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Lagom till att de preliminära gymnasiebe-

skeden trillade ned i brevlådan startades 

en frågetävling på lärcenter. Ett fyrtiotal 

elever besvarade frågan ”Hur många yrken 

finns det i Sverige?”, inget enormt resultat 

– men med ett större efterspel.

Elisabeth och Lena satte ihop en utställ-

ning på övervåningen i Lärcenter. De ut-

gick från ssyk:s sammanställning av yrken 

i Sverige och satte upp dem alla på stora 

skärmar. 

– När man frågar vissa vad de vill göra un-

der sin praktik kan man få svaret ”jag vill 

jobba på skolan” och när man frågar som 

vad säger de ”som lärare givetvis!”. Man 

känner inte till vilken variation det finns, 

att du kan vara annat än läkare om du job-

bar på ett sjukhus. Det ville vi förändra.

Och utställningen var lyckad. Många gick 

förbi och läste, det diskuterades i korri-

doren om vad som får kallas ett yrke och 

vilka som känns självklara.

– Vi ville visualisera. Av tråkig statistik kan 

man göra något kul. Det är svårt att säga 

om intresset för omval till gymnasiet ökar 

men det är i alla fall en hjälp på vägen. Vi 

satte igång lite tankeverksamhet. 

Helst vill de nu se en fortsättning på pro-

jektet, men exakt hur är inte klart.

– Det här senaste får smälta lite först, men 

vi vill ha in det här i undervisningen.

Malin Wikner

Informatör

När prao och ansökningar till gymnasiet diskuteras är det inte många yrken som finns med i beräkningarna.
– Det finns undersökningar som visar att eleverna i snitt bara kan räkna upp fem olika yrken, men det finns 8 272! 
Säger Elisabeth Berg, studie- och yrkesvägledare. Hon och kollegan Lena Westman bestämde sig för att förändra det.

Vet du hur många yrken det finns i landet?

Företagarfrukost – nytt forum
Marcus Ekholm, näringslivsansvarig, 
bjöd in till företagarfrukost på Acti-
vum och många dök upp för att ming-
la över en kopp kaffe.

Tanken med det nystartade forumet är 

att ytterliggare utveckla samarbetet och 

kontaktvägarna mellan kommunens företa-

gare, de små som de stora. Att diskussio-

nerna och samtalen ska leda till framtida 

samarbete, eller bara förståelse.

– Informationsspridning är en mycket vik-

tigt uppgift för mig. Och det är inte bara 

viktigt att tala om vilka utbildningsmöj-

ligheter det finns utan det är minst lika 

viktigt att berätta om de goda nyheterna 

som är hämtade från företag i kommunen, 

säger Marcus.

Runt klockan 7.30 när frukostbuffen öpp-

nade var det redan fullt i Activums foaje. 

Nya som gamla kontakter möttes upp och 

intressanta diskussioner hördes över fru-

kostmackan.

Ska bli ett återkommande inslag
– Jag tycker det verkade vara ett jättebra 

initiativ, ett smart sätt att binda kontakt 

med andra företagare. Jag är ju ganska ny, 

men det är kul att det rör lite på sig kring 

de här frågorna, säger Gun Forssten på ny-

startade Livsbyrån i Värmland om den för-

sta träffen.

Utöver företagarna fanns också många re-

presentanter från kommunen på plats för 

att lyssna och ta in förslag. Även det är ett 

av syftena med frukostarna, att de lokala 

företagarna ska kunna ge inspel till kom-

munledningen.

Frukostarna ska kunna bli ett återkomman-

de inslag och Marcus öppnade upp för för-

slag – vad vill företagarna få ut av träffarna?

På detta första möte var det företagsbyns 

Activums företag som fick berätta lite om 

sig själva och verksamheten efter att Mar-

cus uppdaterat deltagarna om vad som är 

på gång i kommunens näringsliv. Senare 

tog Robert Rundberget från Handelskam-

maren över och berättade om Affärskraft 

Värmland. Ett utbildningsprojekt som 

vänder sig till företag som har upp till 9 

anställda. Läs mer om det på www.affars-

kraftvarmland.se

Vill du hålla koll på när nästa frukost blir? 

Titta in på www.forshaga.se.
Malin Wikner

Informatör
054-17 20 10

malin.wikner@forshaga.se

Marcus Asplund, år 6 på Lärcenter, svarade 
bäst med sin gissning på 8 400 yrken i Sverige. 
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Angelicas kommentar...

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

Utgivningsplan 2010

Barnkommun i Värmland

Nu har halva år 2010 passerat! Vart tar 

tiden vägen och hur använder vi den? Vad 

fokuserar vi på?  Att glaset är halvtomt 

eller att det är halvfullt? Att det finns 

möjligheter eller att det mesta verkar 

omöjligt?

För att öka kommunens möjligheter att utveckla 

välfärden måste kommunledningen samverka 

och samarbeta med andra. Kommunens ledning 

måste våga prioritera för att få mer resurser till 

undervisning, elevvård, försörjningsstöd och omsorg 

för dem som inte klarar vardagsbestyren på egen hand.

Alla kommuner är beroende av statsbidrag. De räcker 

inte till och därför måste vi minska på kommunens utgif-

ter. Därför har vi beslutat att se över hur många lokaler 

vi verkligen behöver använda. Elevantalet har till exempel 

minskat men vi har inte minskat antalet kvadratmetrar i 

skolbyggnaderna. Hur kan vi göra det? 

Ingen skola ska läggas ned! Kvadratmetrarna måste dock användas mycket 

mer effektivt för att få mer pengar till löner istället för el- och underhålls-

räkningar.

Ett annat sätt att få mer pengar till välfärd är att öka antalet kommuninvå-

nare. För att lyckas med det, måste kommunen kännas attraktiv. Den yttre 

miljön, kvaliteten i skolan, vården och omsorgen, föreningslivet, handeln 

och näringslivets sammanhållning och samarbete med kommunen är några 

faktorer som lockar eller avskräcker.

Attraktivitet skapas tillsammans och då återkommer jag till, hur du ser på 

glaset som står framför dig? Är det halvtomt eller halvfullt?

Jag kan dock konstatera, att jag dagligen möter många kommuninvånare 

som vill sina medmänniskors bästa. De ser, att ingen/ingenting är perfekt 

och att allt bara kan bli bättre och att fler mår bättre, om man hjälps åt och 

är lite mer förstående mot andras svårigheter och misstag!

Trevlig sommar!

Det går att söka bidrag till kultur- och fritidsak-

tiviteter i Forshaga kommun ur Mölnbacka Try-

sils bostadsstiftelse senast den 31 augusti 2010. 

Det finns i år 200 000 kronor att fördela. 

Vi vill ha er ansökan senast den 31 augusti 

2010. Motivera i er ansökan varför ni ska få ett 

bidrag.

Bidrag till kultur- och fritidsaktiviteter
Skicka ansökan till:
Mölnbacka Trysils 

bostadsstiftelse

Forshaga Kommun

Lena Gustafsson

Box 93

667 22 Forshaga
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Snart dags för festival i stan
Ryktet går att Ole Ivars kan dra runt 2 500 personer till parken och målet med 300 marknadsmeter är fyllda. Förberedel-
serna för ForshagaFestivalen pågår för fullt och stämningen är på topp.
– Om folk nu bara sluter upp och om vädret håller, då kan nog det här bli riktigt riktigt stort, säger Peter Juteberg.

Allt började med att hemvändarfestivalen 

med veteranfotbollen drog mycket folk, 

och så var ett frö sått. Med fokus på att 

locka folk att komma till, och stanna i, 

Forshaga jobbar festivalledningen nu med 

att spika de sista kringarrangemangen. Det 

mesta är annars klart inför den stora hel-

gen, 8-10 juli.

– Sammanlagt är vi cirka 200 personer som 

jobbar ideellt med det här, berättar Peter 

Juteberg, festivalgeneral.

Målet är att ge Forshagas invånare en helg 

att se fram emot, ett återkommande in-

slag under semestern.

– När vi har arrangerat saker tidigare i Fol-

kets park har det alltid varit bra uppslut-

ning, men annars har Folkets park dött ut 

lite, vi vill ändra på det.

Full fart i parken
Området blir själva kärnan under festlighe-

terna. Det är där Ole Ivars, Svenne Rubins 

och The Refreshments ska spela. Där ska 

modevisning och talangjakt hållas och i öv-

rigt sprids man ut över Forshaga centrum.

– Vi vill ju försöka locka en så bred publik 

som möjligt och därför får varje dag ett 

tema. 

Torsdagen, som går i ungdomarnas tecken, 

handlar om allt från mini-fotbollsturnering 

till Epa-traktorer. Fredagen ska vara för 

familjerna med marknad och tivoli och Ole 

Ivars, ett av Norges mest populära dans-

band. Vanligtvis roar de såväl ung som 

gammal och hiten ”Kungen av camping-

platsen” går varm i mångas högtalare.

– Lördagen är den dag vi tror kommer dra 

mest folk. Det är veteranturneringen som 

alltid brukar vara poppis och sedan är det 

ju två band på kvällen. Kommer det 2 500 

och lyssnar på fredagen kan det bli än stör-

re den här kvällen, gissar Peter.

Förväntansfull ledning
Och medan festivalhelgen närmar sig fort-

sätter arbetet för honom själv och övriga 

festivalledningen. El och toaletter ska ord-

nas, det ska pratas boende med gäster och 

alla smådetaljer ska falla på plats. Festi-

valen kan bli en succé, om man lyssnar till 

telefonsamtalen och skvallret.

– Det ringer folk nästan dagligen och frågar 

om hur man kan bo i Forshaga. 25 perso-

ner från Sunne, fyrtio från Göteborg och 

så vidare. När man hör sådant börjar man 

ju förstå vart det är på väg, säger Peter.

Men nervösa är de inte, bara förväntans-

fulla.

– Det enda problemet kan väl bli parke-

ringsplatser men när vi pratat med de 

ansvariga för Oxhälja i Filipstad har vi för-

stått att det brukar lösa sig ändå, även om 

folk ställer sig lite varstans. Vi hoppas att 

Forshagaborna har förståelse.

Malin Wikner
Informatör

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

Den 8 juli är starten för Forshagafesti-
valen. EPA-träffen får i år äran att in-
leda festivalen.

Träffen anordnas av ungdomar för framförallt 

ungdomar och är den tredje träffen. Epa-träf-

fen har kommit att bli en tradition i Forshaga. 

