleva många underbara matcher på 

Nya Ullevis uterink, inte minst den min-

nesvärda matchen mot Djurgården 1962 

med 23 192 åskådare. Även åtta A-lands-

kamper fick jag noterat på mitt konto.

Svenska mästare
I och med denna Frölundasatsning in-

troducerades ishockeyn som storsport i 

Göteborg, och det dröjde bara fem år 

innan vi var Svenska Mästare med V Frö-

lunda 1965!

 Owe Sterner

Presscupsegrare Deje.
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Det var i Dejefors som han fick sin första ishock-
eyutbildning. Han lärde sig åka skridskor på den 
uppspolade gårdsplanen under övervakning av 
pappa Erik och storebror Owe. Tuffa fighter 
med storebrorsan och andra större kompisar, 
gjorde honom ettrig och hård, och tidigt med-
veten om att anfall är bästa försvar. Säsongen 
1955-56 låg Deje i Div II och då debuterade Ulf i 
A-laget som 14-åring!  
En höstdag 1956 kom pappa Erik med sina båda 
pojkar till Forshagas juniorträning. FIF:s ledning 
förstod genast vilka pärlor dessa båda bröder 
var, så övergångspappren skrevs på direkt (även 
Per-Anders Örtendahl och Per-Arne Larsson gick 
över till FIF). Redan den 20/1 1957 debuterade 
Uffe som 15-åring i Forshaga IF:s A-lag och i 
högsta ishockeyserien i Sverige!
Ulf Sterners talang och fantastiska blick för 
spelet utvecklades mycket snabbt och blev vida 
känt i landet. Det dröjde bara till året därpå i 
nov 1958 så debuterade han i A-landslag som 
17-åring (Sverige-Finland 8-2), och då var 
han en av det yngsta som debute-
rat i Tre Kronor någonsin.

Världsmästare i Colorado
Så bra gick det i landslaget de första 
åren, att han 1960 blev uttagen till 
OS i Squaw Valley i USA, tillsammans 
med två andra från FIF, Nisse Nilsson 
och Bengt Lindqvist. Sverige slutade 
på en blygsam femte plats, med Uffe 
blev från och med nu permanentad i 
landslaget.
1962 var det dags för den största 
triumfen. Han blev världsmäs-
tare med Tre Kronor i Colorado 
Springs i USA, och i detta VM blev 
han dessutom utsedd till turnering-
ens bäste forward. I den klassiska segermatchen 
mot Canada gjorde Uffe två mål och sedan avslu-
tade Nisse med ”gliiidar målet”. Året därpå var 
det VM i Stockholm 1963, där Uffe gjorde bejub-
lad succé , framförallt i matcherna mot Canada 
och Sovjet. Det blev ett VM-silver efter Sovjet.
1964 var Ulf uttagen till sin andra OS-turnering, 
denna gång i Innsbruck i Österrike. Det blev till 

slut ett OS-silver 
efter mycket 
dramatik.
Ulf Sterner blev 
en ishockeyns 
vandringsfågel. 
1961 blev han 
lockad av Väs-
tra Frölunda, 
och lämnade då 
Forshaga för Gö-
teborg. Där blev 
han snabbt en 
publikidol i stor-
staden och gjorde stor succé på Ullevis uterink. 
1962 fick han bl a uppleva att spela inför Sveriges 
största ishockeypublik 23.192 pers, då Frölunda 
slog Djurgården med 3-2 på Ullevi den 8/11.

Värvad till New York Rangers
1964 var det åter dags för ett mycket stort kliv 

i karriären. Ulf Sterner blev då den förste 
svensk att få ett proffskontrakt i en NHL-

klubb. Han skrev på för New York 
Rangers men lånades även ut till far-
marklubbarna S:t Paul och Baltimore 
Clippers. Uffe kom till NHL under en 
period då det fortfarande bara fanns 
sex lag i ligan. Det var en mördande 
konkurrens om platserna i laget och 
att komma som europé och försöka 
slå sig in, betraktades nästan som en 
omöjlighet på den tiden. Sterner fick 
vänta länge på sin chans i Rangers. 
Som förste utländske spelare i ligan 
blev han ständigt påpassad och fick 
ta emot oerhört mycket stryk. Alla 
var ute för att sätta honom på plats 
och han hade ingen hjälp utan fick 
hela tiden klara sig själv. Han tog 
emot smällarna, bet ihop och kom 

