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Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses 
in på CD och distribueras till syn-
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Kontakta Forshaga kommun
Du når oss via kommunens växel 
på telefon 054-17 20 00 eller 
e-post kommun@forshaga.se. 

Välkommen!

18-19 februari
21-22 april
22-23 juni
8-9 september
20-21 oktober
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Omslagsfoto: Lina Wiklundh
Fruktstund på förskolan Rödluvan.

Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

Att vi är trygga är en 
mänsklig rättighet. 
Ibland kan vi oroa oss 
över jobbet, om bar-
nen klarar skolan el-
ler hur framtiden ska 
bli.  Det kan handla 
om den egna ekono-
min, sjukdomar eller 
rädsla att bli utanför. 
Det kan även handla 
om äldreomsorgen 

fungerar för mamma och pappa, eller att 
man känner sig otrygg när gatlampan inte 
lyser eller för missbruk och kriminalitet.

Att oroa sig för morgondagen och att man 
själv inte duger är tyvärr alltför van-
ligt. Visst finns det ibland anledning att 
fundera på om vi människor klarar av det 
som vi måste göra, men våra framtidsut-
maningar är också våra möjligheter när 
vi gör det tillsammans. Samhället är vårt 
gemensamma verk, och det är vi invånare 
som bestämmer hur det ska se ut och 
fungera. I vår kommun vill vi behandla 
människor lika och har synsättet att folk 
är folk oavsett bakgrund. Alla ska därför 
behandlas med respekt och veta att var 
och en gör så gott det går. 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra 
något! En granne som hjälper till med 

gräsmattan, en förening som skapar sam-
varo och gemenskap, en vän som kommer 
över och fikar när du behöver tröst. Vi kan 
sträcka ut en hjälpande hand, ge en klapp 
på axeln eller vara den som lyssnar. Ibland 
är det så lite som behövs för att man ska 
må bättre. 

Trygghet är för många ett arbete, en 
ekonomi man kan klara sig hyggligt på 
och att kunna gå hem på kvällen utan 
att vara rädd. Vi vill dessutom leva i ett 
samhälle där vi ger det vi kan, och får det 
vi behöver på så sätt att vi bryr oss om 
varandra. Det är därför vi människor söker 
ett socialt umgänge och hjälper varandra 
när det behövs. Vi har rätt till sjukvård, 
räddningstjänst, polis, äldreomsorg, skola, 
socialtjänst med mera. Detta är en del av 
vår gemensamma välfärd, som även gjort 
att vi har ett av världens bästa skyddsnät, 
ifall det oönskade skulle hända.  

Trygghet uppstår när vi är behövda och 
delaktiga, och att vi har kunskap och ett 
öppet klimat för våra tankar och idéer. 
Alla vi drygt 11400 som bor i kommunen är 
unika, men samtidigt har vi samma grund-
läggande behov av trygghet.

PERS KRÖNIKA

”Trygghet och kunskap” är ett av våra fem utpekade
målområden och innehåller fem övergripande mål.

Beskrivning av målområdet:  
Här känner sig alla trygga, inkluderade och 
har tillräcklig kunskap. Vi har förståelse 
och respekt för att alla är olika. Ingen ut-
sätts för kränkningar. Ingen känner rädsla i 
offentliga miljöer. Här främjas lärande och 
kunskap. Barn och ungas unika erfarenhe-
ter, värderingar och kunskap tas tillvara 
och vi tar alla ett gemensamt ansvar för 
våra barns framtid och utveckling. 

Våra barn har en bra start i livet.

Våra invånare känner sig trygga och säkra. 

Våra invånare har ett livslångt lärande.

Våra elever har en positiv syn på  
skolan och undervisningen.

Våra äldre är nöjda med våra tjänster.
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Bra att ha i en krislåda
Vatten och mat

Vattendunkar med skruvkork att hämta och förvara vatten iVattenkokare för kokning av förorenat vattenMat med lång hållbarhet som klarar rumstemperatur  och är lätt att tillaga
Campingkök med bränsle
Grill och grillkol för matlagning utomhus

Värme och ljus
Alternativ värmekälla som gasol och spritvärmareFicklampa med extra batterier
Stearinljus, värmeljus och tändstickorVarma kläder och filtar

Information
Radio med batteri
Telefonlista på papper med viktiga nummerPowerbanks för laddning av mobiltelefoner och surfplattor

Övrigt
Läkemedel
Hygienartiklar som handsprit, våtservetter och liknandeKontanter
Ev. foder till husdjur

Samhällskriser är ovanliga men följderna kan bli 
allvarliga och det är bra att fundera på hur du kan 
förbereda dig. Alla har ett eget ansvar att klara 
sina omedelbara behov. Myndigheter som staten, 
räddningstjänsten och kommunen måste först och 
främst bistå de som är mest utsatta. 

Räddningstjänsten har efter ett medborgarförslag i 
Karlstad, tagit fram informationsmaterial och tips 
på vad man kan göra om det blir en kris. Ett sätt 
att förbereda sig är att ha bra saker i en krislåda.

Mer att läsa
Det finns mycket att läsa på webben om hur man 
klarar sig utan elström eller vatten i kranen. 
Nedan är några tips på länkar. Du kan även söka 
på ordet ”prepping” så hittar du bloggar 
och andra sidor som handlar om
överlevnad i en krissituation.

www.raddningkarlstad.se/klarakrisen
www.civil.se
www.dinsakerhet.se

Har du funderat på vad du gör om 
det blir en samhällskris, till exempel 
att det är strömlöst i flera dagar? Det 
blir kallt i din bostad, mat förstörs, 
inget vatten i kranen och problem 
att få information vad som händer. 

Foldern Klara krisen finns att läsa på 
www.raddningkarlstad.se/klarakrisen

Så rustar du 
dig för de 
första dygnen

Nyttiga telefonnummer
Nödnummer, SOS ......................... 112
Nationellt informations- 
nummer vid kris ...................... 113 13
Polis ..................................... 114 14
Sjukvårdsrådgivningen .................1177

Klara krisen
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Extraöppet simhall
Måndag 31/10 10.00 - 14.00
Tisdag 1/11 10.00 - 14.00
Onsdag 2/11 10.00 - 13.00
Torsdag 3/11 10.00 - 14.00* 
Fredag 4/11 10.00 - 14.00**
Lördag 5/11 Stängt
Söndag 6/11 13.00 - 17.00

Måndagar 14.00 - 18.00
Tisdagar 10.00 - 14.00
Torsdagar 10.00 - 14.00

Forshaga bibliotek

Deje bibliotek

Mån-tors  08.30 - 20.00
Fredagar 10.00 - 16.00*
Söndagar 11.00 - 14.00

Öppettider Biblioteken
Lego 
31 okt, kl. 15.00 - 17.00 i Deje
1 nov, kl. 15.00 - 17.00 i Forshaga
Kom och bygg lego med oss. Använd fanta-
sin och skapa fritt. För barn i alla åldrar. 
Drop in. Ingen föranmälan.

Spökberättarkväll
31 okt kl. 17.30-18.00 (6-8 år) 
kl. 18.30-19.00 (9-12 år) i Forshaga
Alla barn som törs är välkomna på 
spökberättarkväll på biblioteket. Det bjuds 
på ruskiga spökhistorier så ta med någon 
att hålla i handen. Ingen föranmälan.

Sagostund
4 november kl. 10.00 i Forshaga
Sagostunderna passar alla barn mellan 3-6 
år. Är ni en större grupp vill vi att ni föran-
mäler er till biblioteket.

Kultursöndag: Sagostund på 
många språk 
6 nov, kl. 11.00 arabiska, kl. 12.00 
somali, kl. 13.00 dari i Forshaga
Följ med oss in i språkens och sagornas 
värld. Sagorna passar åldersgruppen 3-6 år 
samt dig som älskar sagor, vill höra sagor 
på ditt modersmål eller är nyfiken på hur 
berättelser låter på olika språk.  

Ängevi ishall

* torsdag stängt från och med kl. 16.00. 
** fredag stängt efter babysim kl. 16.00. 
Övriga öppettider se forshaga.se/simhall. 

