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Sommar! Varmt 
och jobbigt. 
Gräsklippare som 
låter irriterande. 
Getingar, fästingar, 
knott och grannens 
katt. Ungar som 
skriker. Grannar 
som är jobbiga. 
Regn så man inte 
kan vara ute. Kallt 
i sjön, kajor som 
skränar, fiskmåsar 

som skriker, epa-traktorer med ste-
reon i bôtt och ogräset bara växer  
- ja det mesta är fel med sommaren.

Så kan vi säkert tänka ibland, eller så 
väljer vi att se saker lite mer positivt.
Äntligen sommar! Vi människor är 
liksom de flesta andra ting väder-
beroende. Är det varmt, vackert och 
ljust så ökar vår aktivitet. Detta gör att 
sommaren är vår naturliga blomst-
ringstid och vi vill så klart hinna med 
att njuta så mycket som möjligt.

Livet är till för att levas och ska fyllas 
med massor av nya kunskaper och 
erfarenheter. Ibland söker vi lång-
väga för att finna detta, men väldigt 
ofta finns det som vi behöver alldeles 
här framför oss. Kanske är det så att 
ibland springer vi så fort i våra tankar 
utan att vi stannar upp och tar oss tid 
att reflektera. För det är ju så att när 
vi ger saker sin tid som vi också hittar 
våra alldeles egna smultronställen. 

Vad är ditt speciella smultronställe där 
du finner trygghet och harmoni? Vart 
befinner du dig när du bara kan vara, 
andas in och njuta av tillvaron? Mitt 
smultronställe är någonstans i skogen, 
i en solglänta inramad med tystnad 
där endast trädkronornas sus kan hö-
ras. Kanske nypa sig ett par blåbär till 
en slurk kaffe ur termosen. Och där ef-
ter en stund i det naturligt orörda kan 
man börja att slappna av på riktigt, 

bara fundera på något vardagligt eller 
måhända lösningar på alla världens 
bekymmer. 

Ett annat smultronställe är vart som 
helst med gitarren i min hand eller 
kanske tuffandes framåt i sakta gemak 
på motorcykeln. Ett tredje är ett möte 
någonstans hemma i kommunen där 
alla dessa unika människor finns, fyllt 
av skratt och olika betraktelser.

Så låt teven och smartphonen få vila 
lite mer än vanligt i sommar. Ge dig 
själv tiden för att slappna av, umgås 
med familj och vänner och unna er 
att verkligen ta hand om varandra. 
Upplev storheten i vår natur och gör 
besök i din hembygds alla fina platser. 
En glass i Edeby eller varför inte en 
räkmacka i Mölnbacka tillsammans 
med en titt på Sveriges högsta gran. 
Kanske en härlig dans i 100-åringen 
Forshaga Folkets Park eller gå och se 
se en rafflande division 4 match på 
Tallmovallen i Öster Deje. En varm fot 
utan strumpor på ett kallt daggfyllt 
gräs och ett stort glas rabarbersaft. 
Horisontalläge med en deckare om 
mord i Yorkshire eller måla om huset. 
En picknick vid Klarälvsrummet eller 
ett besök med barn och barnbarn på 
någon av våra temalekplatser. En 
cykeltur längs Klarälvsbanan och kul-
turell energi på Gamla kraftstationen. 

Det finns oändligt att se och uppleva 
och många nya människor att träffa. 
Så använd din frihet att få alla dessa 
möjligheter. Det är det som är vår 
gemensamma rikedom. 

PERS KRÖNIKA
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I årets runda har över 110 utstäl-
lare med anknytning till kommunen 
anmält sig och ställer ut allt från 
näverslöjd, trasmattor, keramik, foto, 
glas, skinnhantverk, smide, smycken, 
ommålade möbler, återbruk, vävhant-
verk till tavlor av alla de slag, bland 
annat av akvarell och olja. 

Öppen konstvägg
Förutom alla våra egna lokala konst-
närer kommer i år gatukonstnären 

Julia Rio att medverka. Julia kommer 
att använda sig av kommunens nya 
lagliga konstvägg för att skapa en mu-
ralmålning under lördagen. Ta gärna 
med egen färg och gör henne sällskap 
– väggen är hela 30 meter så alla får 
plats och är välkomna!

Mer information
Från och med juli kan man hämta sig 
en av Lustenrundans broschyrer i 
Infopoint på Forshaga lärcenter. Där 

finns information om utställare och 
lokaler samt var man kan fika under 
dagen och vilka aktiviteter som ar-
rangeras.  

Invigning
Invigningen av Lustenrundan hålls 
i år på Sund Gård den 24 augusti 
klockan 11.00.

Snart är det dags för den åttonde upplagan av Lustenrundan, kommunens välbesökta och populära konstrunda.  
I år har cirka 110 entusiastiska konstnärer anmält sig och de ställer ut i 27 lokaler runt om i kommunen.  

© Olga Magnusson

2 24–25 augusti klockan 11-16 | forshaga.se/lustenrundan

Lusten-
     rundan

ÅTTONDE 
UPPLAGAN
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Strand-
    häng

& STRÄNDER
BADPLATSER
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För många är semester synonymt med bad 
och strandhäng. För vissa börjar säsongen i maj medan andra 

väntar på lite behagligare vattentemperaturer. Sen finns det de som 
badar året om. I vår kommun finns fyra kommunala badplatser, 

alla naturskönt belägna friluftsbad, att välja mellan. 