igen. Tyvärr kallades han upp från 
farmarligan vid ett tillfälle då han precis haft en 
hjärnskakning, så han fick aldrig riktigt chansen att 
visa vad han gick för. Det blev totalt 68 matcher 
i farmarlagen och fyra i Rangers. Sammanlagt 30 
mål och 35 assists, vilket var alldeles strålande. 

Tyvärr fick han som 
sagt ta emot massor 
av stryk under året 
Amerika, och efter-
som Uffe var mer in-
tresserad av att spela 
hockey än att slåss, så 
ledsnade han efter ett 
år och gav upp. För att 
sätta Ulf Sterners pre-
station i sitt rätta för-
hållande, måste man 
som sagt ha i minnet 
att NHL 1964 bestod 

av endast 6 lag (mot nuvarande 30 lag) vilket gör 
det hela än mer anmärkningsvärt. 
Under detta år i USA så missade han tyvärr SM-
Guldet med Frölunda 1965.
Proffsåret i Nordamerika innebar också att 
Uffe, på grund av de rigorösa amatörbestäm-
melserna på den tiden, utestängdes från två 
Olympiader 1968 och 1972. 

En gudabenådad artist
Vid hemkomsten till Sverige blev han värvad till 
Rögle av ”Pollenkungen” Gösta Carlsson, där 
han fick lagkamrater som broder Owe, Björn 
Elvenes, och Des Moroney. Men efter två sä-
songer i Skåne lyckades Kjell Glennert locka 
hem honom till Färjestad och Värmland igen.
Totalt blev det 189 A-landskamper plus 20 öv-
riga landslagsuppdrag med Tre Kronor. Han var 
etablerad i landslaget under 15 års tid (1958-
1973) och är tillsammans med Nisse Nilsson en 
av de mesta landslagsspelarna genom tiderna.
Ulf Sterner var en gudabenådad artist på isen. 
Han åkte skridskor mjukt och flytande. Han 
hade en klubbehandling som var beundrans-
värd. Han sköt så fulländat och kraftfullt så 
att klubban ibland såg ut som en pilbåge. Ing-
en kunde som han låta pucken studsa lekfullt 
mellan klubba och skridsko. Ingen använde sin 
klubba likt ett trollspö som han. Han var helt 
enkelt rinkens mästare.

 Ingvar Börjeson    
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En världsstjärnas resa
Ulf Sterner var ett underbarn – en artist och en världsstjärna i ishockeyrinken. Ingen kunde göra dragningar 
eller slå passningar som han. Ingen hade förmågan att med ishockeyns kortaste tillslag vräka in pucken med 
sådan våldsam kraft som han. När Ulf hade uppvisning tjöt publiken av upphetsning. Han var spelets mästare.
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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.org

24 mars-20 juni Motionsbugg, Forshaga 
Folkets hus, senare Folkets park.

2 juni-22 oktober Konstutställning, Ol-
säter, Bäck 1, Galleri Strax Intill, inne på 
gården. Vernissage torsdag den 2 juni. 
Konstrunda 2-6 juni och då öppet kl. 10.00-
18.00. Övriga tider ber vi dig ringa för att 
garantera att vi finns hemma. 

11 juni Roger Rockerz, Forshaga folkets 
park

12 juni Drive-in bingo på Tallmovallen, 
Östra Deje

13-23 juni Landslagets fotbollsskola, Deje, 
Älvkroksvallen, Deje
Arr: Deje IK Ålder: 6-12 år Pris: 450 kr Sista 
anmälningsdag: 30 maj.

19 juni De Vilda Blommornas Dag vid Kvarn-
torps herrgård
Guidad vandring vid Kvarntorps herrgård. 
Samling vid herrgårdens parkering.

24 juni Midsommarfirande, Forshaga, Tra-
ditionellt midsommarfirande i hembygds-
miljö.