Epa-kulturen har växt fram och i Forshaga 

kommun har vi många ungdomar som gillar 

att meka och styla sina projekt. Det bjuds 

på tävlingar likt föregående år med en massa 

fina priser! Nytt är en EPA-kortege genom 

centrum och en gigantisk Drive-in Bio! Flera 

Epa-Träffen har 

Tommy Löfgren, Peter Juteberg, Lena Brandt och Monika Allöv Andersson ser fram emot festi-
valhelgen 8-10 juli.
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blivit tradition
andra kommuner runt om i landet har hört av 

sig och vill veta mer om hur man arrangerar en 

EPA-träff för att kunna göra en liknande i deras 

hemkommun.  Det känns kul att Forshaga kan 

göra sitt namn känt för en ungdomskultur som 

Epan, så vi delar självklart med oss av våra er-

farenheter! I år satsar vi på en ännu större träff, 

förra året kom det ca 50-talet traktorer, i år ska 

vi försöka bräcka det! 

Linda Olson
Ungdomssamordnare

070-316 28 88
linda.olson@forshaga.se 

ForshagaFestivalen 8 -10 juli

Torsdag 8 juli – ungdomarnas dag
17.00 - Mini-fotbollsturnering 

16.00 - 17.00 Talangjakt för barn upp till 12 år 

i Folkets Park (teatern) 

18.00 - Epa-kortege genom Forshaga 

19.00 - 21.00 Modevisning på teatern i Folkets 

Park 

19.00 - Utställning Epa-traktorer på Ängevi 

Ca 23.00 - Drive-in-bio Ängevi 

Fredag 9 juli - familjedagen
10.00 -19.00 Marknad i centrum och tivoli vid 

Folkets hus.

10-16 Loppis i Folkets hus*

Ole Ivars spelar i Folkets Park, entrén öppnar 

kl. 19.00

Lördag 10 juli - hemvändardag
10.00 – 18.00 Marknad i centrum

10-16 Loppis i Folkets hus*

Veteranfotboll

Svenne Rubins och The Refreshments uppträ-

der i Folkets Park, entrén öppnar 19.00.

Mer info om festivalen och kringarrangemang 

finns på www.forshagafestivalen.se

*Kontakta Folkets hus för att boka bord

Foto: Erik Nygren

Forshagas 8-åringar 
är fortsatt goda läsare
Elever i årskurs 2 i Forshaga kommun blir bara bättre och bättre på att 
läsa! I alla fall tyder den kommungemensamma kartläggningen av läsför-
måga och läsförståelse på det.

Kartläggningen ingår i det måldokument 

som Barn- och utbildningsnämnden be-

slutat och genomfördes i november 2009 

för tredje året i rad med samtliga elever 

i åk 2 i kommunen. För att möjliggöra en 

jämförelse från år till år och för att få 

en uppfattning om hur läsförståelsen hos 

8-åringar brukar vara i genomsnitt, ba-

seras kartläggningen på samma material 

– ”Vilken bild är rätt?” – en klassdiagnos 

utarbetad av professor Ingvar Lundberg. 

Provet består av ett antal uppgifter som 

var och en har en kort text, ofta bara 

en mening samt en rad med fyra bilder. 

Eleverna läser tyst och markerar den bild 

som passar till meningen. Tidsgränsen är 

10 minuter. 

Provet är ett grovt och enkelt instrument 

som kan hjälpa klassläraren att följa elev-

ernas läsutveckling, få en uppfattning om 

undervisningens effektivitet samt vilka 

elever som är i behov av ytterligare kart-

läggning, extra insatser och stöttning av 

olika slag. 

Alla knäckte läskoden
Att kunna läsa handlar både om att kunna 

avkoda, det vill säga, känna igen skrivna 

ord samt förstå deras betydelse.  ”Vil-

ken bild är rätt?” är ett prov som mäter 

båda förmågorna.  Det krävs ett effektivt 

samspel mellan ordavläsning och språklig 

förståelse för att uppnå läsflyt och god 

läsförståelse. 

Totalt omfattade kartläggningen 93 elev-

er. Lärarna bedömer att alla elever har 

knäckt läskoden, det vill säga, de kan 

utnyttja skriftspråkets princip eller kod 

för att identifiera ord. Det är i och för 

sig inte anmärkningsvärt. De allra flesta 

elever gör det långt tidigare, redan under 

höstterminen i åk 1. 

De har kommit långt
Resultatet visar att en stor andel av 

elevgruppen har kommit långt i sin läs-

utveckling. En jämförelse med tidigare år 

pekar på en positiv trend där elevernas 

medelvärde på provet ökat för varje år 

2007-2009 och nu ligger klart över ett 

förväntat genomsnitt. 

Årets kartläggning visar också att flickor-

nas resultat över lag är starkare än poj-

karnas. En skillnad, till flickornas fördel, 

finns på varje skola. 

Det goda resultatet kan förklaras av att 

eleverna är aktiva och intresserade, med 

vilja och lust för läs- och skrivaktiviteter. 

Grunden till det läggs genom den språk-

liga stimulans som barnen får hemma och 

i skolan. 

Forshaga kommun har kompetenta för-

skollärare och lågstadielärare, ofta med 

lång erfarenhet av språk- och läsinlär-

ning, som arbetar systematiskt och 

målinriktat med att utveckla elevernas 

läsförmåga. Kommunens läs- och skrivut-

vecklare framhålls som en viktig inspira-

tör i det arbetet. 

Mona Ordqvist
Specialpedagog

0552-44719
mona.ordqvist@forshaga.se
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Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

NÄRINGSLIVS

SVEPET

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

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

eller bredda ditt affärsnätverk? Tveka inte att ta kontakt med mig. Jag har till uppdrag att skapa struk-

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

Marcus Ekholm - näringslivschef

Stort kompetenslyft 
Företag som kompetensutvecklar sin personal har större tillväxt än andra. 
Med detta som bakgrund har Handelskammaren startat ett treårigt projekt 
som kommer att erbjuda 800 värmländska företagare utbildning.

Försäljning, marknadsföring, projektledning, 

juridik, ledarskap och ekonomi/administra-

tion ingår i utbildningen. Projektet heter 

Affärskraft Värmland och genomförs i sam-

arbete med bland andra Forshaga kommun.

Utbildningar kommer erbjudas i Arvika, 

Karlstad och Kristinehamn, och de företag 

som deltar får en utbildning per anställd.

I och med att projektet delfinansieras av EU 

behöver de företag som deltar endast be-

tala 1 000 kronor för att utbilda alla med-

arbetare. Affärskraft Värmland är öppet för 

företag i alla branscher som har färre än 10 

anställda. Enda kravet är att företaget fun-

nits i ett år.

Läs mer på www.affarskraftvarmland.se el-

ler kontakta Marcus Ekholm 054-17 20 51

Bluffakturor
Det blir allt vanligare att oseriösa före-
tag skickar så kallade ”bluffakturor”. 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, Varningslista.

Forshaga Deje
Centrumförening
Nu är centrumföreningen igång! Under 
året jobbar styrelsen och olika arbets-
grupper med två parallella uppdrag, ar-
rangemang i de två tätorterna samt forma 
föreningen och sätta verksamhetsplan. 
Alla fastighetsägare, handlare och övriga 
centrumaktörer uppmanas att bli med-
lemmar. Det är tillsammans som vi kan 
lyfta handeln i Forshaga kommun.    
Vill du vara med? Ring ordförande Linda-
Marie Fors 0552-105 60.

Nytt från näringslivet
• Dömle Herrgård investerar ca 3 500 000 
kr anläggningen. Landsbygdsprogrammet 
bidrar med 800 000 kr till investeringen.
• Dömleområdet har fått cirka 1 000 000 
kronor av Leader Närheten för att pake-
tera och sälja aktiviteter och upplevelser 
från området.
• Palle Media AB investerat i en storbild-
skrivare och sublimeringsskrivare. 
• Åtta företag från Forshaga kommun går 
en miljöledningskurs med målet att i höst 
bli miljödiplomerade. 

Energikartläggningscheck 

En energikartläggning ger dig svar på hur 

mycket energi som årligen tillförs och an-

vänds för att driva verksamheten, byggna-

derna, interna transporter mm. Den visar 

även hur energin är fördelad i olika delar av 

anläggningen. Du får också förslag till hur du 

kan energieffektivisera processer. 

Stödet gäller företag som använder mer än 

500 MWh energi per år. Lantbruk kan få stöd 

även om de har mindre energianvändning än 

500 MWh per år. Stödet täcker 50 % av kost-

naden för energikartläggningen, vilket inne-

bär att företaget kan få maximalt 30 000 kr

Läs mer på www.energimyndigheten.se 

Klicka på Företag och Energieffektivisering 

eller kontakta Bertil Ahlin, Energirådgivare 

på telefon 070-324 81 84

Nu kan du söka stöd för att bli mer klimatsmart. Med en energikartläggning 
av ditt företag får du förslag på åtgärder och du kommer med största san-
nolikhet att hitta flera sätt att minska energiförbrukningen. 

Chabby Cheap
Verksamhet: Secondhand kläder
P. Magnusson’s Bygg & Tak 
Verksamhet: Byggnation
Dejemacken
Verksamhet: Kiosk och bilvård

Nya företag i Forshaga kommun
Björklunds svets & Markarbeten
Verksamhet: Mark- och skogsarbeten
Filips Verkstadsteknik
Verksamhet: Produktionsteknisk tjänster

Lycka till önskar Forshaga kommun!
Tidsperiod: Mars 2010
Källa: Bolagsverket 
(Reservation för eventuella fel)
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Kläderna har alltid funnits med
1998 öppnade Rooths kläder i Forshaga men företaget har funnits med ända sedan 1956 då första butiken 
öppnade i Deje.
– Jag är uppvuxen med kläder, jag är tredje generationen som driver klädbutiken, säger ägaren Peter Moen.

Mormor och morfar var egenföretagare och 

drev den första upplagan av butiken från 

sitt eget hem. De öppnade verksamheten 

samma år som Peter föddes och klädbuti-

ken fanns med genom hela hans uppväxt.

Peters mamma hade hand om butiken när 

paret blivit äldre och 1978 inledde Peter 

sin bana som butiksföreståndare. Då hade 

man flyttat från huset till lokal inne i Deje 

centrum, där man fortfarande huserar. 

I 32 år har han nu fungerat som självlärd 

egenföretagare med fokus på Forshaga- 

och Dejebornas klädbehov.

Har hittat sitt framgångsrecept
– Det är ju inte många som håller på så här 

länge. Jag tror att nyckeln till att just vi 

lyckat är att vi och personalen har blivit 

som en liten familj, de som jobbade här 

tidigare fanns med oss i runt 30 år. Vi trivs 

och det märker kunderna.

En annan del i den lokala framgångssagan 

tror han har varit att aldrig vara helt nöjd. 

Peter menar att det är farligt att bara låta 

tiden gå utan att sträva framåt. Man måste 

lyssna efter vad kunderna vill ha.

– Vi kan inte ha allt. Vi kan inte konkurrera 

med Karlstad på det sättet, men vi kan se 

till att ha saker för alla, läsa av behovet.