Abborrtjärn
I Forshaga hittar du den mysiga lilla 
badplatsen vid Abborrtjärn. Här är 
långgrunt och på stranden finns gott 
om skugga, idealiskt för barnfamiljer. 
Rulla ut strandfilten och duka upp 
saft och bullar. Här finns torrklosett, 
soptunna och grillplats. Runt tjärnen 
går ett promenadspår på 1,5 kilometer 
eller om man tar turen även runt när-
liggande Sörtjärn är det 2,5 kilometer. 

Skivtjärn
I Deje hittar du vår största badplats 
som också besöks av flest gäster under 
sommaren. Här finns en brygga, om-
klädningsrum, torrklosett och soptun-
na. Delar av sommaren finns här också 
en kiosk med glass, dricka och något 
gott att köpa för varma dagar vid 
stranden. Precis invid badplatsen lig-
ger Skidstugan med flera motionsspår. 
Fina naturstigar, från 2,5 kilometer 
upp till en mil. 

Visten
Vid vackra Visten hittar du nästa 
badplats. Det är från Visten som vi tar 
dricksvattnet till vår kommun. Här 
är relativt långgrunt med sandstrand 
och gräsyta för picknickfilten, omkläd-
ningsrum, torrklosett och soptunna. 

Söder om badplatsen hittar du Dok-
torsudden. Här finns isättningsramp 
för båtar och en brygga med femtio 
kommunala platser för fritidsbåtar.

Västra Örten
I Mölnbacka ligger nästa badplats. 
Västra Örten är kantad av vackra 
omgivningar och badplatsen är inget 
undantag. Här finns brygga, omkläd-
ningsrum, torrklosett och soptunna. I 
närheten av badplatsen passerar en 5 
kilometer låg kulturstig som genom 15 
informationstavlor guidar dig genom 
en historisk resa.

Vi avråder från att bada i Klarälven
Närheten till Klarälven är fantastisk, 
men Klarälven är ingen offentlig 
badplats och vi uppmanar dig att vara 
försiktig. Vattenströmmarna är starka 
och kan variera utmed älvfåran. 

I och med strömmarna kan också 
vattendjupet variera från dag till dag. 
Både på ytan och längs botten kan fin-
nas skräp eller stockar som strömmen 
fört med sig. 

Säkerheten på våra badplatser
Att vi håller koll på våra barn när de 
badar är en självklarhet. Men även 
vuxna kan tappa kontrollen. På alla 
våra badplatser finns räddningsbojar 
– tveka inte att använda dem om det 
behövs. 

Vi testar badvattnet flera gånger varje 
sommar och på havochvatten.se kan 
du se vilken kvalitet vattnet har. 

Inför badsäsongen genomför vi dykbe-
siktning på alla kommunala badplat-
ser. Syftet är att hitta och undanröja 
eventuella farliga föremål som döljer 
sig under ytan. Ta ändå för vana att 
alltid undersöka vad som döljer sig 
under ytan innan du hoppar i. Detta 
för att undvika olyckor! &
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Klarälvsbanan var en järnvägslinje 
som byggdes i slutet av 1800-talet. Det 
var en 180 kilometer lång, smalspårig 
järnvägslinje. Dåvarande Uddeholms-
bolaget var huvudägare och de döpte 
järnvägslinjen till NKlJ-banan, Nord-
mark - Klarälvens Järnvägar.

På Klarälvsbanan reser du från ett 
öppet jordbrukslandskap i söder till 
storskogen i norr. Hela vägen från 
Karlstad till Uddeholm har du nio mil 
bilfri asfalt. Ungefär 34 kilometer av 
banan går genom Forshaga kommun 
och passerar Skived, Forshaga, Deje, 
Edeby och Olsäter på sin väg mot 
Ransäter. Som ständig följeslagare har 
du Klarälven och från de båda broarna 
som korsar älven i vår kommun får du 
en häftig utsikt.

Stopp längs vägen
Vad vill du upptäcka längs vägen? 
Inspirerande konst, musik, djur, 
natur, vanliga och ovanliga blommor, 
fornlämningar, hembygdshistoria, 
fiske eller kyrkor är något av allt det du 
träffar på längs Klarälvsbanan genom 
Forshaga kommun. Och mat och fika 
förstås! Blir du hungrig finns det caféer 
och matställen att välja mellan, eller 
hitta ditt eget smultronställe att stanna 
till vid och hämta ny energi. Blir du 
trött och klockan mycket finns såklart 
också olika boendealternativ att välja 
mellan. 

Klarälvsloppet
Den 21-22 september går Klarälvslop-
pet av stapeln för tredje gången, på 
Klarälvsbanan. Det finns tre grenar att 

välja mellan i olika distanser: rullski-
dor, cykel och löpning. Elitåkare och 
motionärer – alla är välkomna och om 
du inte är intresserad av att delta så kan 
du följa loppen från sidan av banan.

Mest cykelväg i hela Sverige
Visste du att Forshaga kommun har 
mest cykelväg per invånare i hela Sve-
rige? I snitt 6,3 meter per person.  Om 
man räknar bort Klarälvsbanan så tar 
kommunen hand om, plogar sandar 
och sopar, närmare tre mil gång- och 
cykelvägar. 

Klarälvsbanan sträcker sig totalt nio mil från Karlstad i söder till Uddeholm i norr. Vandra, ta cykeln, inlines 
eller rullskidor. Banans lätta lutning passar både stora och små familjemedlemmar och lämpar sig väl för 
olika funktionsvariationer. Oavsett om du bor i kommunen eller är här på besök tror vi att du kommer att 
överraskas av Klarälvsbanan och dess omgivningar. Vad vill du upptäcka längs vägen?