Höstlovsbio
1 november. GRATIS!
Forshaga Folkets hus

Alvin och gänget: 
Gasen i botten
Visningar:
Fritids kl. 09.30
Allmänheten kl. 15.00

Höstlov!
Måndag - fredag 
Allmänhet UTAN klubba 
Kl. 11.50-12.50

Fredag 4/11 
Allmänhet MED klubba
Kl. 10.00-11.40 & 13.00-14.00 
Lördag 5/11
Kl. 11.40-12.50 UTAN klubba
Kl. 15.30-16.50 MED klubba

* fredag 4/11 stänger bibiloteket 
klockan 15.00, dag före röd dag. 
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Hubben

Fredag 28/10 17.00 - 23.00
Måndag 31/10 19.00 - 23.30
Fredag 4/11 17.00 - 23.00

Ungdomsgården, Kulturhuset
(för årskurs 7 till 20 år)

Cosplay-läger
Måndag-torsdag kl. 09.00 - 15.00
Skapa din egen cosplay-outfit inför Comic 
Con med oss i Dejeskolans slöjdsal. Vi 
kommer även rita manga/anime.
Anmälan: kristina.lindfors@forshaga.se

Comic Con
6 november 
Avresa från Deje 6.00 och Forshaga 6.15
Häng med Hubben till en av Nordens 
största spel- och nöjesmässor! 

Pris: 100 kr 
Anmälan: Kent Karlin
E-post: kent.karlin@forshaga.se 
Ring/sms:a: 076-72 53 205

Skräckkväll med Forshaga 
Ungdomsråd
31 oktober kl. 19.00 - 23.30 GRATIS! 
Kom och titta på skräckfilm med oss! Vi 
kommer visa två filmer med skräcktema i 
biografen vid Kulturhuset i Deje. 
Åldergräns 13 år med målsmans 
underskrift. Fritidsgården 
kommer att vara öppen för 
de som hellre vill hänga där. 
Välkomna, om ni vågar! 

På Fritidsbanken kan alla låna 
fritidsprylar helt gratis! Bra va?

Tisdagar och fredagar 16.00 - 18.00

Kontakt
Sven-Erik Persson 054-17 22 02

Adress
Korsvägen 5, Deje

Öppna förskolan 0-6 år 

Babycafé 0-1 år
Föräldrar med barn 0-1 år träffas.                                                      
Onsdagar klockan 10.00 - 13.00 med 
personal i förskolans lokaler.

Att vara på öppna förskolan eller baby-  
café kostar ingenting. 

Öppna förskolan och Babycafé hittar du i 
Familjecentrums lokaler på 
Järnvägsgatan 27 i Forshaga. Välkomna!

Höstlov!

Familjecentrum

Onsdagar 13.00 - 16.00
Torsdagar   10.00 - 13.00
Fredagar 11.00 - 15.00

vecka 44
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Kulturer möts

Reklamfilmen är nämligen den lokala film 
som tagits fram för att belysa det lokala 
näringslivet och visa invånarna bredden 
och mångfalden bland företagen i Forshaga 
kommun, och på så sätt stärka den lokala 
handeln. I filmen kommer du att kunna se 
många av kommunens härliga och mysiga 
mötesplatser, miljöer, företagare och 

Missa inte våra 
kultursöndagar
Sagostund på många språk 
6 november, Forshaga bibliotek
Följ med oss in i språkens och sagornas 
värld. Sagorna passar åldersgruppen 
3-6 år samt dig som älskar sagor, vill 
höra sagor på ditt modersmål eller 
är nyfiken på hur berättelser låter på 
olika språk. Håll utkik efter mer infor-
mation om språk och tid. 

Julpyssel 
4 december klockan 11.00-14.00
Forshaga bibliotek
Gör dina egna julkort. För barn i alla 
åldrar. Drop in. Ingen föranmälan.

Filmen om näringslivet
När du befinner dig på Forshaga Folkets hus för att se på bio, hockey, 
opera eller någon annan föreställning nästa gång tycker vi att du ska 
lägga extra stort märke till reklamfilmen innan föreställningen. 

kommuninvånare. Filmen har visats och 
kommenterats flitigt på sociala medier där 
den bland annat delats av de företagen som 
valt att sponsra och medverka i filmen. 

Om du är nyfiken på filmen finns det även 
möjlighet att se den på:
www.youtube.com/forshagakommun.  

Den 26 november vill vi önska alla varmt välkomna 
till en kostnadsfri och inspirerande kulturdag tillsammans 
med kulturskolan och en rad olika samarbetspartners.

26 november
klockan 12-15

Kulturdagen är en del av ett större projekt 
med fokus på integration och Kulturskolan 
kommer att samverka med en rad olika 
organisationer, föreningar och företag, 
inte bara från Forshaga kommun utan även 
utifrån. 

Den här dagen kommer att bli en sam-
lingsplats för kultur från olika länder och 
en möjlighet till inspirerande möten. 
Torget på Forshaga lärcenter kommer att 
förvandlas till en öppen scen med olika 
sång-, teater- och poesiuppträdanden 

och det kommer även bli utställning med 
konst, fotografier och hantverk. Utanför 
huvudentrén kommer det bli ett torg med 
olika matserveringar där man kan köpa och 
testa olika matkulturer. 

Håll utkik i våra kanaler för mer information. 

Forshaga lärcenter

Litteraturquiz
6 december klockan 18.00
Forshaga bibliotek
Ta en fika i Café Rasten och testa dina 
kunskaper i en frågesport om högt och 
lågt från böckernas värld. Tävla ensam 
eller i lag om max 4 personer. Ingen 
föranmälan.

Linda Jungarå, kommunikatör
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Kulturer möts

Stort grattis 
till Cicci Wik

Årets kultur-
stipendiat

Under hösten efterlyste vi nomineringar 
på personer passande att motta årets 
kulturstipendium. Årets stipendiat blev 
Cicci Wik som bland annat är frilansande reporter och 
driver en nättidning med nyheter om Forshaga och Deje. 

Cicci tilldelades årets kulturstipendium med följande motivering: 
I Forshaga kommun kryllar det av kultur i olika former. Det är utställningar, kon-
serter, uppträdanden och mycket mera, men vad vore dessa evenemang utan besö-
kare, inte så mycket. Årets kulturstipendiat bidrar i alla högsta grad till att sprida 
budskapet om kommande händelser och inte minst rapportera från pågående eller 
nyss genomförda kulturyttringar. Årets kulturstipendium går till Cicci Wik som ge-
nom sitt ihärdiga skrivande lyfter den lokala kulturen i många olika mediakanaler. 
Cicci är en viktig ambassadör för Forshaga kommun som genom sitt engagemang 
sprider det positiva ordet om platsen.

Linda Jungarå
Kommunikatör

Cicci kunde tyvärr inte delta vid utdelningsceremonin på Gamla Kraftstationen under 
Kulturcaféet om flottningen den 18 september men fick självklart motta diplom, check, 
blommor och gratulationer från kommunen vid ett senare tillfälle.

Årets klättrare
Forshaga kommun blev årets länsklättrare 
i rankningen av Lokalt företagsklimat 2016. 
Vi klättrade 66 placeringar från föregående 
år och har bland annat förbättrat oss vad 
gäller dialogen och informationen mellan 
kommunen och företagen. 

Vi arbetar hela tiden med att hitta nya sätt att förbättra 
relationen mellan kommunen och näringslivet. Det här 
är ett pågående och långsiktigt arbete. I år har vi bland 
annat arbetat med att förbättra våra företagsbesök 
och information via våra nyhetsbrev som skickas ut till 
näringslivet mellan fyra och sex gånger om året.  
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Nya trivselregler 
och skärmförbud 
i Deje simhall
Trivselreglerna som gäller för besök 
i Deje simhall har omarbetats och 
fastställdes av kommunstyrelsen den 
20 september. De nya reglerna började 
gälla från och med första oktober. 

De regler som finns i Deje simhall 
är nästan alltid absoluta och inte 
förhandlingsbara. Lek och skoj är ett 
självklart och naturligt inslag, men det 
är alltid badmästaren som avgör var 
gränsen går. Man måste som badgäst i 
Deje simhall alltid följa badmästarens 
anvisningar för att få vistas i badhus-
miljön. 

Vi har också infört skärmförbud i hela 
badanläggningen för att skydda våra 
gästers integritet. Det innebär att det 
inte är tillåtet att ha med sig kamera, 
filmkamera, surfplatta eller mobiltele-
fon. Vi vill också erbjuda en fredad zon 
mot telefonsamtal och signaler. 

Läs trivselreglerna i sin helhet på 
www.forshaga.se/simhall.

I samarbete med Forshaga hembygdsgård och volontärer 
anordnade vi även i år familjedagen den 25 september. 