1998 öppnade han en till butik inne i Fors-

haga centrum. Utbudet är i stort sett det-

samma men butikerna gynnar varandra. 

Peter agerar efter tänket att shoppingen 

ska vara lättillgänglig och snabb. Samtidigt 

som man inhandlar matvaror ska man kun-

na stanna till i butiken och hitta den där 

toppen man vill ha till kvällen.

Han står själv en hel del bakom kassan och 

mötet med kunderna är viktigt. Han får 

en bild av vad som efterfrågas och de kan 

snabbare möta behovet.

– Efter så många år har vi en bra och nära 

kontakt med tillverkarna och vi kan se till 

att beställa in ett plagg om kunden vill ha 

det. Det tror jag de uppskattar, den hjälpen.

Även om man har en trogen kundkrets job-

bar de hela tiden för att synas och höras.

Har hittat sitt framgångsrecept
– Den nya centrumföreningen är viktig. Vi 

måste hjälpa varandra, för ensam är fasi-

ken inte stark. Ett samhälle utan butiker 

är inget kul – vi får tänka på att vi är bero-

ende av kunderna, det är inte dem som är 

beroende av oss.

Just nu går det bra för de båda butikerna 

men visst kan det vara svårt att driva min-

dre företag.

– Det är inte alltid lätt, när vi byggde ut 

lokalen i Deje landade vi mitt i krisen på 

90-talet. Men man får kämpa vidare, det 

negativa rinner av än när man får möta 

nöjda kunder. När vi kan hjälpa dem att 

hitta den där skjortan de inte fick tag på 

även fast de letade genom Karlstads utbud. 

Då blir man glad, säger Peter innan han får 

bryta upp för att hjälpa till i kassan.

Malin Wikner
Informatör

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

Pia Frohm och Peter Moen börjar dagen bakom kassan. Peter har precis lämnat en leverans kläder och kunderna börjar snart titta in.
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Förslagen inför sommarens och höstens 

aktiviteter var många, besöka djurparker, 

vattenland och anordna fotbolls- volley-

boll- och handbollsturneringar var några 

av de många alternativen. Paintball, LAN 

och gocartkörning är också storfavoriter! 

Många ungdomar önskar fler musikarrang-

emang till kommunen och några önskar 

ridläger! Kul att intresset för att vara med 

och påverka har växt fram så. I början 

när ungdomsrådet var runt på skolorna så 

mötte de fler oseriösa förslag än seriösa. 

Numera är det kreativa och mycket intres-

santa idéer som finns bland förslagen. Mer 

arbete för ungdomsrådet som ska göra en 

handlingplan för att uppfylla så många 

önskemål som möjligt vilket är bra, ju mer 

arbete destomer mer lärorikt!

Vi jobbar på och lovar utkomma med ett 

färskt planeringsschema så fort vi är klara! 

Missa inte våra sommaraktiviteter såsom 

Survivorcamp och EPA-träffen! Vi ses!

Ungdomsrådet
www.forshaga.se/ung

ungdomsrad@forshaga.se

Ungdomsrådet besökte skolorna i kom-
munen med att anordna ett påverkan-
storg på Lärcenter och Dejeskolan i 
början av maj. En gång per termin be-
söker ungdomsrådet skolorna för att få 
in nytt material inför ny planering av 
aktiviteter.

Ungdomsrådet på turné

På Slottet i Forshaga fördes samtalen i 

trivsam miljö vid cafébord med blårutiga 

dukar och levande ljus. Kvällens samtals-

frågor handlade om olika sätt för unga att 

påverka den kommunala verksamheten. 

Ungdomsinflytandepaletten, som pre-

senteras i det här numret av Kommun-

kontakten, granskades och deltagarna i 

Dialogcaféet var överlag nöjda med de 

dialogformer som paletten erbjuder.  

Däremot tycker man att vi behöver infor-

mera mer och bättre om det som sker, så 

att fler ungdomar blir medvetna om sina 

möjligheter att påverka. 

Det kom också fram flera förslag som kan 

leda till att dialogen med unga kommun-

innevånare ska få en större betydelse 

i hela den kommunala verksamheten. 

Exempelvis föreslogs att ungdomsrådet 

ska användas som remissinstans av kom-

munstyrelsen och kommunala nämnder i 

frågor som är av särskilt intresse för ung-

domar och att Forshaga Ungdomsråd ska 

möta kommunstyrelsens arbetsutskott 

varje termin för att stämma av aktuella 

frågor. Utbildning av elevråden, så de får 

bättre förutsättningar att påverka sin ar-

betsmiljö, stod också på önskelistan. 

När samtalen sammanfattades på ett 

stort klotterplank i slutet av kvällen och 

alla deltagare prioriterat bland alla upp-

slag och idéer var enigheten total; Dialog-

caféerna är viktiga mötesplatser och ska 

vara ett återkommande inslag i Forshaga 

kommuns ungdomsinflytandearbete!

Janne Johansson
Ungdomssamordnare och projektledare för 

Ungdomsdialog

0730-48 28 05
jan.johansson@forshaga.se

Dialogcaféer är en av de metoder Forshaga kommun har valt att använda sig av 
för att föra dialog mellan unga kommuninnevånare och beslutsfattare i kom-
munen. En måndagskväll i april mötte kommunstyrelseledamöter och kommu-
nala chefer ungdomar från Forshaga ungdomsråd, fokusgrupper, husråd och 
elevråd.

Unga vs beslutsfattare

Survivorcamp 18-20 juni
Är du en vinnare? Törs du göra saker som 

du aldrig tidigare gjort? Gillar du utma-

ningar? Kan du samarbeta? Gör du allt för 

dina vänner? Är du tuffare än du tror? Så 

här kan vi lova att du aldrig tidigare har 

sett dina vänner! 

Sommarlovet får en start du sent kom-

mer glömma. Du som är mellan 13-25 år 

får chansen att vara med på ett läger helt 

utan gränser med mycket skratt och käm-

parglöd! Anmäl dig och dina vänner till 

sommarens hetaste helg!

Anmälan sker till Kulturhuset och Träffen 

senast 12 juni. Kostad 100 kronor per per-

son

Begränsat antal platser, först till kvarn!
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Metoderna för att lyssna in unga kom-

muninnevånares idéer har utvecklats efter 

hand och fortsätter att förändras utifrån 

de behov vi ser, nya tekniska möjligheter 

och förslag från ungdomar. Paletten här 

ovan är en bild som visar de som är aktu-

ella just nu. Färgerna representerar olika 

former för dialog med unga kommunin-

nevånare som möter olika behov och olika 

grupper av ungdomar.  

Samlar alla idéer
Forshaga Ungdomsråd har en viktig roll 

när det gäller att vaska fram idéer bland 

ungdomar i kommunen och att se till att 

de blir verklighet. Varje termin besöker de 

kommunens högstadieskolor för att lyssna 

in elevernas tankar, önskemål och idéer. 

Metoden de utvecklat kallas Påverkanstorg 

och innebär att eleverna för fram akti-

vitetsförslag och idéer på saker man vill 

förändra i kommunen på stora klotterplank 

som sätts upp i skolan. Åsikter och idéer 

som kommit fram på Påverkanstorgen lig-

ger sedan till grund för Ungdomsrådets 

terminsplan. Ungdomsrådet tillsätter Fo-

kusgrupper utifrån behov. 

En Fokusgrupp kan ansvara för planering och 

genomförandet av ett arrangemang som tex 

EPA-träffen eller UKM-festivalen. En Fokus-

grupp kan också arbeta med en speciell frå-

ga där man vill ha någon form av förändring. 

Ett aktuellt exempel, som ungdomsrådet nu 

undersöker intresset för, är en fokusgrupp 

som arbetar mot främlingsfientlighet och 

kränkande behandling i ett samarbete med 

organisationen Ungdom mot rasism.

I paletten finns också fritidsgårdarnas hus-

råd och skolornas elevråd som arbetar med 

att påverka innehållet i sin specifika verk-

samhet. 

Inflytande är en folkhälsofråga
För att vi ska må bra behöver vi kunna på-

verka det som händer omkring oss. Folk-

hälsoinstitutet sätter inflytandefrågan som 

sitt första målområde i folkhälsoarbetet. I 

Forshaga kommun är nära en tredjedel av 

kommuninnevånarna under 25 år. För att 

de ska trivas och bära med sig en positiv 

bild av sin kommun är det viktigt att de får 

uttrycka vad de tycker och att de ser att 

det de säger har betydelse. 

Vi måste bredda paletten
Vi behöver erbjuda dem många färger i 

inflytandepaletten så att så många som 

möjligt hittar sin favoritfärg. Det är också 

viktigt att sprida färgerna i paletten bland 

kommunens verksamheter så vi alla har 

tillgång till dem och använder oss av all 

den kunskap vi får i dialogen. Hittills har vi 

lagt mycket arbete på att utveckla dialog-

formerna. Nu kommer vi allt mer att foku-

sera på hur vi kan använda palettens fär-

ger i de olika kommunala verksamheterna 

för att utveckla konstverket vi tillsammans 

målar, det som fått namnet ”Barnkommun 

i Värmland”.

Janne Johansson
Ungdomssamordnare 

Nya metoder för ökad dialog
Ungdomsverksamheten i Forshaga kommun utgår från ungas egna initiativ och idéer. Det har varit ledstjärnan i Ungdoms-
centrums arbete i flera år och är efter omorganisationen också utgångspunkten för den nya Kultur- och Ungdomsenhetens 
arbete.

Dialogcaféer -
med elevråden, Forshaga Ung-
domsråd, Fokusgrupper, Kom-
munstyrelsen, nämndordföran-
den och kommunala chefer.

Forshaga Ungdomsråd (FUR)
Möte varannan vecka. Spindeln i 
ungdomsinflytandenätet. Aktivi-

tetsarrangör.

Fokusgrupper
Tillsätts av FUR efter behov. 
Arbetar med ett arrange-

mang eller en sakfråga.

Påverkanstorg
Genomförs av FUR på högstadiesko-
lorna en gång per termin. Ligger till 

grund för FUR:s verksamhetsplan.

Husråd (2 st)
Möte varannan vecka. Diskuterar, genomför  och lämnar 
förslag som rör verksamhet, lokaler, sortiment, mm på 
fritidsgården Träffen respektive Kulturhuset.

Stormöte  -
med elevråden, 
hus-råden och FUR 
där man lyfter frå-
gor som går utan-
för respektive råds 
verk samhetsom-

råde.

LUPP-enkät
Genomförs vart tred-
je år. Nämnder och 
kommunala verk-
samheter utformar 
politiska mål utifrån 

resultatet.

SMS-panel
Ännu oprövat men 

står näst på tur!