Klarälvsbanan - nio mil bilfri asfalt 
genom öppna landskap och storskog

Läs mer om Klarälvsbanan och vad 
som finns att upptäcka längs vägen  
på klaralvsbanan.se.
Läs mer om Klarälvsloppet och  
anmäl dig på klaralvsloppet.se.
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Lek-
platsen

VI SES PÅ 

Du kan förslagsvis besöka vår tema-
lekplats Skeppsbrottet om ligger i 
Grossbolsområdet i Forshaga. Där 
finns många spännande lekredskap, 
till exempel studsmatta, linbana och 
hinderbana. Intill lekplatsen finns 

picknickbord och stora gräsytor med 
fotbollsmål. Skeppsbrottet är anpassat 
för rörelsehindrade.

En lekplats med helt ny lekutrustning 
för året hittar du på Brogatan i Deje. Där 

finns gungställning, lekhus, klätterlek, 
snurrlek, fjäderlek och picknickbord.

På forshaga.se finns alla våra lekplatser 
beskrivna samt utmärkta på en karta. 
Vi önskar dig en härlig leksommar!

Visst är väl lekplatsen ett bra ställe att träffa kompisar? I en säker och rolig miljö kan barn i olika åldrar  
träna sin förmågor och kanske lära känna nya kompisar. Förutom mindre lekplatser i många bostadsområden 
har vi ett antal större lekplatser, så kallade temalekplatser. 
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Ut på tur

&VANDRINGSLEDER
MOTIONSSPÅR
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Motion, rekreation, naturupplevelser och avkoppling 
– att vandra är ett fantastiskt sätt att ladda batterierna. Packa varm choklad 

och mackor med stekt ägg i ryggsäcken och ge dig ut. I vår kommun finns många fina 
vandringsleder med olika längd och varierad terräng att välja mellan så att 

hela familjen kan följa med. Passa på att lära dig mer om historia, 
kultur, blommor och fåglar. Eller kanske om dig själv!

Hynleden
Leden går intill sjön Södra Hyn, som 
ligger i ett vackert, öppet naturområde 
och omges av ett gammalt kulturland-
skap med odlingsmark, ängsmark, 
byar och stugområden. Inom Forshaga 
kommun går leden på delar av den 
gamla banvallen till Sveriges första 
järnväg. Leden går också längs stigar i 
anslutning till Klarälven.

Forshaga kanal
Upplev Forshaga pråmkanal med 
slussar och lär dig mer om kanalens 
historia. Vandra förbi slussarna och 
längs den stenlagda pråmkanalen. 

Fågeltornsleden
Norra Hyn är en artrik fågelsjö med 
många häckande arter, bland annat 
tranor, gäss, änder, flera sångare och en 
skrattmåskoloni. Tornet är ett så kallat 
”morgontorn”, det vill säga på mor-
gonen observerar man sjön i medljus, 
vilket underlättar fågelskådningen.

Pilgrimsleden
Vid Löved finns, den i Sverige i 
modern tid, första utstakade delen av 
pilgrimsleden från Hammarön mot 
Nidaros som följde Klarälvsdalen. 
Leden sträcker sig från Klarälven via 
Dyvelsten till Norra Hyn. 

För att komma förbi forsarna i Fors-
haga och Deje valde man förmodligen 
denna väg.

Botanisk vandringsled
Lövedsområdet är mycket artrikt. Hit-
tills har cirka 360 kärlväxter noterats. 
Av dessa är 48 avbildade och beskriv-
na på de skyltar som finns uppsatta 
längs stigen. Du hittar i fält genom 
följa små skyltar med en blomma på.

Ätterösleden
Ätterösarna är två gravrösen som här-
stammar från bronsåldern. De finns 
på toppen av en berghäll som stupar 
brant ner mot sjön Norra Hyn som en 
gång var en vik av Vänern. Rösena har 
undersökts arkeologiskt i mitten av 
1800-talet. Man fann då en murad grav 
med två typer av kistor. Det har spe-
kulerats om branten kan ha använts 
som ”ättestupa”. 

Forshagaleden
Leden förbinder SISU-gården i Forsha-
ga, Skidstugan i Deje och Frykstastu-
gan i Kil. Leden går genom varierande 
skogsmark på vägar, stigar och ibland 
korta sträckor obanad terräng. Längs 
leden finns lämningar från äldre tider, 
allt från kolbottnar till torpruiner och 
gravplatser. 

Kulturstigen i Mölnbacka
Kulturstigen är en cirka fem kilome-
ter lång och passerar 15 platser av 
historiskt värde. På varje plats finns en 
skylt med text om platsen samt bilder 
från hur det såg ut där förr.

Motionsspår
De största spårutbuden är samlade 
kring de tre spårcentralerna vid SISU-
gården i Forshaga, hembygdsgården i 
Skived samt vid Skidstugan i Deje. Det 
finns också motionsspår vid Abborr-
tjärn.

Alla vandringsleder finns samman-
fattade i skriften Stigar och leder i 
Forshaga kommun. Där finns vägbe-
skrivningar, information om ledernas 
längd och terräng samt karta över 
sträckningen. Den finns att hämta på 
vår Infopoint på Forshaga lärcenter, 
Malmgatan 2 eller att ladda hem från 
forshaga.se.