Fullt ös på årets familjedag

Biblioteket har under sommaren varit 
stängt på grund av omstruktureringen av 
Kulturhuset vilket bland annat inneburit 
att biblioteket har fått minskad yta då 
Svenska kyrkan ska flytta in intill biblio-
tekslokalen. Biblioteket är nu ljust, fräscht 

Nyöppning Deje bibliotek 
Den 15 september var det äntligen dags för Deje bibliotek 
att öppna upp sina dörrar för besökare igen. 

och utbudet är i stort sett detsamma som 
innan ombyggnationen. Våra bibliotekarier 
har gjort ett jättebra jobb med att möb-
lera om, sortera, anpassa och flytta om 
bokbeståndet efter lokalens yta.   

En kostnadsfri dag för alla barn med 
massvis med aktiviteter så som Björn-
gympa med vår maskot, brandsäker-
het med Räddningstjänsten, prova 
på amerikansk fotboll med Carlstad 
Crusaders, hinderbana, tipspromenad 
och femkamp för att nämna några. 
Det grillades även korv och fikades för 
fulla muggar och bagarstugan fylldes 
med besökare som ville baka sitt eget 
tunnbröd och smaka. 

Björn hälsar: Hoppas att 
vi ses nästa år igen! 
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Sista helgen i augusti var det dags för kommunens största 
kulturevenemang. Helgen bjöd på strålande väder och härlig 
förväntansfull stämning med många besökare. 

Invigningen blev i år på Forshaga  
hembygdsgård och hembygdsföreningen 
hade bjudit in Victoria Göthberg som 
invigningstalare för att på så sätt fira 
att rundan fyllde fem år. Victoria var 
nämligen den som kom med idén och 
startade engagemanget för rundan,  
som vi med säkerhet kan säga har  

blivit en av de mest uppskattade 
traditionerna vi har i vår kommun. 

Under våra besök vid några av utställnings-
lokalerna fick vi höra kommentarer som 
”det här är det roligaste som händer på 
hela året” och att utställare flyttar och 
planerar sin semester efter rundan så att Linda Jungarå, kommunikatör

Vill du vara med?
Du kan redan nu anmäla dig till nästa 
år (26-27 augusti 2017) på hemsidan 
www.lustenrundan.se/anmalan. 

                     En strålande Lustenrunda 

de är säkra på att de kan vara med, vilket 
är jättekul att höra! Vi ser självklart redan 
fram emot nästa år med nya och gamla 
utställare i en härlig kulturkompott. 



10    Kontakten nr 5, 2016

Veronica Kindbom
jobbar som familjepedagog 

på Familjecentrum i Forshaga. 
Veronica är utbildad förskollärare, 

beteendevetare och ICDP-handledare. 
Hon har jobbat som familjepedagog i 

Forshaga kommun i fem år.

Fem frågor

1. Vad gör en familjepedagog?
- Jag arbetar med att ge råd och stöd till föräldrar kring sitt föräldraskap. För-
äldern, eller föräldrarna om jag träffar båda, får berätta vad bekymret är och 
hur gamla barnen är. Det kan vara stora som små frågor, till exempel rutiner vid 
läggning, matsituation, konflikter, avundsjuka mellan syskon och så vidare. Jag 
erbjuder tio samtalstillfällen utifrån föräldrastödsprogrammet ICDP – vägledan-
de samspel och har naturligtvis tystnadsplikt. Är bekymret något annat än hur 
de som förälder kan bemöta sitt barn, så brukar jag hjälpa dem vidare så att de 
får rätt hjälp på rätt ställe. 

2. Vem kan vända sig till dig?
- Alla föräldrar i Forshaga kommun som har barn mellan 0 och 18 år är välkom-
na. Jag jobbar mest med familjer med yngre barn för tillfället. Man kan prata 
med personalen på BVC, förskolan eller skolan som kan hänvisa till mig. Eller 
så kan man själv ringa och boka in en tid. Det ska vara enkelt och man ska inte 
behöva stå i kö och vänta. Vi kan träffas här, hemma hos familjen eller prata i 
telefon. Förutom möten med familjerna så kan jag fungera som en bro mellan 
föräldrar och skola för att skapa ett gemensamt synsätt och en gemensam bild 
kring barnet.

3. Vilken är den vanligaste frågan man vänder sig till dig med?
- ”Hur ska jag få mina barn att lyssna på mig?” är den vanligaste frågan jag får.

4. Du jobbar med ICDP – vägledande samspel, vad är det?
- ICDP är ett förhållningssätt som bygger på relationer, lyhördhet och att se det 
positiva. Programmet utgår från barnkonventionen och är ett sätt att arbeta 
med den i praktiken. Vi utbildar både föräldrar och personalgrupper inom 
kommunen i ICDP - vägledande samspel. Genom att personal inom till exempel 
förskola, skola, föräldrastöd, anhöringsamordnare, kontaktpersoner inom LSS 
med flera får samma utbildning skapar vi ett gemensamt synsätt. Det ger en 
trygghet hos den vuxna, att ha något att luta sig mot, och hos barnet som får 
fler lyhörda vuxna kring sig.

5. Familjecentrum erbjuder föräldrakurser också, berätta!
- Varje termin håller vi flera olika föräldrakurser i ICDP – vägledande samspel. 
Under kurserna får man lära känna andra föräldrar, lära av varandras frågeställ-
ningar och tillsammans hitta nya vägar att bemöta sitt barn. Under kursen gör vi 
övningar, diskuterar och tittar på film. En eller båda föräldrarna är välkomna.

Lina Wiklundh
Kommunikatör 

Lekplats 
– en plats för lek 
i stimulerande 
och trygg miljö
Det är fastighetsägaren ansvar att en 
lekplats är säker. Vi värnar om barnen 
och därför vill vi att alla våra lekplat-
ser ska vara trygga och säkra och köper 
bara utrustning som är säkerhetstestad 
och som uppfyller europeisk standard.

Lekplatserna slits hårt och varje år gör 
vi en noggrann översyn av alla kommu-
nala lekplatser. Vid översynen tittar vi 
bland annat på fallskyddet, skydds-
räcken, mått på öppningar, säkerhets-
avstånd och utstickande delar. 

Vår personal är utbildad för att göra 
detta och tar genast bort all utrustning 
som är farlig eller trasig. Tyvärr kan 
vi inte alltid ersätta den utrustning vi 
tar bort. 

Kommunväktare 
för ökad trygghet
Sedan i början av sommaren har kom-
munen en väktare som arbetar för att 
öka tryggheten i samhället. Kommun-
väktarens uppgift är att finnas på plats 
när det inte är så många verksamheter 
igång, att vara närvarande när det 
händer något och att ha goda rela-
tioner med kommunens invånare och 
personal. Kommunväktaren har inte 
samma befogenheter som polisen utan 
tillkallar polis om det behövs. 
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Du kan få stöd för att 
orka vara en bra anhörig
Det är oftast självklart för oss att hjälpa och stötta våra nära och kära i svåra situationer. Samtidigt kan 
vi behöva egen påfyllnad och stöd för att i längden orka vara de goda medmänniskorna vi önskar. 

Forskningen är enig i frågan om att 
ansvaret och belastningen på anhöriga är 
stort, vilket i värsta fall kan leda till egen 
psykisk ohälsa. Forskningen lyfter också 
fram betydelsen av egen återhämtning och 
stöd samt att träffa andra med liknande 
erfarenheter. Det är därför viktigt att 
känna till vilka rättigheter man har och 
vilket stöd som finns att tillgå. 

Som anhörig i Forshaga finns möjlighet att 
få stödsamtal, delta i anhöriggrupper med 
olika inriktning eller må bra aktiviteter. 
Vi erbjuder ICDP -vägledande samspel för 
föräldrar till barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Vi anordnar också 
föreläsningar och andra aktiviteter med 
fokus på kunskap, stöd och återhämtning. 

Att vara förälder till ett barn med någon 
typ av funktionsnedsättning eller långvarig 
sjukdom ställer ofta höga krav på anpass-
ningar inom familj, skola/barnomsorg och 
andra sammanhang. Beroende på funktions-
nedsättningens eller sjukdomens omfatt-
ning och grad kan förståelse och krav från 

omvärlden se olika ut. Upplevelsen av att 
inte bli tagen på allvar eller få tillräcklig 
hjälp och förståelse i sin situation är vanlig. 

En funktionsnedsättning eller sjukdom är 
mer eller mindre synlig. Många anhöriga 
upplever att omgivningen kan ha svårt att 
sätta sig in i den situation man lever i och 
upplevelser av att både bli ifrågasatt och 
ständigt behöva kämpa är mycket vanliga. 
Omgivningen kan ibland uppleva att man 
daltar med det funktionsnedsatta barnet 
och kommentarer som att ”Det bara är 
att uppfostra eller jag märker minsann 
ingenting” är dessvärre vanliga. 