Elevråd
Förutom sin ordinarie verksamhet 
deltar de i tex Dialogcaféer och fo-

kusgrupp omkring skolavslutning.

Politikermöte
FUR och KSAU möts varje 
termin för att stämma av 
aktuella frågor. Kan snart bli 
verklighet!
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”Vi kan utveckla förmågan att lita på oss 

själva, att tro på framtiden och att för-

ankra positiva känslor i vardagen” Under 

den parollen presenterades Igor och temat 

för hans föreläsning. Elever från år 7-9 fick 

chansen att höra honom prata.

– Mycket goda reaktioner tycker jag, var-

ma och starka applåder och en del korri-

dorsnack efteråt. Han lyckades skapa god 

kontakt med eleverna på deras nivå, säger 

Joachim Aude, Ungdomscenter, som var 

med och arrangerade föreläsningen.

Bakom föreläsningen stod just Forshaga 

kommun och Ulleruds församling. Syftet 

med att bjuda in den rikskända idrottslära-

ren var att ge eleverna en chans att bättra 

på den egna självkänslan och att så frön 

inför framtiden.

Igor talade mycket runt exempel på män-

niskor som lyckats med att förankra en po-

sitiv bild och genom den lyckas gott i livet. 

- Vi har en tendens att fokusera på det som 

är synligt, men det är farligt att låsa sig 

där, sa Igor. Vi måste se under ytan. Trädet 

är mer en bara stammen och kronan, utan 

rötterna skulle trädet inte ha någon styrka.

Han menade att vi väljer att se det vi inte 

kan styra över istället för att satsa på det 

vi själva kan påverka. Vi ska inte jämföra 

oss med andra, eftersom alla har olika för-

utsättningar, utan vi ska fokusera på vad vi 

kan göra för oss själva.

- Tänk om en tremånaders bebis skulle 

jämföra sig med barnen som är ett och ett 

halvt. Då skulle vi aldrig lära oss att gå.

- När vi gör oss till offer, det är då vi förlo-

rar matchen. Hur mycket vi väljer att satsa 

– det kan vi styra över, avslutade Igor.

Om det blir fler liknande föreläsningar får 

framtiden utvisa, men det är åt det hållet 

arrangörerna vill gå.

Malin Wikner
Informatör

Igor Ardoris, känd som idrottslärare i SVT:s Klass 9A, besökte Forshaga för att inspirera några av kommunens 
unga. Tanken - Vi styr själva över våra liv – styrde presentationen.

”Vi ska inte jämföra oss med andra”

Kal korridor blev kreativt rum
Alla elever i Forshaga Lärcenters högstadieklasser har under våren arbetat med en konstutsmyckning i en av Lärcenters 
korridorer.
– Från att ha varit en lång, färglös korridor är genomgången numera en inspirerande plats att passera och att vistas i, säger 
textillärare Anita Pallin.

Utsmyckningen som går under namnen 

Creative space löper cirka 15 meter har in-

volverat alla cirka 200 elever och deras lä-

rare inom ämnena textil, träslöjd, bild och 

musik. Projektet har samplanerats med 

hjälp av konstnären Annika Eriksdotter.

– Projektet inleddes med dialog med elev-

erna kring vad som är viktigt för dem. 

Fram kom ord som kärlek, glädje, ödmjuk-

het, mod, vänskap med mera. Utifrån de 

värdeorden har eleverna skapat ett klas-

siskt och tidlöst konstverk, säger Annika 

Eriksdotter, vars roll har varit att skapa en 

helhet utifrån elevernas skapande.

Egen prägel på konstverket
Värdeorden är utskurna bokstäver i trä. 

Bildeleverna har målat tavlor utifrån de 

angivna värdeorden. En tavla föreställer 

handavtryck och symboliserar ordet vän-

skap. Tavlan förklaras av eleven på följan-

de sätt: ”Vi lämnar alla avtryck, med ord, 

handlingar, beröring, närvaro, frånvaro… 

När andra kanske tar avstånd, inte vågar 

stanna kvar. Då finns vännerna där som en 

skyddande osynlig mur.”

Upphovsmakarna har med sina egna ansik-

ten också satt sin prägel på konstverket 

genom att ha broderat sina självporträtt. 

Här finns också metallslöjd i form av Värm-

landsvisans toner, passande nog på väggen 

in mot musiksalen samt tovade hjärtan i 

olika färger. Som inramning av alla alster 

sträcker sig en lång böljande gråblå våg 

som för tankarna till Klarälven.

Arbetet har utförts med hjälp av medel 

från Kulturrådet/Skapande skola.

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se
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Klassrum mitt i skogen?
För att integrera uteliv och natur med skolan har några lärare på lärcenter dragit 
igång projekt Skolskog. På Åsmyren, precis bredvid älven, ska allt byggas upp.
– Här kan man få både teori och praktik, säger Christer Haglund, idrottslärare.

Konceptet finns sedan tidigare i andra 

kommuner. Ett område i skogen som an-

vänds av skolan, ett där såväl undervisning 

som idrottsdagar kan bedrivas. Det Chris-

ter Haglund och Charlotte Olsson, ansva-

riga för upprättandet av skolskogen, hop-

pas på för Forshagas del är att arbetet ska 

kunna utgöra skolans profil.

– I skolan sitter de en timme på lektion, 

har fem minuters rast och så kör de igen. 

Jag och Charlotte tror på ett arbetssätt 

som kombinerar lärandet med hälsa och 

miljö, säger Christer.

Kombinerad teori och praktik
När Kontakten hälsar på befinner sig en 

niondeklass ute på Åsmyren. Några bän-

kar och bord finns på plats, eleverna röjde 

undan träd och sly i höstas och nyligen 

har AIC färdigställt ett vindskydd de kan 

använda. Men än är området inte klart. 

Förhoppningen är att det ska bli plats för 

volleybollplan och boule, en tillitsbana 

finns också med i tankarna. Det ska bli ett 

klassrum i skogen.

Just i dag har man friluftsdag och uppgif-

ten är att laga sin egen mat ute i det fria. 

Eleverna har själva fått göra arbetsupp-

delningen. Några steker fläsk, andra kokar 

makaroner – eller hugger sly vid älvkanten. 

Det är mycket skratt och liv. I vindskyddet 

har några plockar fram gitarrerna, andra 

värmer sig vid den öppna elden.

– Vi försöker inte gå ifrån teorin, bara kom-

binera den med utomhuslivet och praktik. 

Betygen är målinriktade, här kan man få 

bevisa vad man lärt sig i biologi likaväl som 

i andra ämnen, säger Christer.

Sedan höstdagen då man började göra i 

ordning uterummet är det här första dagen 

man spenderar på plats.

– Nu försöker vi visa dem vad det här stäl-

let kan användas till. De känner nog inte 

än att det här är deras. Det här ska ju fin-

nas för dem och för föreningar som vill an-

vända det.

Med tio minuters promenad från skolan 

hoppas Christer att man snart ska kunna 

utnyttja området mer.

– Det är ju ett initialt skede. Ett av må-

len är ju att vi ska kunna använda ett ar-

betslag till det här. Men vi får jobba fram 

förutsättningarna helt enkelt, avslutar 

Christer innan slår sig ned med några av 

eleverna.

Malin Wikner
Informatör

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

Christer Haglund, idrottslärare.



12   Kontakten nr 3 juni, 2010

Karin Smedh
– Det är ju ändå 

bara ett illhåll. Riv 

och gör något an-

nat av det istället.

Börje Pallin
– Jag tycker det är 

bra. Men några bo-

städer blir där nog 

inga, för mycket 

skit i marken tror 

jag.

En epok tar slut när Deje 

”Det är skönt att det rivs”

1989 gick sista pappersrullen från bru-
ket i Deje. Nu, nästan 20 år senare, rivs 
de gamla byggnaderna och en epok går 
i graven.
- Min farfar arbetade hela sitt yrkes-
verksamma liv här, nu är jag med och 
river, säger Ulf Nilsson på Plastatervin-
ningen i Värmland som äger lokalerna.

Varje dag tittar nyfikna Dejebor förbi det gamla bruket. Några fotograferar, andra 
delar med sig av minnen från den tid som passaerat. Men trots sentimentaliteten 
verkar flera nöjda över att man nu tagit tag och gör något.

En grävskopa drar ned bit för bit från det 

gamla bruket, dammet yr. Sakta men sä-

kert försvinner de gamla fabrikslokalerna, 

kvar blir högar av betong, metall och trä.

- Cirka 75 procent av byggnderna ska bort, 

de som inte går att använda längre. Hal-

len där pappmaskinerna stod och den nya 

massamottagningen ska vi försöka ha kvar, 

de kan bli bra lagerbyggnader, säger Ulf 

Nilsson.

Han arbetar på Platsåtervinningen i Värm-

land, företaget som äger lokalerna. De 

senste åren har de använt området för 

plastsortering, när den verksamheten inte 

längre höll fullt tempo beslutade man om 

att ansöka om rivning hos kommunen.

- Det är blandade känslor. Jag har ju job-

bat här sammanlagt 18 år, på bruket när 

det gick och på andra företag som huserat 

här. Men det är ändå bra, när det ser ut 

som det gör. Det drar för mycket bus och 

olycksrisken är alldeles för hög.

Sedan bruket slog igen -89 har fler företag 

hyrt in sig på området men allt eftersom 

har lokalerna börjat förfalla och såväl me-

talltjuvar som graffittimålare har hittat 

dit. 

- Det är klart ändå att det känns vemodigt 

att riva, det bästa hade ju varit om bruket 

fått fortsätta att gå. Men nu är det som det 

är och lokalerna hade inte gått att använda 

till annat.

Materialet som blir resultatet ska återvin-

nas och delas upp samtidigt som rivningen 

pågår. Trä, metall, betong och överbliven 

plast skickas iväg för att tas omhand. 

Än kan ingen säga vad det gamla bruksom-

rådet kan användas till i framtiden.

- Får jag drömma skulle det bli bostads-

område, badmöjligheter, någonbrygga. Det 

skulle vara häftigt, säger Ulf.

Malin Wikner
Informatör

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

Rivningsdammet virvlar när Deje bruk rivs. Resterna, byggnadsmaterialet och platsen, skickas 
vidare för återvinning. Ulf Nilsson ser rivningen som både bra och lite vemodig.

Enkäten - Vad tycker du om att bruket rivs?
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Ernst Olsson 
– Bra att det får 

bort smörjan, gör 

ingen nytta där det 

står i dag.

Gunvor Holt 
– Bara bra att det 

rivs tycker jag. 

Bruket skämmer ut 

hela Deje som det 

ser ut nu.

bruk försvinner

”Riv och gör något 
annat av det istället”

Butorps Byalag, 
kända i hela Sverige?