- 1 -

STIGAR & LEDER I FORSHAGA KOMMUN

- 1 -

STIGAR & LEDER I 
FORSHAGA KOMMUN

&



10    Kontakten nr 3, 2019

Astrid Johansson Collin Lindman Elliot Skogland Emmy Gunnarsson

Isabella Lindh SohlHeimie Tholin Jordan Ortiz FloresIa Fjellklang

Ailo Triumf Arvid NyhlénAlice Bergqvist Alwar Blomman

Stort tack till alla familjer som tagit emot oss när vi åkt runt och hälsat på ännu ett gäng goa bebisar! Vi har 
fått massor av bra frågor och synpunkter som gör att vår gemensamma plats kan fortsätta att utvecklas. 

Besök hos våra nyfödda invånare

Några gånger om året åker kom-
munalråd Per Lawén runt i kommu-
nen för att hälsa på familjernas nya 
medlemmar. Barnet får blommor och 
kommunens maskot Björn. 

Bebisuppvaktningarna har blivit en fin 
tradition sedan första besöket år 2000. 
Med omkring 100 uppvaktade bebisar 
varje år har besöken blivit många! Och 
för oss är det mer än ett trevligt sätt att 

välkomna våra nya invånare. Det är 
också ett sätt att få ta del av familjer-
nas synpunkter och funderingar kring 
vår gemensamma plats!
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Neoline Jansson

Saga Möller

Noel Larsson

Thea Thunberg

Nora Carlsson Nora Graan

Unni Björneset Vilja Haglund

Melker Hagberg Kratz Nathaniel Gyhlesten

Luna Fällgren

Michelle Arvidsson Milou Berglind

Julia Einer Lexie Bengtsson Liam Tjärngård
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Fiske i Forshagaforsen
Strax nedanför det första hindret för 
laxens vandring uppströms Klarälven 
finns Forshagaforsens fiskevårdsområ-
de. Forshagaforsen är mest känt för sitt 
lax- och öringsfiske och besöks årligen 
av sportfiskare från hela världen. 

Varje år fångas det i snitt en lax eller 
öring på vart 3-4 fisketillfälle, och det 
är det få andra laxfiskesträckor som 
kan leva upp till. Den största delen av 

fisket görs med fluga, vilket också är 
den enda tillåtna metoden i de bästa 
laxfiskezonerna. Antalet fiskekort som 
säljs är begränsat, vilket ger sportfis-
kare större möjligheter till bättre och 
mer trivsamt fiske.

Forshagaforsens camping och sport-
fiskecenter ligger på västra sidan av 
Klarälven vid Forshagaforsen och är 
knutpunkt för laxfisket i Forshaga-
forsen. Hit kan man komma även om 

man inte vill fiska utan bara sitta och 
njuta av utsikten och spana efter hop-
pande lax.

I slutet av sommaren anordnar Sport-
fiskecentret laxfiske- och kastkurs med 
en av världens främsta flugkastare, 
Tellis Katsogiannos. Läs mer och an-
mäl dig på Sportfiskarnas webbplats  
sportfiskarna.se.

 

Tre av våra stora Besöksmagneter
Vad dessa tre pärlor har gemensamt är att de sett                potential i vad som står till 

förfogande och lyft fram det som är unikt med vår plats, naturen och älven. Med fingertoppskänsla  
har de förpackat upplevelser som varje år drar besökare från Sverige och hela världen.
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Dömle Herrgård spa och resort
I december 2018 slog Dömle herr-
gård upp dörrarna till den nybyggda 
Spagården. En plats där vardagen får 
vänta medan besökaren kan hämta ny 
kraft och energi. Spagården har bland 
annat bastu, tre spabad ute på terras-
sen och två inne i relaxen. De erbjuder 
behandlingar samt säljer produkter i 
butiken. Under juni ska den nya cham-
pagnebaren på terrassen stå färdig.  

En annan spännande nyhet är padel-
banan. Padel är en racketsport som är 
mycket populär i Spanien och Latin-
amerika men som sprider sig över 
världen. Padelbananpå Dömle Herr-
gård har en oslagbar utsikt över sjön. 

Under sommaren har Dömle herrgård 
som vanligt många bröllop inbokade. 
Men även om delar av herrgården är 
uppbokad finns det plats för övernatt-
ningar, god mat och avkoppling för 
andra gäster i den fina Frugården. 

I mitten av juli arrangeras en tränings-
helg på herrgården, läs mer och boka 
din plats på webbplatsen domle.se. 

Gamla kraftstationen
Gamla kraftstationen fortsätter att 
vara ett populärt besöksmål med unik 
konsthall, musikevenemang, ekolo-
giskt café och lunchservering. Här 
presenteras varierad konst av många 
olika konstnärer och konsthallen är i 
ständig förändring under hela säsong-
en. Här finns också en liten butik med 
mathantverk och konsthantverk. Med 
elva meter högt i tak och med mycket 

av originalinteriören kvar erbjuder de 
en upplevelser utöver det vanliga!

Salong 19 bjuder på många intres-
santa utställningar. Under säsongen 
kommer man att hålla tre vernissager 
varav 29 juni och 27 juli är kvar. Båda 
vernissage har öppet mellan 11 och 16 
med en ceremoni klockan 12. Läs mer 
om alla utställare på webbplatsen 
gamlakraftstationen.se.