Dolda funktionsnedsättningar kan till 
exempel vara psykiska, neuropsykiatriska 
eller medicinska. Det som kännetecknar 
dessa är att det oftast inte finns några 
tecken i form av synliga hjälpmedel eller 
annat som gör det tydligt att det finns 
behov av anpassningar och stöd.

I de situationer där det finns synliga 
hjälpmedel i form av till exempel rullstol, 

vit käpp osv. är det ofta enklare att få 
omgivningens förståelse. Det innebär inte 
självklart en lättare livssituation, men man 
kan slippa bli ifrågasatt. 

För vissa funktionsnedsättningar finns reg-
lerade och standardiserade hjälpfunktioner 
i vårt samhälle. Det kan till exempel vara i 
form av ramper, ljudsignaler och andra kom-
pensationer. I andra fall kan anpassningar 
behövas som inte är lika tydliga och där stor 
individuell hänsyn måste tas och mycket tid 
går åt att hitta godtagbara lösningar.  

Som förälder upplever man ofta påfrest-
ningarna som kan vara stora i både fördel-
ning av tid mellan syskon och stora an-
passningar när det gäller det sociala livet, 
vilket kan skapa skuldkänslor gentemot 
dem man inte hinner med. Som anhörig får 
man ofta vara en sambandscentral mellan 
sjukvård, kommunal verksamhet och skola 
som gör att man ibland får svårt att sköta 
sitt arbete. 

Du som är 
anhörig
För mer information eller 
kontakt är du välkommen 
att höra av dig

Eva Lehtonen, anhörigsamordnare 
Telefon: 054-17 23 58
E-post: eva.lehtonen@forshaga.se 

Bra länkar för anhöriga är Nka, 
Nationellt kompetenscentum 
anhöriga på anhoriga.se 
samt anhorigasriksforbund.se

Eva Lehtonen
Anhörigsamordnare
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Alexander Johansson Holger Samuelsson

Ian Carlberg Michalina Jackowska

Bonnie Agnemyr

Nils Åkerblad Rasmus Karlsson

Didrik Lackehov

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn välkomna genom att 
besöka dem och deras familjer, överlämna blommor och en nalle.

Besök hos de nyfödda invånarna

Några gånger om året åker Forshagas 
kommunalråd runt i kommunen för att 
hälsa på och fira familjernas nya medlem-
mar. Barnet får blommor och kommunens 
maskot Björn. Bebisuppvaktningarna har 

blivit en fin tradition sedan första besöket 
år 2000. Och med omkring 100 uppvaktade 
bebisar varje år har besöken blivit många! 
För oss är besöken mer än ett trevligt sätt 
att välkomna våra nya invånare. Det är 

också ett sätt att få en stund att prata 
med de nyblivna familjerna och ta del av 
deras synpunkter och funderingar.

Hej förälder! 
Du vet väl om att du kan 
beställa en förstoring av 

bilden från bebisuppvaktningen? 

Ring vårt tryckeri,  
telefon 054-17 20 93. 

Tore Fogelberg Victor Celind
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Vi syns i       
  vinter 

När snön kommer
När det snöat börjar vi ploga vid ungefär 4 cm snö 
på gång- och cykelvägar och 6-8 cm på gator. Det tar 
cirka tio timmar att ploga allt – det kan alltså dröja 
till vi kommer till din gata. Först plogar vi genom-
fartsgator och de större gång- och cykelvägarna. Ofta 
sandar vi när vi plogat färdigt. 

Privatpersoner kan hämta sand i hinkar eller andra 
mindre kärl utanför kommunförråden i Deje och 
Forshaga. Sanden i de gröna lådor som står på olika 
ställen i kommunen, är i första hand till för att sanda i 
närheten av där de står.

Halkskydd
Alla kan halka på is och snö. Tänk på att även om det 
är sandat kan det finnas hala fläckar. Använd därför 
rejäla skor, skor med inbyggda dobbar eller lösa halk-
skydd som man trär över skorna. Det är också bra med 
gåstavar som extra stöd. 

Använd reflexer
Personer som går ser en bil mycket bättre än vad 
bilföraren ser dem. Visste du att med reflex syns du 
på cirka 125 meters håll från en bil som har halvljuset 
på? Har du ingen reflex alls och har mörka kläder syns 
du först på cirka 25 meter. Använd reflex även inom 
tätbebyggt område. Gatubelysningen räcker inte för 
att du ska synas.

Välj en reflex som är minst 15 kvadratcentimeter, 
CE-märkt och certifierad. Använd gärna reflexer som 
syns från alla håll; reflexväst är perfekt. Reflexer syns 
bäst om de är i rörelse, till exempel i ett snöre eller 
som band runt hand- och fotleder. Som komplement 
kan det vara bra att ta med en liten ficklampa när du 
är ute och går.

Belysning på cykeln
Om du använder cykeln i mörker måste den enligt lag 
vara utrustad med reflexer och belysning. Bak ska det 
finnas en röd reflex samt en lampa med rött ljus. Fram 
ska det finnas en vit reflex samt en strålkastare med 
ett vitt eller gult sken. Både på fram- och bakhjulet 
ska det finnas reflexer som är orangegula.

Har du ingen reflex? Hämta gärna 
en i kommunhusets reception!

Den allra mörkaste årstiden är snart här. Det är 
hög tid att plocka fram reflexer och halkskydd av 
olika slag och se över cykelns lyse och reflexer. 
Var rädd om dig!
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Ett år att minnas
Torsdagen den 28 juli i år tog jag det största steget någonsin i mitt 
18 åriga liv. På Arlanda flygplats stod jag med tårar i ögonen och 
kramade om min familj för sista gången på 11 månader. Jag har 
nämligen åkt som utbytesstudent med Rotarys program ”rotary 
youth exchange” och bosatt mig i Sydamerika och det enorma 
landet Brasilien.

Jag bor hos en värdfamilj som jag tycker 
väldigt bra om i en medelstor stad med 
cirka 125 000 invånare som heter Patos de 
Minas. Under året kommer jag bo tillsam-
mans med tre olika värdfamiljer för att 
få uppleva så många olika kulturer som 
möjligt. 

Jag får ofta frågan varför jag valde just 
Brasilien. ”Det är så långt bort och du kan 
inte ens språket” är något jag fått höra 
oberäkneliga gånger. Och svaret är enkelt. 
Jag ville ha en utmaning som skulle kunna 
stärka mig som person för resten av mitt 
liv. Och en utmaning kan jag nu helt klart 
säga att jag har fått. Två månader har 
snart passerat och jag har aldrig känt så 
många olika och starka känslor på så kort 
tid innan.

Jag går i en brasiliansk privat skola där jag 
från 7 - 12.30 sitter som ett frågetecken 
och förstår noll. Portugisiska är nämligen 
ett mycket komplicerat språk, men jag 

försöker att lära mig det så gott jag kan.
Det mest fantastiska med Brasilien är alla 
underbart vänliga och inbjudande männ-
iskor. Alla är otroligt omtänksamma och det 
är enkelt att skaffa äkta vänner. Jag har 
redan fått vänner som jag kommer behålla 
livet ut. 

Såklart är ett utbytesår inte alltid en dans 
på rosor. Hemlängtan slår till titt som tätt 
och tårar rinner ibland. Men det är så värt 
det. På mindre än två månader här har jag 
lärt mig mer om mig själv och livet än vad 
jag gjort på 18 år i Sverige. 

Får du någonsin chansen att upptäcka värl-
den, så ta den! Det är så mäktigt! 

Emma Sjöstedt
Från Skived och 

utbytersstudent i Brasilien

Forshagabo i världen

Hubben
Öppettider ungdomsgården, 
Kulturhuset Deje
Tisdagar: 16.00 – 20.00
Fredagar: 17.00 - 23.00
* med reservation för ändringar. 
Följ Hubben på Facebook för 
mer information.

Alla från årskurs 7 till 20 år är 
välkomna att hänga med oss!
/Kicki, Pär, Kent och Olivia 

Välkommen till 

Vi gillar att 
du följer oss
Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

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

9 3 7
Den 6 oktober 2016 hade vi 
2 937 gillare sidan.

2

Sök pengar 
ur Säcken
Vilken idé vill du förverkliga? Du 
kanske drömmer om att ställa ut din 
konst, sätta upp en dansföreställning, 
modeshow, teater, konsert, work-
shop eller något annat? Sök pengar ur 
Säcken och förverkliga ditt projekt!