24 juni Midsommarfirande på Dömle herr-
gård, kl. 13.30 Vi klär midsommarstången 
tillsammans. Kl. 14.00 Dans till musik av Hå-
kan Engmalm och Göthe Rindestrand. Fem-
kamp, tipspromenad, stockstötning, m.m. 

26 juni Drive-in bingo på Tallmovallen, 
Östra Deje

27 juni-5 augusti Konst vid Klarälven, 
Forshaga, Klarälvsrummet. Konst och hant-
verksutställning

27 juni-1 juli Landslagets fotbollsskola, 
Östra Deje, Tallmovallen (ÖDIK)
Alla tjejer mellan 7-13 år är välkomna! 
Huvudansvarig: Anders Bengtsson, 0705-
912709

3 juli Drive-in bingo på Tallmovallen, Östra 
Deje

6-9 juli Forshagafestivalen. Se uppdaterat 
program på www.forshagafestivalen.se

6 juli Festivaldisco, Forshaga Folkets Park, 
Årskurs 1-3 och 4-6.

7 juli Guidade turer på Stora Ensom, Fors-
haga, Näset, Industrileden
Samling i receptionen. Max 10 personer per 

grupp. Åldersgräns 9 år. OBS! Förbokas på 
tel: 01046-52700.

7 juli Möjligheternas Dag, Forshaga Lärcen-
ter, Forshagafestivalen. En dag med fokus 
på funktionshinder. Föreläsningar, uppvis-
ningar, rullstolsrace, mässa och prova-och 
föreläsning med Lena Maria Klingvall.

7-10 juli Sommarloppis i Skived, Forshaga

7-8 juli Stor knallemarknad med tivoli, 
Forshaga centrum, Forshagafestivalen.

8 juli Elisas, Forshaga Folkets Park
Forshagafestivalen.

9 juli Forshaga Folkets park, SATOR, Hur-
riganes och Dublin Fair. Kom i tid! Entrén 
öppnar kl 19.00 

13 juli Musik i sommarkväll, Forshaga kyr-
ka. ”Vers å visa och vice versa” med Torleif 
Styffe och Christer & Anders Halvarsson.

18-22 juli Golfvecka på Dömle Golf & 
Country Club

20 juli Musik i sommarkväll Forshaga kyrka. 
”Från visa till jazz” med Johan Gund, piano, 
och Magnus Dölerud, saxofon.

23 juli Rockabillykväll i parken! Forshaga 
folkets park. Top cats och Tennesee drifters

24 juli Drive-in bingo på Tallmovallen

24-27 juli Forshaga kammarmusikdagar
Hovsångare och kammarmusiker i världs-
klass besöker Forshaga och Deje i sommar. 
www.kammarmusikdagar.se

3 augusti Musik i sommarkväll, Forshaga 
kyrka. Duo Conchesuma.

4 augusti Kolbullekväll, Forshaga hem-

bygdsgård. Kolbullar, tipspromenad och 
provbakning i Bagarstugan.

5 augusti WILLEZ, Forshaga folkets park. 
Arr: Karavanen

7 augusti Drive-in bingo på Tallmovallen

7 augusti Metartävling i Olsäter
Forshaga. Anmälan vid fotbollsplanen i Ol-
säter från kl. 15.30 fram till start. 

10 augusti Musik i sommarkväll, Forshaga 
kyrka. Allsång m Ransäters dragspelsklubb.

14 augusti Familjedag vid Forshaga hem-
bygdsgård

Augusti Frivola fataliteter - ett bygdespel 
med humor, Forshaga, Kvarntorps Herrgård. 
För program se www.kvarntorpsherrgard.se

21 augusti Drive-in bingo på Tallmovallen

27 augusti Hantverks- och utställningsdag, 
Forshaga hembygdsgård 

28 augusti Höstvandring vid Löved, Fors-
haga. Samling vid parkeringen söder om 
gravfältet vid Löved.