Nytt för i år är att entré och shop flyt-
tat till annexet Längan. På övervåning-
en finns Makerstation - en kollektiv 
ateljé där ett gäng kreativa har sina 
arbetsplatser. Makerstation anordnar 
också workshops och konstkurser som 
det går att anmäla sig till.  

Vid entrén till annexet Längan finns 
Hallen, och där kan du uppleva konst-
verk av Dagcenter Tryckerigatans 
konstnärer. Även i trädgården hittar du 
Tryckerigatans fantasifulla skapelser.

Foto: Dömle herrgård

Foto: Gamla Kraftstationen

Foto: Dömle herrgård
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Även i år blir det en mängd aktiviteter för sommarlovslediga barn och 
ungdomar som går i grundskolan i Forshaga kommun. Målet är att det  
ska finnas något för alla. 

På sommarlovet har grundskolebarnen 
i kommunen möjlighet att delta i en rad 
olika aktiviteter som alla är kostnads-
fria. De kan gå på handbollsskola, 
skapa i keramik, dansa, sportfiska, 
äventyrsvandra, cykla mountainbike 
och paddla kanot. De som gillar att 
skriva kan gå en skrivarkurs och är 
du lagd åt det lite spexigare hållet så 
kanske det blir Gycklarkollo. Vi har 
skickat ut information till samtliga 
skolungdomar i grundskolan och när 
detta nummer av Kontakten ges ut så 
har anmälningsdatum redan passerat 
på flera aktiviteter. Men det finns ett 
par drop-in aktiviteter utan anmälan,  

Ett roligt, aktivt, kreativt,  
avkopplande sommarlov

som fredagsskapande på Gamla  
Kraftstationen och sommarboken. 
Läs mer om båda på detta uppslag.

På forshaga.se/sommarlovsaktiviteter 
har vi samlat årets sommarlovsakti-
vitet. Vi kommer att uppdatera sidan 
kontinuerligt med nya uppgifter.

Vi gillar att 
 du följer oss

Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

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

2 3 9
Den 6 juni 2019 hade vi 4 239 följare 
på vår facebooksida.

4

Sommarboken
Gillar du att läsa, boktipsa och 
träffa kompisar? Då är Sommarbo-
ken något för dig. Du ska kunna 
läsa själv och var under 16 år för att 
vara med. Det kvittar hur lite eller 
hur mycket du läser. Du kan läsa 
eller lyssna på böcker och du kan 
läsa precis vad du vill. Biblioteket 
bjuder in till tre sommarboksträf-
far under sommaren med fika och 
boktips och andra aktiviteter. På 
träffarna får alla som vill chansen 
att dela med sig av sina bästa som-
marboktips och berätta vad de läst 
sen sist.

Ingen föranmälan krävs och kan 
du inte vara med på alla tre träffar 
är du välkommen på de du vill och 
kan komma på. 

Sommartider  
på biblioteken
Forshaga bibliotek  
9 juni – 25 augusti
Måndag, onsdag  ......................10-18
Tisdag, torsdag, fredag ............10-14
Lördag, söndag ....................... stängt

Deje bibliotek
Sommarstängt 21 juni – 11 augusti

Träffar som återstår

Bokfika 
Tisdag 30 juli klockan 14.00

Avslutning  
Tisdag 27 augusti klockan 15.00

Vi håller till på Forshaga bibliotek
på Forshaga lärcenter.
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Visste du om att vi har två arenor i kommunen där du kan idrotta 
spontant utan att behöva boka plats innan? Den ena finner du vid  
Dejeskolan och den andra vid Forshaga lärcenter. 

Sommarlov och fredag är lika med 
skapande för alla åldrar. Om du är 
under 10 år ska förälder eller  
annan vuxen vara med. 

På multisportarenorna är det konstgräs 
och det finns möjlighet att spela olika 
bollsporter. Multisportarenorna är 
öppna för alla och man kan inte boka 
plats. De som vill vara på arenorna får 
samsas om utrymmet.

Syftet med denna typ av idrottsplats är 
att skapa en intressant plats där man 
kan idrotta på egen hand. Målet är att 

Massor av sport  
när du har lust

Fredagsskapande på 
Gamla Kraftstationen

skapa fler förutsättningar för ungdo-
mar att röra på sig och därmed minska 
andelen inaktiva barn och ungdomar.

I anslutning till multisportarenan i 
Forshaga finns en skatepark och ett 
”vardagsrum” med soffor i betong där 
du kan sitta ner och ta det lugnt mel-
lan sportaktiviteterna. Det finns även 
möjlighet att ladda mobilen där. 

Ännu mer  
spontanidrott 
I våra parker kan du spontanidrotta, 
till exempel på Stationsområdet i 
Deje där det finns flera bollplaner 
och utegym. Ett liknande utegym 
finns i Slottsparken i Forshaga.  
I parken vid Berghaget finns flera 
tennisplaner ocg en discgolfbana. I 
Lintjärns park finns bland annat en 
boulebana.

Simhallen stänger 
under sommaren
När det är badsäsong utomhus  
passar vi på att rengöra och fixa 
med Deje simhall. På så sätt kan den 
vara redo för att ta emot gäster till 
alla våra olika verksamheter igen 
när höstterminen drar igång.

Deje simhall  har stängt  
från 19juni  till 19 augusti.