Lördagen den 8:e maj fick Butorp besök 
av ett 40-tal delegater från Landsbygds-
riksdagen. Dessa delegater kom från hela 
Sverige, från Norrland till Skåne i söder.
Lördagen inleddes med ett välkomnande 
i form av fika och underhållning. Därefter 
information om Butorps historia och olika 
verksamheter.
Delegaterna fortsatte sedan med eget ar-
betsmöte en timme. Efter detta gjordes 
en guidning med buss i byn. Lunch i form 
av egna tillverkade kolbullar vid natur-
sköna ädelfiskevattnet. 
Sen kom nästa grupp av delegater som 
fick genomgå liknande aktiviteter.
Delegaterna visade sig mycket nöjda med 
besöket och följde intresserat med i den 
information som gavs. Några har till och 
med hört av sig efteråt för att få mer in-
formation och lovat besöka Butorp igen.
Söndagen den 9 maj var några från ädel-
fisket i Butorp över till Sunne på en press-
träff.
Där träffade de Jordbruksministern Eskil 
Erlandsson, som informerades om Butorps 
satsning på ädelfiske.

Butorps Byalag 
genom Roger Johansen, sekreterare.

Modevisning för PRO

Torsdagen den 11 mars var det åter igen 
dags för modevisning i Folkets Hus. Många 
nyfikna kom för att se kläder från Seni-
orshopen. Detta var en visning för Fors-
haga PRO och kläderna visades av lokala 
mannekänger. Det fanns massor av snygga 
fritids- och festkläder och efter visningen 
hade alla chans att handla lite snygga vår-

kläder.

Lisbeth Budai
PRO

Besök från vänorten

Den 15 april var det besök av Forshaga och 
Dejes PRO vänner från vänorten Råde. 
Alla önskades välkomna av ordförande 
Lennart Andersson. Det första stoppet 
blev på Åshöjden med kaffe och smörgås, 
och Ulleruds historia. Senare Mårbacka 
och en guidad visning. I Deje var det lunch 
och kaffe och sedan blev det dags att ge 
respektive kommun fina gåvor. 
Vi hoppas vi ses snart igen!

Sandor Budai
PRO
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Det blir ett tåg som barn kan åka med till 

djungeln (obs. tåget är stillastående!). I 

djungeln finns klätterställningar och lek-

redskap med djur och träd. Gungor, soffor 

och sandlåda blir det förstås också samt 

en uppfräschning av hela området. Del av 

lekplatsen blir dessutom anpassad för per-

soner med funktionsnedsättning. Vi räknar 

med att arbetet kan komma i gång i som-

mar och vara färdigt i början av hösten.

Den nya lekplatsen är en följd av kommu-

nens beslut 2008 att bygga temalekplatser. 

Hittills har vi  byggt tre temalekplatser: 

Forshaga lärcenter och Fältgatan i Fors-

haga samt Västra Dejefors i Deje. Förutom 

temalekplatser kommer övriga lekplatser 

att successivt rustas upp.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Djungellek i Åsen
Lekplatsen i Åsen kommer under året att byggas om så att den blir litet mer 
djungellik.

Klipp häcken
Nu är den gröna årstiden här och det väx-
er så det knakar. Som alltid under växt-
perioden behöver alla fastighetsägare ser 
över växtligheten så att den inte hänger 
ut över gator och gångvägar. Det är viktigt 
för trafiksäkerheten att det är bra sikt vid 
korsningar och utfarter. På kommunens 
hemsida under rubriken ”trafiksäkerhet”, 
finns mer information samt instruktiva 
bilder som visar vad som gäller. Du kan 
också hämta en broschyr hos receptions-

personalen i kommunhuset.

Lunch i skolan 
Du vet väl att du som förälder är välkom-
men att äta lunch tillsammans med ditt 
barn en gång per termin?  Det finns även 
möjlighet att besöka våra produktionskök 
i Dejeskolan och Forshaga lärcenter. Du 
får prata med personalen och se hur till-
lagningen går till. Kontakta kökschefen i 
respektive kök och boka en tid.

Politiker och tjänstemän i barn- och ut-
bildningsnämnden med ordförande Benny 
Pedersén i spetsen gjorde just det. De 
besökte restaurangen och produktionskö-
ket samt åt lunch. Menyn för dagen var 
salladsbuffé och ugnstekt falukorv med 
bruna eller vita bönor. Det fanns också 
ett vegetariskt alternativ samt möjlighet 
att smaka på omsorgens mat: stekt ström-
ming med potatismos.

Tillgängligt för alla
Regeringen har i samverkan med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram 
en strategi för hur målen för tillgänglig-
het ska nås fram till år 2010. Det handlar 
bland annat om enkelt avhjälpta hinder 
och en tillgänglig kollektivtrafik.

Kommunen har i budget för 2010 anslagit 
500.000 kronor för att göra vissa anpass-
ningar av den offentliga miljön. Det är ett 
arbete vi påbörjade redan 2009 och gäller 
främst korsningar och busshållplatser. I 
korsningarna gör vi ledstråk i annat ma-
terial och färg. Vid busshållplatserna höjs 
kantstöden till 17 cm för att det ska vara 
lättare ta sig in och ur bussen. Även här 
läggs plattor i olika färger för att utgöra 
ledstråk till bussen.

Därför har förskolebarn, skolbarn, kommu-

nalarbetare och kommunhusets personal 

städat i våra tätorter. Det har blivit myck-

et renare, men än finns det skräp kvar. Har 

du en timme över, gå gärna ut och hjälp 

oss hålla kommunen ren. 

Plocka upp skräpet
Kommunteknik följer en arbetsplan och 

städar centrala delar av tätorterna tre 

gånger per vecka året om. Resten av sam-

hällena städas inte av kommunens per-

sonal. Vill du att det ska vara rent i ditt 

bostadsområde; hjälp till att plocka upp 

skräpet. Ju renare det är, desto mindre 

slängs.

Du som har hund: det är viktigt att du tar 

upp avföringen efter hunden. Tyvärr kan 

man ofta se hundbajs i vissa lekplatser 

och på gång- och cykelvägarna. Lägg din 

hundbajspåse i en av alla hundlatriner som 

kommunen satt upp. Du kan också lägga 

påsen i dina hushållssopor.

Vet du att det är ett miljöbrott att skräpa 

ner? För nedskräpning liksom skadegörelse 

genom klotter är straffet fängelse i max 

ett år. Upptäcker du privata avfallshögar 

i skogen; hör av dig till kommunen. Ser du 

någon eller vet vem som klottrar: anmäl 

det till polisen. Du får vara anonym.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

Hjälp oss hålla rent ute
Du har väl märkt att nedskräpning och klotter ökat i vår kommun liksom i samhäl-
let i stort. Vi vill ändra på det!
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Lärare lär av varandra 
Kvalitet i förskoleverksamheten är namnet på det årligt återkommande pedagogiska erfarenhetsutbytet som sker för 
samtlig personal inom Forshaga kommuns förskoleverksamhet. I maj var det dags igen för personalen att träffas under en 
heldag.

Forshaga kommun har sin förskoleverk-

samhet fördelat på fyra skolområden. I år 

var tredje året som man arrangerade en 

heldag för pedagogiskt erfarenhetsutbyte. 

Det skedde i form av seminarier med äm-

nen som personalen själva valt och brin-

ner för. Det var dessutom personalen som 

själva höll i seminarierna för sina kollegor. 

– Det finns mycket inneboende kunskap 

hos vår personal som genom detta erfa-

renhetsutbyte över skolområdena gör att 

man på ett djupare sätt reflekterar och 

tillsammans utvecklar egen verksamhet. 

Vi har under de år som detta pågått haft 

en mängd olika personal och arbetslag som 

har bjudit andra på sina arbetsmetoder 

och arbetssätt, säger Kerstin Björklund bi-

trädande barn och utbildningschef. 

I år åskådliggjordes tre ämnen; Mylla för 

mångfald - Hur agerar man som förskole-

pedagog i mötet med barn från andra län-

der? Hur hanterar man etik, språk, trauma, 

kultur och fördomar? Småbarnspedagogik - 

Hur skapar man ett utmanande rum för 

lärande för de yngsta barnen i förskolan?  

Pedagogisk miljö för lek och lärande - Hur 

ser barns inflytande och delaktighet i den 

pedagogiska miljön ut? 

Efter seminarierna skedde arbete i tvär-

grupper och i arbetslag på Forshaga lär-

center.
Malin Eriksson

Informatör
054-17 22 28

malin.eriksson@forshaga.se

Fungerar din brandvarnare?
Trots fjolårets höga antal dödsbränder fortsätter antalet att öka. Under årets 
tre första månader omkom 42 personer i 39 bränder att jämföra med fjolårets 
33 omkomna i 32 bränder. Bara i Värmland har hittills fyra personer omkommit 
till följd av brand. Det förstärker det viktiga budskapet om brandvarnarens be-
tydelse.

Räddningstjänsten Karlstad Regionen 

(Forshaga, Deje, Kil, Hammarö, Grums, 

Vålberg och Väse) genomförde bostadstill-

syn 2010 i våra kommuner. Räddningstjäns-

tens deltidskårer genomförde bostadsbe-

sök på respektive ort måndagen 26/4 och 

tisdag 27/4 mellan klockan 18.00-20.00.

Det var i första hand lägenheter som be-

söktes. Syftet med bostadstillsynen var att 

kontrollera om lägenhetsinnehavaren hade 

en fungerande brandvarnare. Vi delade ut 

disktrasor med info på, en broschyr ”elden 

tar allt” och en checklista. Sedan informe-

rade vi om brandskydd. Vi på Räddnings-

tjänsten Karlstad Regionen Station 170 

Forshaga ”hälsade” på hos 143 lägenhets-

hushåll.
Monika Nyqvist Karlsson 

Deltidsbrandman
Räddningstjänsten Karlstads

 Regionen Station 170 Forshaga

Kostnadsfri brandutbildning 
för hem och fritidsmiljö
Vi vill öka medvetenheten och kunskapen 
om brandsäkerhet i våra bostäder och vår 
fritidsmiljö. Därför erbjuda vi dig en kost-
nadsfri teoretisk utbildning i brandkun-
skap, utbildningen riktar sig mot alla typer 
av boende och föreningar i Karlstad, Ham-
marö, Kil, Forshaga och Grums kommuner.
 
Utbildningen bokas genom:
Morgan Michel
Brandförman/Instruktör
0706-297092
morgan.michel@karlstad.se
 
Dennis Johansson
Utb-administratör
0706-297027
dennis.johansson@karlstad.se

Räddningsverkets rekomendationer 

• Brandvarnare-det  ska finnas minst en 
fungerande brandvarnare i varje bostad.
• 6 kilos pulversläckare ABC
• Brandfilt (120 X 180 cm)

Prata om brandskydd med hela familjen, 
vad gör vi vid en ev brand? Vet alla var vi 
har brandskydd? Hur dom fungerar? Hur ut-
rymmer vi från våning två i villa, kan alla 
nummret 112? Ha en brandövning hemma 
någon gång per år.