För att få bidrag ska ditt arrangemang:
• Hållas i Forshaga kommun
• Vända sig till hela eller delar  

av målgruppen 13-25 år
• Vara alkohol- och drogfritt

Läs mer på www.forshaga.se eller 

prata med ungdomssamordnarna.
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- Ungdomsrådet är väldigt viktigt både för 
ungdomar och politikerna i kommunen för 
att vi ska kunna utveckla och göra Fors-
haga kommun till en bra plats för barn och 
unga. Vi vet ju vad ungdomarna vill ha ef-
tersom vi själva är unga och politikerna är 
väldigt intresserade av vad vi har för tips 
och idéer och det är kul, berättar Olivia. 

Olivia tog i slutet av sommaren hjälp 
av sociala medier och annonserade ut 
möjligheten för ungdomar att gå med i 
FUR. Många hade sett annonseringen och 
hon fick ganska snabbt ihop en grupp med 
potentiella nya medlemmar och några 
tidigare medlemmar som var intresserade 
av att fortsätta delta. 

- Jag upplever att ungdomarna är engage-
rade, att de vill göra saker och har mycket 
idéer på aktiviteter och evenemang som 
de vill arrangera för andra ungdomar och 
den finns en stor drivkraft som vi måste ta 
till vara. 

Alla är välkomna till FUR
Forshaga ungdomsråd, FUR, har startat sin verksamhet igen efter ett långt sommaruppehåll och är 
supertaggade för ett nytt år med intressanta möten, händelser och roliga aktiviteter. Forshaga ung-
domsråd drivs i år av Olivia Kästel Sjöman och hon har arbetet intensivt under början av hösten med 
att väcka intresse hos ungdomarna, värva medlemmar och göra upp planer för FUR:s framtid.  

Påverkanstorg 
I september höll det nya ungdomsrådet 
sitt första påverkanstorg på Lärcenter 
i Forshaga. Påverkanstorget går ut på 
att ungdomarna får skriva lappar eller 
diskutera förslag på förbättringar och 
aktiviteter, som ungdomsrådet kanske har 
möjlighet att förverkliga under året. Rådet 
tar också med resultatet av påverkanstor-
get till politikerna så att de får ta del av 
vad ungdomarna efterfrågar och önskar. 

Hela ungdomsrådet hade möjlighet att 
vara med på påverkanstorget, vilket var 
jättebra tyckte Olivia och de fick jätte-
mycket bra idéer, närmare 90 lappar med 
förslag och tips. 

- Det kändes som att vi nådde ut till 
många ungdomar, även de som är lite mer 
försiktiga och inte tar för sig så mycket, 
vilket kändes jättebra. 

Några av förslagen bland de cirka 90 
lapparna som kom in var: ett ställe där 
ungdomar kan umgås, sjunga och spela 
teater på en scen, fritidsgård, åka och 
spela paintball och Lisebergsresa. Nästa 
påverkanstorg blir på Dejeskolan men 
datum är inte satt än. 

Bli medlem 
du också! 
Du som är mellan 13 och 25 år - 
gör din röst hörd och var med och 
påverka ungdomars framtid och 
möjligheter i Forshaga kommun. 

Kom gärna och träffa oss och känn 
på om det här är någonting för dig. 

Är du nyfiken på Forshaga  
ungdomsråd kan du kontakta dem 
via e-post olivia.kastel-sjoman@
forshaga eller sociala medier - 
leta upp Forshaga ungdomsråd på 
Facebook eller Instagram. 

Kommande aktiviteter
Skräckkväll 31/10 
Forshaga Ungdomsråd har planerat 
en skräckkväll på höstlovet, läs 
mer på sidan 5.

Lussebandyn 10/12 
Den populära bandyturneringen 
under kvällstid i Deje sporthall den 
10 december. Håll utkik efter mer 
information.

Linda Jungarå, kommunikatör



16    Kontakten nr 5, 2016

Tryggt och säkert län är ett projekt där 
flera myndigheter och organisationer arbe-
tar tillsammans. Värmlands län är pilot för 
projektet som initierats av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB och 
ägs av Länsstyrelsen i Värmland. Genom 
att samla in fakta från olika källor kan 
man sätta ihop en problembild och ta fram 
förslag på förebyggande arbete. 

Samla in fakta och 
sätta ihop en problembild
Det finns mycket data, analyser och ex-
pertis i samhället som kan stödja kommu-
nerna i deras säkerhetsarbete. I Värmland 
har till exempel landstinget data över alla 
skadade som besöker akutmottagningarna 
i Karlstad, Arvika och Torsby. Andra myn-
digheter har annan fakta. Projektet Tryggt 
och säkert län vill göra data, analyser och 
expertis mer tillgänglig för att skapa en 
problembild och nå rätt personer. 

Förebyggande arbete
Med en tydlig problembild kan kommu-
nerna arbeta bättre förebyggande för 

Tryggt och säkert län
Olika typer av olyckor orsakar både lidande för dem som drabbas men också stora kostnader för kom-
munerna och landstingen. Idén med projektet Tryggt och säkert län är att ta fram ett arbetssätt för hur 
kommunerna ska kunna arbeta mer systematiskt med säkerhet baserat på fakta. På så vis kan vi skapa 
en tryggare Värmland med färre olyckor, mindre lidande och lägre kostnader.

att undvika olyckor. Det ger en bättre 
helhetsbild och bättre möjligheter att 
utveckla arbetsformer, prioritera resurser 
och öka kunskapen hos de som jobbar med 
trygghet och säkerhet. 

Resultat
Det treåriga projektet är nu inne på sitt 
sista år. Resulterat är dels en vidareut-
veckling av ett statistik- och analysverktyg 
som ägs av MSB, dels ett material med 
förslag på hur kommunerna kan arbeta 
bättre med säkerhet och trygghet. 

I vår kommun har en grupp människor från 
olika verksamheter arbetat tillsammans 
inom projektet. Utifrån den problembild 
som tagits fram har vi valt två områden att 
fokusera på att förebygga fallolyckor hos 
människor 60+ och trygga miljöer.

Förebygga fallolyckor hos äldre
Fallolyckor är den olyckstyp som leder till 
flest dödsfall, flest antal inläggningar på 
sjukhus och flest antal besök på akutmot-
tagningar. I Forshaga inträffar varje år 

Fall

Kvävning

Förgiftning

Drunkning

Brand

Stark kyla

Vägtrafik

Annat

72%

13%

3%
2%
2%
1%

3%

4%

Diagrammet visar siffror från dödsfallsregistret 
2010-2011, Sverige.

drygt 270 fallolyckor. Jämförelsevis besö-
ker cirka 55 Forshagabor årligen akutmot-
tagningen till följd av vägtrafikolyckor.

Dödsfall efter olyckstyp, 
65 år och äldre



Kontakten Nr 5, 2016      17   

Riskfaktorer
Personliga egenskaper
• Ålder och kön 
• Sjukdom
• Läkemedel
• Nedsatt syn och hörsel
• Nedsatt balans och muskelstyrka

Miljöfaktorer
• Hårt eller halkigt underlag
• Dålig belysning
• Olämplig fotbeklädnad
• Trösklar och mattor

Aktiviteter
• Brådska och förflyttning
• Stillasittande
• Av- och påklädning

De flesta fallolyckor sker i hemmen. Vi ar-
betar med fallförebyggande åtgärder som 
riktar sig till personal som träffar äldre i 
sitt arbete, och genom individanpassade 
åtgärder för enskilda äldre som finns inom 
vår verksamhet. Alla fallolyckor inom 
verksamheten registreras och analyseras i 
vårt avvikelsesystem. De flesta fallolyckor 
leder inte till döden men kan få stora 
konsekvenser för den enskilde. För de per-
soner som bor i eget hem utan hemtjänst 
är ofta konsekvenserna av en fallolycka att 
man inte längre kan klara sig själv, utan 
behöver omfattande hjälp av hemtjänst 
och hemsjukvård. 

De vanligaste orsakerna till fall bland äldre 
människor är att man snubblar, snavar, 
drabbas av yrsel, trampar fel eller tappar 
balansen.

Fallförebyggande åtgärder
Alla fallförebyggande åtgärder riktar sig 
mot att få bort så många riskfaktorer som 
möjligt. I projektet Tryggt och säkert län 
jobbar vi med riskfaktorn nedsatt balans, 
och med muskelstyrka. 

2. Trygga miljöer
Trygga miljöer har vi valt att jobba med 
genom de medborgarlöften som ska tas 
fram efter Polisens medborgardialog. Läs 
mer om dialogen till höger.

Under sommaren har du som kommuninvånare haft möjlighet att 
tycka till kring hur vi kan öka tryggheten och minska brottslighe-
ten i Forshaga kommun. Det har skett genom en enkät som legat 
på kommunens webbplats och genom att kommunens politiker 
tillsammans med polisen fanns på plats och samlade in synpunk-
ter under Forshaga marknad. 