Välkommen
Klockan 11-13 dessa datum 28/6, 5/7, 
12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8
Drop in, ingen föranmälan krävs. 
Vi håller till på Gamla Kraftstationen  
i Deje.
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Granen började troligtvis sitt liv som 
liten planta någon gång i slutet av 
1800-talet. Omkring 130 år är en an-
senlig ålder, men granen fortsätter sin 
färd uppåt med nya toppskott varje år. 
Vill du nå runt den får du ta hjälp av 
en vän eller två.

Mölnbackagranen, som den kommit 
att kallas, är en helt vanlig gran, Picea 
Abies. Den står i en sluttning mot öster 
och lapar solstrålar från tidig morgon. I 
området finns gott om vatten och i mar-
ken finns både hyperit och grönsten 

vilket verkar vara receptet för växtkraft. 
För vår bamsegran står inte ensam, här 
är hela skogen fylld av höga stammar. 

Det var Skogsforum, en sajt om skog 
och skogsbruk, som initierat mät-
ningarna efter att Sveriges Lantbruks-
universitet, SLU, sett höga bestånd i 
området. När man började mäta hittade 
man fler längdrekord på samma skifte: 
här står även Sveriges högsta tall på 
40,6 meter och Sveriges högsta klibbal 
på 32,6 meter.

– Givetvis är det också viktigt att 
påpeka att detta är de högsta träd som 
dokumenterats. Det kan mycket väl 
vara så att Sveriges verkliga högsta 
träd står odokumenterat ute i någon 
av våra skogar, säger Fredrik Reuter 
på Skogsforum.

Hitta dit
För att hitta rekordgranen följer 
man koordinaterna 59°39’47.8”N 
13°33’16.9”E. Det finns en upptram-
pad, snitslad stig från grusvägen du 
kommer på. Stigen börjar i en kraftled-
ningsgata. Ta på dig kängor eller stöv-
lar då det är ganska blött. Terrängen är 
bitvis rätt tuff. 

Fler träd
Den som gillar träd kan uppehålla sig 
ytterligare en stund i Mölnbackatrak-
ten som även är rik på ädla lövträd, till 
exempel ek, lärk, ask och alm. Trakten 
har en alldeles unik flora med massor 
av spännande växter att upptäcka.

Letar du efter ett annorlunda utflyktsmål i sommar? I den mäktiga storskogen utanför Mölnbacka står  
Sveriges högsta träd. Det är en gran som med imponerande 49,4 meter sträcker sig mot skyn.

Ett annorlunda utflyktsmål
- Sveriges högsta träd

För att hitta granen följer  
du koordinaterna:

59°39’47.8”N 13°33’16.9”E

Mölnbackagranen är Sveriges högsta träd.
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Hitta ut 
med Friska 
Forshaga 
Jakten på checkpoints drog i år 
igång den 27 april och pågår fram 
till den 5 oktober. I skrivande stund 
har 6 464 stolpar registrerats – men 
fler lär det bli! 

När texten skrivs finns det 137 check-
points att hitta i kommunen – 100 ordi-
narie checkpoints, 15 cykelcheckpoints, 
20 stycken på kartsläppet vid Skivtjärn 
och två bonuscheckpoints som man 
får vid motionsorienteringarna. Två 
personer har hittat samtliga 137 stol-
par! Ett litet gäng har hittat alla utom 
bonusstolparna – kanske är du en av 
dem? Häng gärna med när Lustens OK 

Föreningen Forshaga Folkets park har funnits sedan 1919 och fyller alltså 
100 år i år. Den första festen i Forshaga Folkets park hölls 17-18 maj 1919. 
Här har många revyer och artister stått på scen under åren, bland annat 
Tjaddenrevy, Lena PH, Hep Stars, Mikael Rickfors och Jerry Williams.

Hundraåringen som 
fortsätter att underhålla

Lasse Stefanz spelar under Hemvändardagen. Foto: Anna Neah Deutgen 

Det händer i parken
sommaren 2019
Musikquiz 
5 juli, 9 augusti och 6 september. 
Anmäl ett lag på max 6 personer  
och tävla i musik. Fri entré.

Hemvändardagen 
13 juli. Veteranfotboll vid Ängevi 
och dans i parken på kvällen. Lasse 
Stefanz och 2 Blyga läppar står på 
scenen. Och missa inte förfesten 
med Häggstad Brothers & Karlanz.

Biluställning 
3 augusti. Forshaga American Car 
Club arrangerar för 6:e året tillsam-
mans med Folkets park-föreningen 
bilutställning med veteranbilar.  
Fri entré.

Epa träff 
10 augusti. Häng med och ställ ut 
din Epa traktor. Fina priser utlovas! 
Cortege genom centrum. Vid ca 
23.30 blir det ute-bio. Servering och 
aktiviteter under eftermiddagen och 
fram till natten.

Parkrocken 
31 augusti. Forshaga IF väcker liv  
i parkrocken igen. Håll utkik mer 
information.

har motionsorientering så att du inte 
missar de där sista stolparna. Läs mer 
på orientering.se/provapa-aktiviteter/
hittaut/forshaga/. 

Instruktioner, antalet registrerade 
checkpoints och mer information hit-
tar du på hittaut.nu/forshaga. 

Fler kartsläpp under sommaren

Sisu-gården ............................. 2 juli
Dejefors ........................... 13 augusti

Grundkartorna är gratis. Kartblad för 
de nya områdena kostar 30 kronor. 
De finns att köpa på ICA Nära i Deje, 
Apoteket Lärkan och OKQ8 i Forshaga. 
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Vad händer om vi inte längre kan använda våra vanliga kanaler för att 
dela information? Om elen slagits ut, nätet ligger nere och posten inte 
delas ut? Vi har tagit fram ett antal informationspunkter där vi kan sätta 
upp skriftlig information eller ha en person på plats som informerar. 