Foto: Peter Linhard
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Utslagna kakelugnar, omgjord fasad och 

rivna utbyggnader var inget hinder när Pe-

ter och sambon letade hus. 2003 hittade 

de vad de sökt i Forshaga, ett hus från 

1903 – med stor poten-

tial. Då var det, med 

Peters egna ord, sön-

derslaget. Någon gång 

under 60-talet rev man 

bort allt det gamla för 

att modernisera. Fasa-

den täcktes med eternit 

och invändigt doldes golv och tak med ”se-

naste nytt”. Men de ville åt grunden och 

köpte huset.

Kollade med kommunen vad som gällde
– Innan vi började arbetet läste jag otroligt 

mycket och vi kollade på många hus för att 

få inspiration. Vi ville hitta ett koncept, 

få en bild av exakt vad vi ville göra med 

huset.

När allt fanns nedtecknat kontaktade de 

miljö- och byggförvaltningen för att pre-

sentera sina idéer.

– I början pratade vi 

jämt, jag tror nästan 

jag tröttade ut dem ett 

tag. Men de var till stor 

hjälp, jag har inget att 

klaga på. Det var skönt 

att kunna lyssna av med 

dem som har koll på hur sådant här brukar 

gå till.

I dag är bostadshuset klart, i det stora 

hela. Under åren som gått har man sökt 

flera bygglov för att någon gång nå fram 

till det resultat de är ute efter. Just nu 

är en utbyggnad för tvättstuga och bastu 

på gång och samtidigt är det gården med 

nytts gårdshus som nu står i fokus. Peter 

gör allt arbete själv, men lite assistans av 

sonen.

Det tar tid att göra det ordentligt
– Man måste låta det ta tid. Vi har letat 

runt efter passande material, letat oss 

utanför den lokala marknaden om det be-

hövts. På det här sättet blir det mycket 

Har du lagt märke till det röda huset med grå knutar i centrala Forshaga? Peter Holmgren och hans sambo Ulrika Jards 
arbetar med att restaurera ett hus från 1903. Målet är att återskapa dåtidens stadsmiljö.
– Men man får inte stressa, säger Peter.
Det är lätt att förstå vad han menar, de håller fortfarande på med bygget, sju år efter att de köpte huset.

”Innan vi började ar-
betet läste jag otroligt 
mycket och vi kollade 
på många hus för att få 
inspiration.”

Peters tips vid husrenovering:
Låt det ta tid, stressa inte och fundera 

över hur ni vill ha det. Och se till husets 

möjligheter, jag tycker man gör fel när 

man tar ett gammalt hus och renoverar 

det som nytt, dessutom blir det tillslut 

dyrare än att köpa nytt från början.

De återskapar sitt drömhus

Peter Holmgren och sambon Ulrika Jards håller på att restaurera ett hus från 1903. De vill göras huset tidtypiskt och är noga med att 
detaljerna ska stämma, som panelen på insidan och de små fönstren på ovanvåningen.  Foto: Malin Wikner
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Vår- och sommartider är också husköpar-

tider. Arkitekten JanErik Engström upp-

manar till lite eftertänksamhet när det 

gäller de första valen, de kan påverka 

mycket.

– För det första så bör man köpa ett hus 

som passar ens egna behov, inte köpa ett 

hus och sedan bygga om precis allt. Ib-

land verkar det som att de som köper hus 

vill bygga sitt drömhus av något som inte 

har förutsättningar att bli det. Det blir 

både dyrt i pengar och tid.

JanErik som arbetar på konsultbasis på 

kommunens miljö- 

och byggförvaltning 

har ofta kontakt 

med kommuninvå-

nare som ska reno-

vera, bygga om eller 

bygga till. Men han 

ser gärna att det blir 

än mer och lite tidi-

gare kontakt.

– Man kan ju använ-

da oss på kommunen 

som tipsare. Här kan 

man få hjälp med 

vad som gäller för ett område, vad detalj-

planen säger, vad som kan tänkas passa in 

i området. Vilka material som är bra att 

använda sig av.

För det finns en del regler att hålla sig 

till när det ska renoveras, särskilt vad det 

gäller exteriören. Har man koll på alla 

regler från början kan man bespara sig 

många timmars onödigt arbete.

– De flesta gör ju rätt och söker bygglov 

när det behövs, men har man inte gjort 

det och ändå gör större förändringar kan 

det i värsta fall hända att man måste 

återställa det man gjort. Ofta är det 

grannarna som hör av sig till oss om att 

något är på gång och 

då måste vi göra en 

utredning.

Han tycker att det är 

viktigt att tänka över 

vad man faktiskt be-

höver, att man inte 

stressar med att byg-

ga ut och om.

– Bo in er först, ha det lite jobbigt ett tag 

så att ni märker vad ni faktiskt behöver 

göra - flytta inte toaletten innan ni vet 

att ni måste, det är många som ändrar sig 

när det redan är gjort.

När man väl beslutat sig tar man reda på 

om det är bygglovspliktigt.

– Vad som får göras styrs av detaljplan- 

och lagen. Ett hus får inte förvanskas för 

mycket till exempel och ska också vara 

estetiskt tilltalande och passa in i om-

rådet, det ställer olika krav från fall till 

fall. På insidan är det mer fritt.

Bäst blir det om man utgår från huset 

förutsättningar och har respekt för den 

ursprungliga karaktären.

– På sikt kommer det också att gynna så-

väl det ekonomiska som det kulturhisto-

riska värdet.

Malin Wikner
Informatör

Har du precis köpt hus, eller bor du redan i ett men vill göra om? Stadsarkitekt 
JanErik Engström tipsar om vad som kan vara bra att tänka på när du planerar 
renovering.

billigare.

Han menar att det skulle kostat mer att 

anlita en firma för allt jobb.

– Det är så mycket detaljer, som att hela 

huset lutar. Det hade dragit iväg direkt. 

Så här med facit i hand finns det vissa de-

lar han skulle valt att göra annorlunda.

– Första två månaderna bodde vi i en lä-

genhet här i Forshaga, då jobbade jag 

nästintill dygnet runt med att få några av 

rummen beboeliga. Sedan fick vi bo i bygg-

dammet. Det hade varit bra att bo borta 

längre. Att leva mitt i arbetet är krävande 

och det gör att allt tar längre tid. Men av-

skräckt har han inte blivit, snarare sugen 

på mer. Nya drömmar väntar, när de hittat 

rätt tomt.
Malin Wikner

Informatör
054-17 20 10

malin.wikner@forshaga.se

JanErik 

Engström, 

stadsarkitekt.

”Man kan 
ju använda 
oss på kom-
munen som 
tipsare ”

Kontakta kommunen innan 
du börjar din renovering

Här kan du ta reda på mer inför renoveringen

• www.forshaga.se/miljoboendetrafik Här kan du läsa mer om vad som är 
bygglovspliktigt och dessutom ladda ned
blanketterna du kan behöva.
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Du deltar i år 
igen på Kam-
marmusikda-
garna, vad gör 
att du kommer 
tillbaka?  
- Anders Lager-

qvist (konstnär-

lig ledare. reds. 

anm) och alla 

fantastiska mu-

siker han bjuder 

in. Dessutom visade sig Forshaga var en 

mycket trevlig och vacker plats.

Vad utmärker dagarna i Forshaga?
- Det känns genuint. Fokus ligger på musi-

ken, musikerna och publiken. Sådant håller 

i längden.

Vad gillar du med kommunen Forshaga?
- Nu känner jag inte kommunen tillräck-

ligt. Men jag la märke till stor entusiasm, 

samarbetsvilja och glädje.

Vad kommer du själv att spela? 
- Bl.a R. Schumann pianotrio d-moll och J. 

Brahms pianokvartett c-moll. med mera.

Vad ser du mest framemot?
- Att få återse Forshaga i någorlunda friskt 

tillstånd. Jag var så himla förkyld förra 

året.

Du är en av musikerna som deltar som 
jobbat mycket med just kammarmusik. 
Vad är det som lockar med den sortens 
musik?  
- Nästan all bra klassisk musik tar avstamp i 

det lilla formatet. En Symfoni av till exempel 

Beethoven eller Brahms är - något förenklat 

uttryckt – uppförstorad kammarmusik. Som 

musiker kommer du (i kammarmusikaliska 

sammanhang) musiken in på livet, in under 

huden på ett märkvärdigt sätt. Du kan känna 

materialet, musikens väv, doft. Ett intimt 

möte för både musiker och publik.

Har du någon favoritmusiker och/eller 

kompositör?
Det finns så många... men till en öde ö... 

Maria Callas och J.S.Bach.

Hur du skulle du beskriva vad som är bra 
med kammarmusik för någon som inte är 
insatt?
- Vad som är bra eller dåligt med en viss 

typ av musik är i grunden omöjligt att svara 

på. Men man behöver inte var insatt för att 

uppleva och njuta av kammarmusik. Att på 

nära håll skåda musiker som kämpar, svet-

tas och ingjuter allt sitt kunnande och käns-

la - glädje, sorg, smärta - i musiken, och att 

dessutom få fantastisk musik på köpet - det 

är en mycket speciell och  stor upplevelse.

Varför ska man besöka ett arrangemang 
som Forshaga kammarmusikdagar?
- För att få upplevelser av musik som hål-

ler livet ut.
Malin Wikner

Informatör
054-17 20 10

malin.wikner@forshaga.se

Lyckat 
rullatorrally!
Succé för Rullatorrallyt! Solen lyste 
över mellan 80-90 glada äldre som var 
med på rullatorrallyt där den yngsta 
var 7 månader och den äldsta 102 år. 

Till tonerna av i sommarens soliga dagar 

gick startskottet med poliseskort och där-

efter rullade rullstolar och rullatorer ge-

nom Deje där ballonger vajade i vinden 

längs vägen. 

Vattendepån vid Blomsterhandeln var väl-

besökt denna varma dag och därefter fika-

des det och sjöngs allsång. Evenemanget 

var uppskattat och flera frågade om det 

var återkommande. 

Arrangörer var Ulleruds församling, Fors-

Foto: Daniel Bylemark

Den 26-30 juli är det dags för årets upplaga av Kammarmusikdagarna. 
I år firar man femårsjubileum och förväntningarna är på topp.

Hallå där Love 
Derwinger, pianist…

haga kommun (aktivitetsgruppen) och 

Gårdsrådet i Deje.

Carina Haak

Svenska kyrkan, Ulleruds församling
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Semestertips 
från rådrummet 
Konsumentrådgivningen vill gärna lämna lite tips kring de vanligaste frågorna 
som vi ställs inför när man ska ut och resa i samband med sommarsemestern.