4 september Drive-in bingo på Tallmoval-
len

10 september Barnens dag, Kulturhuset i 
deje

Under prova-på 
dansen i vår 
hade vi otroligt 
kul! Håll utkik 
efter annons om 
mer dans i höst.

Kristina Lindfors

Prova-på dans
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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

Mårten Melin

Förvandlad

En morgon vaknar Måns med 
jord under fötterna och en 
massa små hårstrån i mun-
nen. Hans föräldrar verkar 
väldigt oroliga. De säger att 
han har gått i sömnen och att 
han genast måste byta skola till en skola 
långt borta där han kan få hjälp. Måns har 
aldrig hört talas om någon skola för folk 
som går i sömnen, men han trivs ändå inte 
särskilt bra på sin gamla skola och tänker 
att det knappast kan bli värre. Men han för-
står inte varför mamma och pappa plötsligt 
är så konstiga. Vad är det för förbannelse 
mamma mumlar om? Varför måste alla på 
Måns nya skola ha ett kors om halsen? Var-
för är det galler för fönstren och varför 
kallar byborna skolan för Monsterskolan?

av Mårten Sandén

Någons hjälte

Viktor Stenmark är en helt vanlig kille som 
går i sexan. Han drömmer om att bli troll-
karl, men vågar 
inte ens anmäla sig 
till skolans kabaré. 
Så en dag ändras 
allt. Viktor har 
lovat att trolla på 
ett barnkalas. Fö-
delsedagsbarnet 
visar sig vara lil-
lasyster till super-
snygga Lina i 7D och Viktor får totalt hjärn-
släpp. En massa pinsamma saker händer 
och det slutar med att Viktor måste ta sig 
hem på rollerblades endast iklädd sin sto-
rasysters silverfärgade tighta tävlingsdräkt, 
sportglasögon, sin trollkarlskappa och med 
sin systers röda trosor utanpå dräkten. På 
vägen hem ser han en kvinna som blir över-
fallen och han kör rakt in i gubben som har 
överfallit henne. Viktor blir rädd och skrin-
nar snabbt vidare hemåt. Dagen därpå 
står det i tidningen om en superhjälte som 
förhindrat en våldtäkt. Kvinnan som blev 
överfallen har beskrivit sin räddare som en 
korsning mellan Fantomen och Batman och 
sagt att han kunde flyga. Bara Viktor vet hur 
det egentligen gick till och det enda han kan 
tänka på är hur pinsamt det vore om folk 
fick veta sanningen. Jobbigt för Viktor, men 
jätteroligt att läsa om!

Cd-skivor

Klassiska sagor för 
barn I-III

Tomas Bolme och Anna-
Maria Käll läser berättelser ur vår sagoskatt. 
Kända sagor som Snövit, Hans och Greta och 
Rödluvan blandas med några kanske lite min-
dre kända som Guldbenet, Snöjätten och Alli-
gatorn och schakalen. Varje skiva är en timme 
lång och innehåller sex eller sju spännande 
sagor. Perfekt underhållning för hela familjen 
under sommarens långa bilresor.

Franciska Darnell

Vackert & gott : mat för alla års-
tider

Detta är en mycket fin bok 
med recept på i huvudsak 
nordisk mat baserad på 
svenska rotfrukter, kött och 
fisk. Varje kapitel motsvarar 
en månad och börjar med 
en liten berättelse innan recepten med 
vackra bildarrangemang tar vid. Recepten 
är många och har enkla och tydliga beskriv-
ningar. I boken finns allt från vardagsmat, 
bröd, kakor, desserter till riktigt festlig 
mat. Franciska Darnell har MS och är förla-
mad men har i huvudsak skrivit boken själv. 

Dick Harrison

Upplev Sveriges historia : en 
guide till historiska upplevelser i 
hela landet

Denna rikt illustrerade bok 
är en guide till historiska 
sevärdheter i hela Sverige. 
Omkring 130 resmål pre-
senteras i ord och bild. Från 
forntidens mystiska Ales stenar till det 
moderna industrisamhällets avtryck i Norr-
köping. Fotografierna är tagna av Mikael 
Gustafsson. Förutom beskrivningarna inne-
håller boken praktiska kartor, vägbeskriv-

ningar och GPS-koordinater till resmålen.