För någon månad sedan var det kris-
beredskapsveckan och SVT har sänt 
serien ”Nedsläckt land” som handlar 
om ett långvarigt strömavbrott. Tänk 
om det blir ett sådant strömavbrott i 
Forshaga - det mesta slutar då att fung-
era och det finns förstås inget internet. 

Sveriges Radio P4 är Sveriges bered-
skapslokal, men då måste man ha 
en radio som fungerar. Hur får du 
då information om händelsen? Vi 
har funderat på det och utsett några 
platser som så kallade informations-
punkter - platser där vi kan informera 
om händelsen. I första hand gäller 
det skriftlig information men den kan 
kombineras med att ha personer på 
plats. Den skriftliga informationen kan 
vi sätta upp antingen utomhus eller så 
att den går att läsa utifrån. 

På vår webb forshaga.se kan du läsa 
mer om  informationspunkterna. Där 
finns också en karta som visar var 
informationspunkterna är placerade.

Informationspunkter för 
info vid samhällskris

Sju informationspunkter
Olsätersskolan
Mölnbacka bygdegård
Kulturhuset i Deje
Forshaga lärcenter
Kommunhuset
Brandstationen i Deje
Brandstationen i Forshaga

Konstvägg och 
vardagsrum ute
Under våren har vi byggt ett var-
dagsrum i utemiljö. En träffpunkt 
där du kan sitta i betonggjutna 
fåtöljer, ladda din telefon och 
samtidigt koppla upp dig på wi-fi. 
Vardagsrummet ligger i anslutning 
till skateparken.

Ett stenkast från vardagsrummet 
finns en öppen konstvägg. Här kan 
alla – professionella som nybörjare– 
uttrycka sig konstnärligt. Konst-
väggen är 30 meter lång och är till 
för dig som vill måla med pensel, 
roller eller sprayburk. Väggen är 
öppen dygnet runt och belyst.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Sommaröppet på 
öppna förskolan
Efter mångas önskemål så kommer 
vi i år att ha öppet på öppna försko-
lan Familjecentrum hela sommaren. 
För alla barn 0-6 år med föräldrar. 

Vi startar vecka 24, torsdagar och 
fredagar klockan 10-14. Passa på att 
komma och leka tillsammans ute 
och inne, fika, pyssla med mera.

Från vecka 34 är det vanliga tider 
igen, se forshaga.se.
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Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 
Översiktsplanen är kommunens viktigaste dokument för hur vi vill 
förvalta mark- och vattenresurser i framtiden. Planen ska ge väg-
ledning när vi fattar beslut om användningen av olika områden och 
tala om hur vår bebyggda miljö ska utvecklas och bevaras. 

Fram till sista september kommer vi att 
prata med så många av er vi bara kan 
för att höra vad ni har för idéer. Vad 
tycker ungdomarna, näringslivet, de 
äldre, föreningslivet och alla vi andra 
som bor här? Vi vill fånga upp alla de 
frågor som ni tycker är viktiga för 
kommunens framtida utveckling.

Vi ses på byn
Vi kommer att finnas på plats under 
Forshaga marknad 5 till 6 juli och  
Dejekalaset 8 september. Kom förbi  
och lämna dina förslag till oss.

Tyck till på hemsidan
Under vecka 24 kommer vi publicera 
en webbarta för invånardialog. Här 
kommer du kunna klicka i kartan 
på ett område du vill bevara eller 
utveckla, välja kategori och skriva 
kommentar till ytan du markerat. Håll 
utkik på vår hemsida forshaga.se.

Hur ska Forshaga  
kommun utvecklas?

Gör så här: Lägg ut en bild 
på instagram och tagga med  
#tyckomforshagakommun. Bilden 
ska föreställa något du tycker är bra 
eller en plats du tycker ska utvecklas/ 
bebyggas och skriv en idébeskrivning 
kopplat till bilden. Idéerna ska vara 
realistiska, alltså kunna genomföras. 
Den som kommer med den bästa 
utvecklingsidén vinner en Ipad. Juryn 
består av att antal personer på Forsha-
ga kommun som arbetar med utveck-
lingsfrågor och samhällsplanering.

Tävling!

Vinn en 
Ipad

Fritidsbanken är en bank fylld med 
sport och fritidsprylar.  Där kan du
låna saker gratis, ungefär som på ett 
bibliotek. Syftet är att uppmuntra 
barn och ungdomar till spontani-
drottande och att bidra till en mer 
hållbar miljö där vi tar tillvara pry-
lar som andra kan ha glädje av. 

Sommaröppet (vecka 26–39)
Tisdagar ............................. 16-18
Fredagar .............................16-18

För mer information se  
fritidsbanken.se.

Ett höjdarställe för 
Pokémonspelare
Visste du att det finns många nya 
pokestops i kommunen? De syns 
inte i verkligheten men i det virtu-
ella spelet PokémonGo kan man se 
dem på många ställen. 

En engagerad 
invånare har lagt 
ner mycket tid på 
att göra Forshaga 
till ett höjdarställe 
för de som spelar 
PokémonGo. Hans arbete har med-
fört att det nu finns pokestops och 
pokegym vid många olika platser. 