Dina synpunkter ger 
en tryggare kommun

Vi har fått in närmare 700 svar, vilket vi-
sar på ett stort engagemang kring ämnet, 
och ger ett bra underlag till de medbor-
garlöften som nu arbetas fram. Ett stort 
tack till dig som genom att bidra med 
dina synpunkter hjälpt till! 

Polisens och kommunens gemensamma 
medborgarlöften ska beslutas under hösten 
för att sedan börja gälla 1 januari 2017. 

Om medborgarlöften
Utefter brottsstatistik och de synpunkter 
som vi fått in från invånare genom dialo-
gen kommer Lokalpolisområde Karlstad 
tillsammans med Forshaga kommun, att 
ta fram konkreta aktiviteter som vi lovar 
medborgarna att genomföra.

Medborgarlöften förstärker och utvecklar 
samverkansöverenskommelser mellan po-
lis och kommun och är en del av polisens 
nya styrmodell. Medarbetarna och invå-
nare ska kunna påverka verksamheten i 
större omfattning än tidigare. Ing-Marie Fritzson

Verksamhetsutvecklare, vård och omsorg

Lina Wiklundh
Kommunikatör

Mattias Göthberg
Kommunikatör
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Förebygg bränder
Under den mörka årstiden sker flest 
bostadsbränder. Det är då vi tänder 
massor med ljus. Enligt Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB, 
ökar antalet bostadsbränder avsevärt 
under december och januari. Tända 
ljus är mysigt men det är lätt hänt att 
glömma bort att släcka. Bra är att gå 
en runda innan du lämnar bostaden 
eller går och lägger dig för att försäkra 
dig att alla ljus är släckta och spisen 
avstängd.

Mer om säkerhet hemma finns att 
läsa på MSBs webbplats Din säkerhet
www.dinsakerhet.se

 

     

 

Värmlands Framtid
Det europeiska socialfondsprojektet Värmlands Framtid i Forshaga 
kommun vänder sig till ungdomar 16 -24 år som vill ha en förändring 
i sitt liv och finna sin egen motivation och komma igång med arbete 
eller studier. Projektet har tidigare presenterat sig i kommunkon-
takten nummer 6 år 2015. 

Projektet har pågått under ett år och har 
resulterat i mycket goda resultat. Under 
detta år så har 36 personer deltagit i 
projektet varav 22 % har gått ut i egen 
försörjning och 19 % gått ut i studier.
Vi ser en ökning av att fler och fler tar 
kontakt och vill ta del av projektet.

Det vi hittills har kunnat erbjuda är exem-
pelvis samtalsstöd, stöd vid körkortsteori, 
bussträning med mera. Vi kan även vara 
behjälpliga i vissa behörigheter som en 
arbetsgivare kräver för en anställning.

Kontakta Värmlands Framtid

Så arbetar vi
Arbetsmetoderna i projektet bygger 
på frivillighet att delta och att varje 
individ får individstöd i sina egna 
måluppsättningar. 

Ingen tidspress, utan man arbetar med 
sina mål i sin egen takt. 

Man får fortsatt stöd av projektet om 
man går till studier eller egen försörj-
ning. 

Samverkan med myndigheter och 
landstinget i insatser för varje individ. 

Flexibilitet i att personal kan bemöta 
individen i hemmiljö och tider som 
passar utifrån varje individ. 

Arbetar med företagskontakter både 
privat och kommunalt.

Arbetar utifrån horisontella riktlinjer 
som jämställdhet, tillgänglighet och 
icke diskriminering.

Projektet arbetar utifrån tankar i 
mångfald för att få individer att få 
en bättre hälsa, vardag, ekonomi och 
känna en delaktighet i samhället.

Tips för att 
förebygga brand
• Kolla så att brandvarnaren fung-

erar och ha gärna flera brandvar-
nare som är seriekopplade.

• Ställ ljusstakar fritt från allt 
brännbart och använd inte dekora-
tioner som kan fatta eld.

• Släck levande ljus när du lämnar 
rummet. Utse gärna en ljusvakt.

• Ta bort brännbart material nära 
öppna spisen och allt som står på 
teven. 

• Dra ur kontakten till kaffebryggare 
och brödrost. 

• Använd glödlampor med rätt  
wattal och se till att inga skarv-
sladdar ligger i kläm.

• Byt trasiga vägguttag och skruva 
åt lösa.

• Rengör köksfläkten och dammsug 
bakom kyl och frys.

• Elda måttligt i öppna spisar och 
braskaminer.

Besök: Gula villan, Europavägen 1A, Forshaga

Fredrik Andersson                                                                    
Tel: 0552-447 88                                                                     
fredrik.andersson@
forshaga.se                                      

Maria Mårdh                                                    
Tel: 054-172068
maria.mardh@
forshaga.se
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Kompetenshöjning genom praktik
Fler praktikplatser och visstidsanställningar på våra kommunala arbetsplatser kan komma att bli 
aktuellt. Det handlar om extrasatsningar på arbetsföra personer som av olika anledningar varken 
arbetar eller studerar och som lever på ekonomiskt stöd.  

Det handlar om att våga prova nya vägar 
in på arbetsmarknaden. Här ska man 
kunna erbjuda dessa personer kompetens-
höjning genom praktik och tidsbegränsad 
anställning.

- Projektet är finansierat helt av kommu-
nen och det finns politiskt uttalade mål, så 
därför tycker jag att det är ett intressant 
projekt. Det finns rejäla förutsättningar 
att det blir bra. För om man är arbetslös, 
saknar utbildning och av olika skäl lever 
på någon form av ekonomiskt bidrag, så 
kan det här vara en öppning. En väg in på 
arbetsmarknaden, säger projektledaren 
Leif Forssten. 

Satsningen ska ge fler enkla jobb på kom-
munala arbetsplatser och det handlar om 
15-20 platser till att börja med. Vi vill 
bland annat att projektet ska kunna ge 
fler händer i barnomsorgen, där enklare 
arbetsuppgifter kan utföras och som inte 
kräver någon högre utbildning. Det kan 
till exempel handla om att städa upp, att 
plocka in och ut ur diskmaskinen.

- De välutbildade pedagogerna inom för-
skolan utför i dag många enkla arbetsupp-
gifter som någon annan kan utföra. Deras 
utbildning är en investering i barnen och 
då ska de ägna all sin tid åt de små, säger 
Leif Forssten.

”En i gänget”
Tjänsterna kommer att utannonseras 
internt hos Arbetsförmedlingen och i 
samförstånd med facket. Man söker på CV, 
personligt brev och ett urval görs. Sen väl-
jer man ut de personer som man vill träffa 
för en personlig intervju. När urvalsproces-
sen är klar, får man börja med 1-2 månader 
praktik. Om båda parterna är nöjda och ser 
att det fungerar på arbetsplatsen övergår 
praktiken till en visstidsanställning. 

- En visstidsanställning är en tidsbegrän-
sad anställning, där man deltar minst sex 
månader och längst 12 månader. Det kan se 
lite olika ut för olika personer. Men man ska 
känna sig som en i gänget. De ska känna sig 
utvalda och få en helt annan motivation att 
gå till jobbet, säger Leif Forssten.

Leif Forssten hoppas nå effekt med 
projektet, så att fler förvaltningar kan 
komma att bli aktuella. De enkla jobben 
finns bland många av kommunens olika 
verksamheter, hävdar Leif Forssten. Det 
handlar bara om att fånga in de arbeten 
som inte kräver höga utbildningar.

-  Genom praktik och arbete får man 
chansen att få en merit, nya kontakter och 
en mer ekonomisk normaliserad tillvaro 
under en begränsad tid. Man kan hamna 
i vikariebanken. Dessutom få en referens 
när man kanske söker utbildning eller jobb 
vid andra kommuner. Det viktigaste är att 
den anställde inte får ersätta en riktig 
anställning. Vi får inte knuffa ut någon 
annan, avslutar Leif Forssten. 

Den sista december ska projektet imple-
menteras hos AME, arbetsmarknadsenhe-
ten. Då är tanken att metoden ska ingå 
som en del i den ordinarie verksamheten.

Vid kommunens återvinningscentral 
Kvarntorp finns Återbruket, som är en av 

verksamheterna som ingår i projektet. 