Sommaröppettider
Forshaga bibliotek 
Sommaröppet 13 juni – 14 augusti
Måndag, onsdag 14-18
Tisdag, torsdag, fredag 10-14
Deje bibliotek
Sommarstängt 17 juni – 14 augusti
När Kulturhuset har öppet är bibliote-
ket öppet för självbetjäning

Du som är 13 år eller äldre är välkom-

men med på Äventyrsläger 21-23 juni.

Vi åker buss till vår lägerplats vid sjön 

utanför Dals Långed i Dalsland där vi 

inkvarterar oss i tipis med renskinn på 

granrisbädd. 

Höga höjder
Vi lagar vår mat själva över öppen eld. 

På programmet står skattjakt med 

kyrkbåtar med åtta åror på sjön Iväg, 

där vi genom att lösa kluriga uppgifter 

och koder letar oss fram till målet och 

en äventyrsbana i trädtoppshöjd med 

utbildad höghöjdsinstruktör. 

Dessutom bad, lägereld och skön ge-

menskap!

Kostnad: 100 kronor.

Frågor och anmälan till Kulturhuset el-

ler Träffen. 

Hemsida: www.forshaga.se

OBS: Begränsat antal deltagare!

Utmanande äventyrsläger i Dalsland
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Besök hos de nyfödda i Forshaga kommun är en tradition. Kommunalråd Angelica Rage hälsar på för att fira famil-
jens nytillskott och för att överlämna kommunens maskot. Det är uppskattade besök och samtal som har resulterat 
i många nya ideér och förslag. 

Bebisuppvaktning

Alexander Abumghaiseeb Axel HolmbergArvid Ekberg

Vår grönauktoriserade turistinformation 

öppnar den 13 juni i Lärcenter i centrala 

Forshaga, ett stenkast från Klarälvsba-

nan. Campingen vid Forshagaforsen har 

fått utökade öppettider och kommer 

att drivas vidare av Arbetsmarknads-

enheten. Här kommer också finnas ett 

mindre broschyrutbud om Forshaga och 

Karlstadsregionen. 

Sportfiskecenter drivs av Forshagafor-

sens fiskevårdsområde. Ett mindre bro-

schyrutbud kommer också att finnas vid 

Kvarntorps herrgård.

Vid informationsdisken i Lärcenter får 

du till exempel hjälp med information 

och bokning av boende, aktiviteter och 

andra upplevelser runt om i Värmland. 

Hos oss kan du även köpa kort till ten-

nisbanorna vid Berghaget. Genom vår 

nya digitala informationskiosk kan du 

också själv söka turistinformation. Glöm 

dock inte att fråga om våra alldeles egna 

smultronställen. De bjuder vi gärna på!

 

Forshaga turistinformation
Öppet 13/6 - 14/8, 

måndag-fredag kl. 10.00-16.00

Varmt välkommen!
 

Victoria Göthberg

Turismchef

Nytt prova-på 
Idrottsläger 27-30/6

Fyra dagar med aktiviteter från klock-

an 9-14 med uppehåll för lunch som 

vi äter tillsammans. Under dessa fyra 

dagar får barnen tillfälle att testa på 

olika idrotter som leds av experter 

inom området. Lägret är för barn i 

mellanstadieåldern 10-12 år och max-

antalet är 40 barn, så först till kvarn är 

det som gäller. Bland det som erbjuds 

att prova på finns bland annat ridning, 

skytte, kampsport, dans, gymnastik, 

cheerleading, friidrott med mera.

Lägret kommer att vara i Forshaga 

kommun, eventuellt kan även någon 

aktivitet ligga i Karlstad, men då ord-

nas det med busstransport.

Kostnad för hela lägret inkl. lunch var-

je dag: 100:- 

Mer info finns på www.forshaga.se

Anmälan och frågor tas emot via mail 

till: linda.olson@forshaga.se

Turistbyrån flyttar till Lärcenter!



Linus Olsson
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Elisabeth Kyaw Johanna Bohlin
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Wilmer Hane

Pontus Hayd