Behöver jag teckna en reseförsäkring?
Vanligtvis så har du ett bra reseskydd i din 

hemförsäkring som oftast gäller i 45 dagar 

om du skulle bli sjuk eller skadad. När du 

betalar resan med ditt bankkort så kan en 

del tillägg ingå, t ex avbeställningsskydd. 

Grundskyddet täcker det mesta men vid 

osäkerhet kan det vara bra att undersöka 

tilläggsförsäkringar hos hemförsäkringsbo-

laget eller reseleverantören som ett kom-

plement till reseförsäkringen. 

Vad gör jag om jag blir akut sjuk, ska-
dad eller bestulen? 
Vid misshandel, överfall, rån eller stöld 

så bör en polisanmälan göras. Skaffa se-

dan ett läkarintyg från första dagen där 

doktorns ordination finns angiven. Spara 

alla kvitton från diverse utlägg. Vid akut 

läge eller svår skada ring alarmcentral, t 

ex SOS i första hand. Se till att ha med 

ditt servicekort/utlandsresekort och ditt 

försäkringsbrev samt viktiga telefonnum-

mer nedskrivna till bl a SOS och spärr av 

betalkort.

Vad bör jag tänka på när jag ska ge mig 
ut och resa med bil i Europa?

Ta med körkortet och del 1 av registre-

ringsbeviset. Undersök hos försäkrings-

bolaget så att din bilförsäkring gäller 

utomlands och be att få med dig en in-

ternationell skadeanmälan om en olycka 

skulle inträffa. I vissa länder är det krav 

på reflexväst, första hjälpen, brandsläck-

are och extra glödlampor. Det är inte till-

låtet att använda mobiltelefon under kör-

ning och i vissa länder, ex. i Tyskland krävs 

ett miljömärke (Umweltplakette) för att få 

köra in i städerna. Det är också obligato-

riskt med vägavgifter på många motorvä-

gar och trafikreglerna kan variera.

När jag befinner mig på mitt resmål så 
vill jag gärna hyra en bil, vad skall jag 
tänka på då?
Börja med att ta reda på åldersgränserna 

för uthyrning. Ta sedan reda på vad bilen 

kostar per kilometer och se till att få det 

eventuella spärrbeloppet som reserverats 

på ditt kreditkort antecknat i hyresavta-

let. Skall hyresavtalet förlängas, vad gäl-

ler då? Vart du kan lämna igen bilen osv. 

Se till att bilen är helförsäkrad och hur du 

går tillväga vid en eventuell olycka eller 

om bilen går sönder. Om bilen har några 

skador eller andra fel så bör dessa anteck-

nas i ett protokoll både vid hämtning och 

vid återlämning. Till sist, kontrollera mä-

tarställning och vad bilen ska tankas med 

för bränsle.

Jag har tänkt och flyga, vilka rättighe-
ter har jag om flyget blir inställt eller 
försenat?
Vid inställt flyg: att kostnaden för hela din 

biljett eller del av denna som du inte har 

kunnat utnyttja betalas tillbaka, eller att 

din resa bokas om så att du kommer fram 

så fort som möjligt, eller att din resa bokas 

om till ett annat tillfälle som passar dig.

Vid försenat flyg: Ersättningen här beror 

på hur många timmar flyget är försenat 

och om flygningen sker inom eller utanför 

EU etc. Vid en försening på minst 2 timmar 

eller mer ska bolaget bjuda dig på mat och 

dryck, samt se till att du kostnadsfritt får 

framföra meddelanden på telefon, fax el-

ler e-post. Vid en försening till nästa dag 

ska flygbolaget även stå för logi. 

 
Mer info: 
www.konsumenternasforsakringsbyra.se 

www.konsumenteuropa.se

Jane Ullman, Elisabeth Eklo, 
Ulf Stefansson, Ina Johansson
Besöksadress: 
Kungsgatan 12/Stora torget, Karlstad
Öppet: Mån – Fre kl. 11-16
Tel.tid: Mån – Fre kl. 11-12 och 13-15
Tfn: 054 – 29 73 12, 054 – 29 73 04, 054 – 
29 73 02, 054 – 29 73 01
Fax: 054 – 29 73 10
Mail: konsumentkarlstad@karlstad.se

Öppetider sommaren 2010
Träffen
Öppet t o m 16 juni
Stängt 17 juni – 18 augusti

Håll utkik efter våra utomhusaktiviteter 
på Bilddagboken, Facebook och på Fors-
haga kommuns hemsida.
www.forshaga.se, fliken kultur och fritid, 
ung och kommande arrangemang         
www.bilddagboken.se 

www.facebook.se

Deje Kulturhus
Då Kulturhuset är öppet är biblioteket 
öppet för självbetjäning

Forshaga bibliotek
Sommaröppet 14 juni – 15 augusti
Måndag, onsdag   14:00-18:00
Tisdag, torsdag, fredag  10:00- 14:00
Lördag, söndag   stängt

Deje bibliotek
Stängt 18 juni – 8 augusti

Deje Simhall
Vi har öppet onsdagar och fredagar till 
och med den 23 juni.
Onsdagar:     13,15-16 pensionärsbad
       16-20 allmänhetens bad, 
       20-21 motionssim ö 14 år.

Fredagar       06-08 morgonbad ö 14 år, 
       14-16 babysim, 
       16-20 allmänhetens bad.

Motionslokal och solarier är öppna 7.30 
-15 varje vardag t o m 23 juni FÖRUTOM 
måndag 7 juni samt tisdag 8 juni då är 
personalen på fortbildning.
Kassan stänger en timme före och om-
klädningsrummen en kvart efter badti-
dens slut.

Med reservation för ändringar



Vad betyder 
gott värdskap för dig?
Det har säkerligen funnits något tillfälle när du känt dig lite extra välkommen. 
Kanske har det inträffat under en resa, ett tillfälle som spridit värme inombords 
och som du minns än idag. Kanske har du upplevt denna omtanke här i Forshaga? 

Ett möte hos någon av våra fina närings-

idkare, någon som har visat lite extra 

omsorg när du varit i behov av vård eller 

någon som du varit hembjuden 

till. Ett exempel på uppskat-

tad omtanke i all dess enkel-

het finns vid Karls kabyss, 

ca. 3 km norr om Olsäter 

längs Klarälvsbanan. Här 

har många cyklister välkom-

nats av en mysig rastplats, där 

både blommor och nyplockade 

äpplen förgyllt deras semester.

Det vore roligt om du vill dela med dig av 

din värdskapshistoria, gärna med exempel 

från platser och verksamheter inom vår 

egen kommun. Bästa historia vinner fis-

kekort för två personer i Forshagaforsen, 

valfri zon. Ditt bidrag skickar du, senast 

den 16 augusti 2010, via e-post till: victo-

ria.gothberg@forshaga.se. Vi förbehåller 

oss rätten att använda samtliga inlämna-

de tävlingsbidrag i samband med 

marknadsföring av vår destina-

tion.

Turismenheterna i Karl-

stadsregionen jobbar efter 

en gemensam vision om att 

bli Sveriges mest gästvänliga 

region. Jag vill därför passa på 

att be dig att välkomna våra gäster, och 

varför inte varandra, lite extra den här 

sommaren.

Ha en riktigt skön sommar!

Victoria Göthberg
Turismchef

054- 17 20 87
victoria.gothberg@forshaga.se

Tävling

Aktivera dig längs Klarälvsbanan! Nio mil 

bilfri cykelväg mellan Karlstad och Udde-

holm. Passa på att stanna till vid natur-

sköna platser längs vägen, som t.ex. hem-

bygdsgårdarna, Syrsjön, Edeby eller Karls 

kabyss. Eller varför inte ta en fika vid något 

av våra trevliga caféer?

Besök Dyvelstens flottningsmuseum och 

nya Magasin 11 (älva) i sommar! Ett utfors-

kande upplevelserum för barn, med fokus 

på berättelser och experiment om vatten 

och miljö.

Butorp, utanför Olsäter, är en riktig pärla. 

Här finner du bl.a. ett sommaröppet café 

med kvällsunderhållning, ponnyridning, 

fina vandringsleder och bra bad- och fiske-

möjligheter.

Norra Hyn är ett måste för den fågelintres-

serade! Det är en av Sveriges artrikaste få-

gelsjöar.

Tomten i Halla hälsar alla barn, stora som 

små, välkomna året om! Ring och meddela 

ditt besök.

Prova fiskelyckan! Våra många sjöar och 

vattendrag erbjuder allt från abborrfiske 

och put & take till exklusivt laxfiske. Kon-

takta vårt sportfiskecenter för fiskekort 

och mer information, tel. 054-876830.

Njut sommaren i skog och natur! Vi har ett 

bra utbud av vandringsleder och motions-

spår. Hämta broschyren ”Stigar och stråk i 

Forshaga kommun” hos oss på turistbyrån.

Här finns gott om badplatser. Prova t.ex. 

barnvänliga Abborrtjärn. Vid Skivtjärn tar 

våra badvärdar väl hand om dig under veck-

orna 27-32 mellan kl. 10.00-17.30 varje dag 

(med reservation för väderleken).

Glöm inte picknickkorgen! Ett tips: Vi har 

många caféer och restauranger som gärna 

hjälper dig att fylla den.

Tips på 
smultronställen

Vi hjälper dig gärna med tips och informa-
tion när du vill göra utflykter i närområdet 
och övriga Värmland. Behöver din släkt eller 
dina vänner boende? 
I vår kommun finns många trevliga övernatt-
ningsmöjligheter, allt från herrgårdar och 
bed & breakfast till enklare campingstugor. 

Hos oss kan du också bara komma och trivas 
på verandan, tillsammans med andra gäster 
från när och fjärran. Även i år kommer lo-
kala hantverkare att ställa ut i Klarälvsrum-
met på temat ”Konst i Värmland”.

Välkommen till Forshagaforsen! Turistbyrån
Öppet 7 juni – 15 augusti.
Måndag-fredag 09.00-18.00
Lördag-söndag 10.00-16.00
Tel: 054-172075
Besöksadress: Industrileden 2 
Forshaga
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Urval av sommarens evenemang
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under Turism & evenemang samt på varmland.org

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

Med reservation för ändringar

1-30 juni
Fotoutställning på temat gemenskap 
Forshaga Lärcenter. 

5 juni Edebymârten  

6 juni Nationaldagsfirande 
Forshaga hembygdsgård 
Med Dejefors musikkår och Forshaga Manskör. 

7 juni Barnvisans kväll 
Nedre Ulleruds kyrka
Med Dejeskolan, Fyrbo. 

Buggkvällar i Folkets Park 
Buggkvällar i Forshaga Folkets Park 
Torsdagar kl 18.00-21.00 3, 10 och 17 juni.