Annelie Nilsson
Processledare
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET
Linda-Marie Fors

Näringslivssamordnare
054-17 21 30

linda-marie.fors@forshaga.se

Anmäl er till årets upplaga av Var Dags Liv-mässan! 
Nu är det dags att boka plats på Var Dags Liv 2016! Lördag den 12 november arrangerar vi mässan för fjärde
året i rad. Syftet med mässan är att föreningar, företag och organisationer som finns i Forshaga kommun ska 
kunna ställa ut och marknadsföra sin verksamhet. Tillsammans bygger vi Forshaga kommun i miniformat!

Förra året flyttade vi mässan till Deje sporthall då antalet utställare och besökare växt så år efter år. 
Mässan håller till i Deje sporthall även i år. Förra året var vi över 76 stycken utställare och över 2000 
besökare! 

Vi erbjuder en trevlig och företagsam mötesplats med en kostnadsfri monterplats där du och 
ditt företag eller förening har möjlighet att visa upp er. 

Anmäl ditt företag eller förening senast 
den 01 november till:
 
Linda-Marie Fors
E-post: linda-marie.fors@forshaga.se 
Telefon: 054-17 21 30

VAR DAGS LIV 20
16

En mässa för dig som bor, lever & verkar i Forshaga kommun

Lördag den 12 nov
Kl. 13.00-17.00
Deje Sporthall 

En mässa för hela familjen!
forshaga.se/vardagsliv

Gratis att 
ställa ut på 

mässan! 

Sista anmälan
01 november!

Varmt välkomna 

till årets mässa!
Över 2000

besökare förra
året!

Business Arena 
i Stockholm
Representanter från Karlstad Business Region, däribland vår närings-
livssamordnare Linda-Marie, var under slutet av september i Stockholm 
på Business Arena. Syftet med resan är att ge aktörer i fastighets- och 
samhällsbyggnadssektorn fem solklara skäl att etablera sitt företag i 
regionen.

Politiker och tjänstemän från kommunerna Forshaga, Grums, Ham-
marö, Karlstad och Kil representerade Karlstad Business Region. 
– Det här är första gången som vi satsade på en gemensam aktivitet 
utanför regionens gränser. Vi ser en styrka i att som region locka
etablerare utifrån, berättade Maria Röhr, tillväxtsstrateg vid 
ordförandekommunen Grums om samarbetet.

Linda Jungarå, kommunikatör
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På flykt undan kriget
Jag möter Tahrir på Lärcenter, där hon studerar svenska. Vi sitter i ett litet grupprum med fönster mot 
korridoren. För nästan tre år sedan såg situationen annorlunda ut för Tahrir och hennes familj. En syri-
ansk kvinna på flykt undan kriget med sin man och två barn. 

- Vi flydde på grund av kriget i Syrien. Vi 
flydde till huvudstaden Kairo i Egypten. 
Där stannade vi i fem månader, men det 
var svårt. Det fanns inte så mycket jobb 
för min man. Min man ville ha en bra 
framtid till mina barn, så vi bestämde oss 
för Europa och Sverige.

Vårt samtal blir ofta känslosamt och Tahrir 
har nära till tårar. Kvar i sitt hemland finns 
Tahrirs mamma och hennes två bröder med 
familjer. Men det var barnen och deras 
framtid som slutligen gjorde att hon och 
hennes man beslutade sig för att fly i en 
båt över Medelhavet, med risk för sina liv.
- Det var svårt för oss i båten. Det var 
trångt. En liten båt med många människor, 
kanske 200. Jag var mycket orolig och 
trodde jag skulle dö. På vatten känner jag 
mig alltid rädd.  Det tog oss fyra eller fem 
dagar i båten. Det fanns mat och vatten, 
men det var jobbigt för barnen. De grät 
hela tiden under båtresan. Sen kom en stor 
båt och hämtade oss, vilken lättnad det var. 

Tahrir vet inte om det var den italienska 
kustbevakningens fartyg som kom att bistå 

flyktingbåten och som tog dem till ön 
Lampedusa. Tahrir är bara tacksam över 
att hon klarat sig över Medelhavet. För 
hon har sett kroppar flyta omkring. Sårade 
och skadade människor.
-  Jag vill inte minnas, de gör mig ledsen. 
Vill inte komma ihåg, utan glömma. Jag är 
rädd att se vatten och vill inte resa över 
Medelhavet igen. 

Det finns inga legala sätt att ta sig genom 
Europa, så de fick ta sig vidare med hjälp 
av smugglare. Via bil passerade man flera 
europeiska länder.
- Först Italien, vidare till Tyskland, Dan-
mark och Sverige. Vi stannade i Tyskland i 
tre dagar. Sen kom någon och hämtade oss 
med bil. Vi fick betala dyrt, cirka 8000 dol-
lar för att ta oss hela vägen till Sverige.

Familjen hade sedan Italien, varit på flykt 
i elva dagar, då man slutligen klev in på 
Migrationsverket i Göteborg. Efter några 
dagar fick familjen en anvisning till Katri-
neberg i Deje. 

För Tahrir och hennes familj gick resan 

till Sverige bra. Nu har familjen fått nya 
vänner. Tahrir studerar svenska och under 
sommaren arbetade hon på Lintjärn som 
undersköterska. Tahrir ser en trygg upp-
växt för sina barn i Forshaga. Barnen har 
fått uppehållstillstånd, medan föräldrarna 
fortfarande väntar på beslut.

Trivs du i Forshaga?
- Det är bra, för jag har kämpat att uppnå 
mitt mål. Vi lever i fred och har en bra 
skola till mina barn. Ibland är det svårare 
med ny kultur och nytt samhälle. Men jag 
trivs bra. Barnen får ett bra liv här.

Med hjälp av sociala medier håller Tahrir 
kontakt med övriga familjen, som fortfa-
rande är kvar I Syrien.
– Det är bra att se varandra, skicka kort 
och hålla en daglig kontakt.

Har du någon framtidsdröm?
- Efter studierna vill jag arbeta som 
undersköterska. Att hjälpa andra, det är 
vad jag vill.

Annelie Nilsson
Processledare
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Klara krisen 

Vad gör du om det blir kris i samhället? 
En kris är ett stort problem.  

Vad gör du om till exempel all el slutar att fungera 
så att det blir kallt i din bostad och 
det inte finns vatten i kranen?  

Det är ovanligt med stora problem i samhället,
men det är bra att tänka på hur du kan förbereda dig. 

Räddningstjänsten i Karlstad har gjort ett material 
med information om vad du kan göra 
om det blir en kris. 
Ett sätt att förbereda sig är att ha en krislåda.

Mer att läsa
Det finns mycket att läsa på internet om bland annat 
hur du klarar dig utan el och utan vatten i kranen. 
Klicka på www.raddningkarlstad.se/klarakrisen  
på www.civil.se och på www.dinsakerhet.se 
Texterna är inte på lättläst svenska. 

Så här kan en krislåda se ut.

Saker som är bra att ha i en krislåda

Vatten och mat

Vattendunkar med skruvkork att hämta 
och förvara vatten i

Vattenkokare för kokning  
av förorenat vatten

Mat med lång hållbarhet som klarar  
rumstemperatur och är lätt att tillaga

Campingkök med bränsle

Grill och grillkol för matlagning utomhus

Värme och ljus

Alternativ värmekälla som gasol och 
spritvärmare

Ficklampa med extra batterier

Stearinljus, värmeljus och tändstickor

Varma kläder och filtar

Information

Radio med batteri

Telefonlista på papper med  
viktiga nummer

Powerbanks för laddning av mobiltelefo-
ner och surfplattor

Övrigt

Läkemedel

Hygienartiklar som handsprit, våtservetter 
och liknande

Kontanter

Ev. foder till husdjur
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Du kan få stöd för att 
orka vara en bra anhörig

De flesta människor vill hjälpa familj och vänner 
som har det svårt. 
Men den som hjälper andra kan själv behöva stöd  
för att orka hjälpa.  

Som anhörig i Forshaga kommun kan du få 
stöd-samtal och vara med i anhörig-grupper 
för att träffa andra 
som också hjälper en anhörig. 

Anhörig är en person som du är nära släkt med, 
till exempel föräldrar och syskon. 

Grupper för föräldrar
Forshaga kommun har också grupper för föräldrar 
till barn med funktions-nedsättningar.

Att vara förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning 
kan göra att man måste kämpa för att 
barnet ska få rätt hjälp, till exempel i skolan. 

En funktionsnedsättning kan synas på barnet, 
men ibland syns den inte. 
Då kan det vara svårt för andra att förstå att barnet 
behöver extra hjälp och stöd. 
Om ett barn till exempel har rullstol är det lättare 
för andra personer att förstå vad barnet behöver. 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning tycker 
ibland att det är svårt att hinna allt, 
som att också hinna vara med sina andra barn.  