12 juni Sommarkonsert
Nedre Ulleruds kyrka 
Med Forshaga Manskör, Nedre Ulleruds kyrko-
kör, Rita Björkman - sång. 

14 och 20 juni Blomstervandringar 
Mölnbacka bygdegård
Vandringen pågår ca 2 timmar. 

15 juni
Dyvelstens flottningsmuseum öppnar 

19 juni Butorps sommarcafé öppnar
Öppet varje dag till och med 11 augusti. 

19 juni Magasin 11 - Invigningsfest 
Dyvelstens flottningsmuseum
Vi inviger Dyvelstens nya upplevelserum Ma-
gasin 11 (älva).

23 juni Forshaga långt före Forshaga
Berättelser om stenåldern på 

Dyvelstens flottningsmuseum
Föredrag av arkeolog Hans Olsson

25 juni  Midsommarfirande 
Forshaga hembygdsgård

26 juni Pimgrimsmässa
Forshaga, Nedre Ulleruds kyrka

30 juni Övre Ulleruds kyrkokör
Butorps sommarcafé

3 juli  Julia Cesar -sång, historier & allsång 
Butorps sommarcé

7 juli Sång av Marita & Olle Ljungberg 
Butorps sommarcafé

8-10 juli Forshaga-festivalen
Aktiviteter från torsdag till lördag – marknad, 
tivoli, fotbollsturnering, musik i Folkets park 
med mera. 
Läs mer på www.forshagafestivalen.se 

14 juli Hus i Värmland - råd och inspiration
Dyvelstens flottningsmuseum
Föredrag och rådgivning av byggnadsantikva-
rie Lena Thor, Värmlands Museum

15 juli Blomstervandring
Samling vid Kvarntorps Herrgård. Vandringen 
pågår ca 2 timmar. 

17 juli Barnens dag i Butorp
Butorps sommarcafé. 

18 juli Bakluckeloppis
Butorps sommarcafé 

23 juli Pop av Christoffer Löwed 

Butorps sommarcafé. 

26-30 juli Forshaga Kammarmusikdagar 
För femte året i rad utlovas en artistuppställ-
ning utöver det vanliga. 
Läs mer på: www.kammarmusikdagar.se 

6 augusti Torgny Melins
Forshaga Folkets Park, Arr. Karavanen

6 augusti Kolbullekväll i Edeby
Edeby gamla färjeläge vid Klarälvens strand. 

6 augusti We Rythmix Viskväll 
Butorps sommarcafé. 

7 augusti Prova på dag vid Ulvbergstjärn 
Forshagaforsens Sportfiskeklubb inbjuder till 
klubbens put and take vatten. Eget fiske med 
medhavd fiskeutrustning. Visning av flugfiske, 
spinnfiske och flugbindning! Korvgrillning, 
fiskrökning, kaffeservering & tipspromenad 
runt vattnet. Båtturer. 

9-14 augusti Peter Ottossons hockeyskola
Forshaga, Ängevi. Elever födda 96-03. 

14 augusti Barnens dag
Dyvelstens flottningsmuseum
Tema vatten och miljö. 

16 augusti Blomstervandring
Åsmyren. Samling vid ”grusgropen” på Åsmy-
ra. Vandringen pågår ca 2 timmar 

21 augusti Tjej-fotbollens Dag 
Östra Deje, Tallmovallen 

28-29 aug Hantverks- och utställningsdagar 
Forshaga Hembygdsgård 

På fredagseftermiddagen den 7 maj 
strömmade ungdomar från hela Värm-
land in genom portarna på UNO i Karl-
stad. Det var äntligen dags för årets 
länsfestival med temat storstad. 

Men årets länsfestival såg inte ut som den 

brukar. Hemligheten var att det fanns en 

livesändning! På arenan i bibliotekshuset 

kunde man sjunka ner i fåtöljen och titta 

på storbilds TV när scenföreställningarna 

var i full gång. 

Årets festival la sin storsatsning på kringak-

tiviteter för att inspirera ungdomarna och ge 

fler valmöjligheter på sysselsättningar. Om 

man kände för att vila öronen lite från någon 

av de fyra föreställningarna kunde man sätta 

sig i baren och lyssna på en dj:s musik eller 

traska bort till arenan och se på konstutställ-

ningen eller livesändningen. När det inte på-

gick föreställningar var det workshops som 

regerade. Till rixfestivalen som i år hålls i 

Skara kommer det att finnas 25 ungdomar 

från Värmland representerade. 

 Nu återstår bara att se om livesändningen 

är någonting som UKM kommer att ta med 

sig i framtiden och utveckla. 
Janne Johansson

Ungdomssamordnare

UKM länsfestival skriver historia med livesändningar

Mer information om sommarens evenemang kan du hitta i Dag för dag-kalendern som du nyss fått i brevlådan.
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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

Anne B Ragde

Arseniktornet

Mamma ringde för 

att berätta: ” Mor-

mor är död.”

Sen skrattade hon. 

Länge…

” Är det inte fan-

tastiskt.”

Arseniktornet är i lika stor del en berät-

telse om tre generationers kvinnor, som en 

skildring av kärlekens förutsättningar och 

livets skörhet.

Arseniktornet är Anne Ragdes debutroman 

som nu översatts till svenska.

Finns både som ljudbok och bok.

Lars Krantz

Wij Trädgårdar
En vision i Ockelbo

I början av 

juli blommar 

alla rosorna i 

Wij trädgår-

dar som allra 

vackrast.

M ä n n i s k o r 

från när och 

fjärran vall-

färdar hit 

för att känna 

ro sdof ten, 

kanske lära 

sig något om plantering, eller för att köpa 

en alldeles egen ros.

Rosträdgården är en av de sju trädgårdar 

som Lats Krantz tillsammans med sina 

medarbetare har skapat vid Wij Herrgård 

i Ockelbo. Här beskriver han dem alla, och 

han porträtterar också sina speciella favo-

ritväxter. 

Han berättar sakkunnigt och engagerande 

om odling i norr och om hur visionerna och 

drömmarna kring Wij trädgårdar har blivit 

verklighet. Boken om Wij är en inspire-

rande och tankeväckande trädgårdsbok för 

alla sinnen.

Maggie Stiefvater

Frost

I skogarna kring Graces 

hus håller en flock vargar 

till. När Grace var liten 

anföll de henne, de drog 

ner henne ur gungan och in i skogen. Grace 

var säker på att hon skulle dö, men en av 

vargarna räddade henne och drev bort de 

andra. En varg med gula ögon. 

Sedan dess har Grace fascinerats av var-

garna, särskilt den gulögda som ofta iakt-

tar henne från skogsbrynet. När Grace är 

17 år blir en elev i hennes skola dödad i 

en misstänkt vargattack och byns karlar 

ger sig ut på vargjakt. Grace försöker för-

tvivlat stoppa dem, men ”hennes” varg blir 

skottskadad. När hon kommer hem ligger 

en blödande kille på hennes altan, han har 

gula ögon och känns underligt bekant…

Sam lever två liv. På vintern springer han 

i skogen med sin vargflock, men när våren 

och värmen kommer förvandlas han till 

människa för några korta månader. Hela 

tiden känner han dragningen till flickan i 

huset vid skogsbrynet…

En omöjlig kärlekshistoria och en spännan-

de berättelse som särskilt rekommenderas 

till alla som älskat Twilight-böckerna.

Jujja Wieslander

Moa Monster

Moa kan förvandla 

sig till ett monster. 

Det är lätt, hon bara 

kniper ihop ögonen, 

stampar tre gånger 

med foten och sä-

ger AAARGH. Då blir hon genast ett lurvigt 

monster med vassa tänder och stora fötter 

som stökar runt på rummet. När mamma 

och pappa börjar undra vem det är som 

klampar omkring så förfärligt blir det bäst 

att förvandla dem också till monster. Och 

sedan kommer mormor på besök… En lätt-

läst och roligt bok för nybörjarläsarna av 

författaren till böckerna om Mamma Mu.

25 000 till Deje SS
Föreningen Deje Simsällskap, som 
funnits sedan 1983, fick nyligen ett 
välkommet tillskott till kassan. De 
tilldelades Folksams idrottsstipendi-
um på 25 000 kronor på Värmlands 
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbil-
darna årsstämma.

– Det här gör en väldigt stor skillnad för 

oss. Vi jobbar alltid med att försöka 

hålla nere kostnaderna så att alla ska 

kunna vara med. Det här är en stor del 

av vår årsekonomi, säger Anna Marklew, 

sekreterare och utbildningsansvarig.

Det var för sitt målmedvetna arbete inom 

ledarskapsutveckling, arbetet med en tyd-

lig struktur och arbetet med den specifika 

träninsgruppen för handikappade simmare 

som föreningen utsågs till stipendiater. 

Med orden ”Deje Simsällskap har utveck-

lats till en väl fungerande förening med en 

mycket bra verksamhet. De får anses vara 

en god förebild bland våra idrottsfören-

ingar” avslutades motiveringen.

Exakt vad pengarna ska användas till är 

inte bestämt.

– Kanske ska de gå till extra utrustning, 

som en undervattenskamera för att kun-

na kolla tekniken. Men vi har också pratat 

om ett träningsläger där vi kan minska 

kostnaderna för deltagarna.

Mycket på gång för föreningen
Och det händer mycket inom föreningen. 

13 maj gick Deje cup av stapeln och i höst 

hoppas man på att få arrangera den värm-

ländska länstävlingen i Höstsimiaden, en 

tävling som arrangeras över hela Sverige.

– Det är ett bautajobb att ordna med allt 

och för de som engagerar sig blir det som 

ett deltidsjobb. Vi vill att folk ska se vilket 

arbete det ligger bakom och att det är en 

bra verksamhet vi driver.

Föreningen, som i dag har cirka 160 med-

lemmar, tränar flera dagar i veckan i Deje 

simhall och utöver det tillkommer fysträ-

ning för de äldre medlemmarna. Sam-

manlagt har de sex olika träningsgrupper 

där såväl nybörjare som tävlande på elit-

nivå ingår. En av de mer kända namnen 

är Anders Olsson som tagit guld i såväl OS 

som VM i handikappsimning.

Är du intresserad av att veta mer om 

föreningen? Gå in på: www.dejess.se

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

Bebisuppvaktning

Alva Andersson Erik Andersson

Cassandra Sunnegård

Elin Bergström Olofsson

Erik Evretjärn Bullock Felicia Gustafsson

Förälder!
Visste du att du kan beställa en inplastad förstoring av bilden 

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

Kontakta vårt tryckeri, tel. 054-17 20 93.
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Noah BjörkelandFelicia Jonsson

Jens FritiofssonLeo KihlbergMarkus Alexander Agorander

Mollie Nykvist

Melker Skoglund Herman Grönvall Hjorth Patrish Margit Nilsson