Nya regler i Deje simhall

Från 1 oktober år 2016 har Deje simhall nya regler. 
Det är kommunstyrelsen som har bestämt reglerna. 

Alla som besöker simhallen måste följa reglerna. 
Badmästaren säger till om någon inte följer dem.  

Det är nu förbjudet att fotografera i simhallen. 
Ingen får ha med sig med sig filmkamera, 
surfplatta eller mobiltelefon. 
Simhallen ska också vara en plats utan 
telefonsamtal och signaler från mobiltelefoner. 

Bra för företag 

Forshaga kommun har blivit mycket bättre på att ha 
kontakt med de företag som finns i kommunen. 

I år har kommunen bland annat arbetat med 
att ge företagen bättre information via nyhetsbrev.

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

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
Då har det också möjlighet att 
visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

Fredag 21 oktober
Hockey: Växjö-FBK på bioduken.
Forshaga Folkets hus, 19.00, elitseriematch. 

Sagostund, Forshaga bibliotek, 10.00. Välkom-
men till bibliotekets sagohörna! Sagostunderna 
passar alla barn mellan 3-6 år. 

Söndag 23 oktober
Hocheyettan västra. Ängevi, 16.00. 
Forshaga IF möter Enköpings SK HK.

Bilbingo, Ängevi, 14.00.  

Onsdag 26 oktober
Stickkafé, Hvilan , 14.00. Vi träffas och hand-
arbetar tillsammans under lättsamma former.  

Lördag 29 oktober 
Höstbasar, Hvilan , 10-13. Loppis. Försäljning av 
hantverk, stickat, bröd, sylt med mera. 

Söndag 30 oktober
Hockey: Leksand-FBK på bioduken.
Forshaga Folkets hus, 16.00. Elitseriematch. 

Måndag 31 oktober
Spökberättarkväll, Forshaga bibliotek. Alla barn 
som törs är välkomna på spökberättarkväll på 
biblioteket. Klockan 17.30-18.00 blir det berät-
telser för barn 6-8 år och klockan 18.30-19.00 
blir det berättelser för barn 9-12 år. 

Legobygge, Kulturhuset, 15-17. Kom och bygg 
lego på biblioteket på höstlvet. Använd fantasin 
och skapa fritt. 

Tisdag 1 november
Legobygge, Forshaga bibliotek, 15-17. Kom och 
bygg lego på biblioteket på höstlvet. Använd 
fantasin och skapa fritt. 

Onsdag 2 november
Bio: Bridget Jones baby. Forshaga Folkets hus, 
14.00 och 18.30. Seniorbio dagtid visas även på 
kvällen. 

Fredag 4 november
Sagostund, Forshaga bibliotek, 10.00. Välkom-
men till bibliotekets sagohörna! Sagostunderna 
passar alla barn mellan 3-6 år. 

Söndag 6 november
Bio: Husdjurens hemliga liv, Forshaga Folkets 
hus, 15. Favorithusdjuret Max liv vänds upp och 
ner när hans ägare kommer hem med en oupp-
fostrad blandras som heter Duke. 

Kultursöndag: Sagostund på många språk
Forshaga bibliotek. Följ med in i språkens och 
sagornas värld. Sagorna passar åldersgruppen 
3-6 år samt dig som älskar sagor, vill höra sagor 
på ditt modersmål eller är nyfiken på hur berät-
telser låter på olika språk. Kl. 11.00 arabiska, 
kl. 12.00 somali, kl. 13.00 dari.

Tisdag 8 november
Boken vs filmen för unga, Forshaga bibliotek, 15. 
Går du på mellanstadiet och gillar att läsa och 
se film? Anmäl dig då till bibliotekets bok- och 
filmcirkel. 

Onsdag 9 november
Bio: Jag älskar dig- en skilsmässokomedi.
Forshaga Folkets hus, 14.00 och 18.30.
Seniorbio dagtid visas även på kvällen. 

Stickkafé, Hvilan , 14.00. Vi träffas och hand-
arbetar tillsammans under lättsamma former. 

Torsdag 10 november
Godnattsagostund
Forshaga bibliotek, 18.30. Biblioteket välkomnar 
alla små till en godnattsagostund. Ta gärna på 
dig pyjamas och ta med ditt gosedjur så kan du 
gå direkt och lägga dig när du kommer hem. 

Bokcafé, tema crossover, Forshaga bibliotek, 
15.00. I höst öppnar bibliotekets bokcafé för 
första gången. Bibliotekets personal bjuder på 
lästips utifrån olika teman och alla samtalar 
kring böcker och boktipsar varandra. 

Fredag 11 november
Musikquiz, Forshaga Folkets hus, 19.00. 
Välkommen att tävla i musikfrågor.

Lördag 12 november
Var Dags Liv 2016, Deje sporthall, 13- 17. 
En mässa för hela familjen. 

Tisdag 15 november
Boken vs filmen för unga, Forshaga bibliotek, 
15.00. Går du på mellanstadiet och gillar att 
läsa och se film? Anmäl dig då till bibliotekets 
bok- och filmcirkel. 

Boken vs filmen för vuxna, Forshaga biblitek, 
18.00. Är boken bättre än filmen? Under två 
tisdagskvällar diskuteras Carol av Patricia 
Highsmith. Till första gången har alla läst boken, 
andra gången ses filmen gemensamt.

Bokcirkel för vuxna
Carol av Patricia Highsmith, Forshaga bibliotek, 
18. Bibliotekets bokcirkel träffas och pratar om 
utvalda böcker. Det bjuds på fika, diskuteras 
läsning och delas boktips.  

Fredag 18 november
Sagostund, Forshaga bibliotek, 10.00. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna! 
Sagostunderna passar alla barn mellan 3-6 år. 

Tisdag 22 november
Boken vs filmen för vuxna.
Forshaga bibliotek, 18.00. Se 15/11. 

Bokcirkel för vuxna
Filmvisning Carol
Forshaga bibliotek, 18.00. Se 15/11. 

Onsdag 23 november
Stickkafé, Hvilan , 14.00. Vi träffas och hand-
arbetar tillsammans under lättsamma former.

Söndag 27 november
Skyltsöndag, Forshaga och Deje centrum, 12-18. 
Välkommen på den sedvanliga julskyltningen i 
Forshaga och Deje centrum. 
 
Torsdag 1 december
Bokcafé, tema årets favoritböcker.
Forshaga bibliotek, 15. Se 10/11. 

Fredag 2 december
Musikquiz, Forshaga Folkets hus, 19.00. 
Välkommen att tävla i musikfrågor.

Julsagovandring, Forshaga bibliotek, 10. 
Välkommen till bibliotekets julsagovandring. 
Håll utkik efter mer information och plats. 

Söndag 4 december
Kultursöndag: Julpyssel, Forshaga bibliotek, 
11- 14. Gör dina egna julkort. För barn i alla 
åldrar. Drop in. Ingen föranmälan. 

Tisdag 6 december
Litteraturquiz, Forshaga bibliotek, 18. Ta en fika 
i Café Rasten och testa dina kunskaper i en frå-
gesport om högt och lågt från böckernas värld. 
Tävla ensam eller i lag om max 4 personer. 

Med reservation för ändringar

Låt oss alla hjälps åt att sprida 
viktiga, roliga och spännande
evenemang och större händelser 
i kommunen. 

Det kan du göra genom att föreslå 
evenemang på www.forshaga.se. 
Det hamnar då i vår kalender där vi 
plockar information till Visit Karlstad 
och även Visit Värmland om det är av 
nationellt intresse. 

Dag för Dag - evenemangskalender
Anmäler du ett evenemang i vår 

evenemangskalender i rätt tid kom-
mer evenemanget även finnas med 
i broschyren Dag för dag där alla 
evenemang i Forshaga, Grums, Ham-
marö, Karlstad och Kil finns med. 
Dag för Dag finns bland annat på 
alla InfoPoints (turistinformation) i 
Karlstadsregionen. 

Evenemanget har också stor chans 
att spridas och synas i och på:
• Välkomstskylten vid riksväg 62 
• Vår Facebook-sida
• Kontakten

Så här gör du:
• Surfa in på www.forshaga.se 
• Scrolla ner till den lilla blå  

kalendern på höger sida
• Klicka på ”föreslå evenemang”
• Fyll i formuläret med information 
• När du skickar evenemanget ham-

nar det hos vår InfoPoint som läg-
ger upp det i vår kalender och på 
Visit Karlstad och eventuellt Visit 
Värmland inom två arbetsdagar. 
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Vad händer i vår kommun? Vi sprider ditt evenemang!