Testa gärna – det är ett kul mobil-
spel som tar dig runt i kommunen, 
ger motion och frisk luft
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se,  
visitkarlstad.se och visitvarmland.se

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/
forshagakommunMed reservation för ändringar

Måndag 8 juli 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Söndag 14 juli 2019
Kaninhoppning, Stationsområdet Deje, 10.00. 
Värmlands kaninhoppare visar upp kaninhopp-
ning under dagen. 

Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.  
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Måndag 15 juli 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Måndag 22 juli 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Måndag 29 juli 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Lördag 3 augusti 2019
Bil- och MC-show, Forshaga Folkets park, 12.00. 
Kom och parkera din veteranbil för allmän 
beskådan.  

Söndag 4 augusti 2019
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.  
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Måndag 5 augusti 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Fredag 9 augusti 2019
Musikquiz sommar
Forshaga Folkets park, 18.00. 
Välkomna att tävla i musik med Jimmy. 

Fotboll: Östra Deje IK - Sommarro IF
Tallmovallen, 19.00. Herrar division 6 södra. 

Söndag 11 augusti 2019
Fotboll: Östra Deje IK-Råda IK
Tallmovallen, 14.00. Damer division 4 östra. 

Måndag 12 augusti 2019
KM i terränglöpning i Mölnbacka.
Mölnbacka, 18.00. KM i terränglöpning. 

Motionsträffar Mölnbacka, 18.00. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Tisdag 13 augusti 2019
Hittaut kartsläpp Dejefors, Deje.
Hittaut, tidigare Friska Forshaga, pågår mellan 
27 april och 5 oktober och har fler kartsläpp 
under sommaren.  

Lördag 17 augusti 2019
Fotboll: Östra Deje IK-IFK Skoghall U
Tallmovallen, 19.00. Herrar division 6 södra. 

Söndag 18 augusti 2019
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.  
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Måndag 19 augusti 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Fredag 23 augusti 2019
Fotboll: Östra Deje IK-Filipstads FF
Tallmovallen, 19.00. Damer division 4 östra. 

Måndag 26 augusti 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Tisdag 27 augusti 2019
Sommarboken på Forshaga bibliotek 2019
Avslutning 15.00. Gillar man att läsa, boktipsa 
och träffa kompisar? Då är Sommarboken ett 
tips! Biblioteket bjuder in till tre träffar under 
sommaren med fika och boktips. För alla läs-
sugna under 16 år. 

Fredag 30 augusti 2019
Fotboll: Östra Deje IK-Råtorps IK
Tallmovallen, 18.30. Herrar division 6 södra. 

Måndag 2 september 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Fredag 6 september 2019
Musikquiz sommar
Forshaga Folkets park, 18.00. 
Välkomna att tävla i musik med Jimmy. 

Lördag 7 september 2019
Fotboll: Östra Deje IK-Degerfors IF
Tallmovallen, 14.00. Damer division 4 östra. 

Söndag 8 september 2019
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.  
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Lördag 22 juni 2019
Holländska folkdanslaget Schermerdansers  
och dansa för barn. Gamla Kraftstationen, 
16.00. Från Holland kommer folkdanslaget 
Schermerdansers, 18 dansare och tre musiker. 

Söndag 23 juni 2019
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.  
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Måndag 24 juni 2019
Fotboll: Östra Deje IK- Karlstad BK
Tallmovallen, 19.00. Herrar division 6 södra. 

Motionsträffar Mölnbacka, 18.00. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Fredag 28 juni 2019
Fotboll: Östra Deje IK-Ulvsby IF
Tallmovallen, 19:00, Herrar division 6 södra. 

Lördag 29 juni 2019
Utflykt och vandring
Mölnbacka bygdegård, 10.00.

Internationell kattutställning, Ängevi, 10 -16. 
Tävling där alla kattraser blir bedömda av en 
domare utifrån hur de ser ut enligt sin ras-
standard. 

Söndag 30 juni 2019
Internationell kattutställning, Ängevi, 10 -16. 
Tävling där alla kattraser blir bedömda av en 
domare utifrån hur de ser ut enligt sin ras-
standard. 

Kaninhoppning, Stationsområdet Deje, 10.00. 
Värmlands kaninhoppare visar upp kaninhopp-
ning under dagen. 

Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.  
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Måndag 1 juli 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Tisdag 2 juli 2019
Hittaut kartsläpp Sisugården, Forshaga.
Hittaut, tidigare Friska Forshaga, pågår mellan 
27 april och 5 oktober och har fler kartsläpp 
under sommaren. 

Fredag 5 juli 2019
Forshaga Marknad, Forshaga centrum, 10 - 16. 
Knallemarknad, se nedan.

Musikquiz sommar
Forshaga Folkets park, 18.00. 
Välkomna att tävla i musik med Jimmy. 
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Populära Forshaga marknad har hunnit bli 10 år! Enligt tradition, fylls  
Storgatan av knallar och sommarfirande besökare. Med ett varierat utbud  
och härlig stämning finns här något som faller de flesta i smaken. Liten som stor. 
På lilla torget finns hoppborg och fiskdamm för barnen. Självklart kommer FIF:s 
maskot ”Yoyo” på besök för att prata med barnen och dela ut godis.

Smycken, blommor, hantverk, leksaker, grönsaker, fyndlådor, mobiltillbehör, 
loppis, lotterier, inredning, kläder, väskor, hudvård, smink, husgeråd, donuts, 
korv, kött, fisk, ost, godis, langos och mycket annat. 

Läs mer på forshagamarknad.se.

Forshaga marknad 5–6 juli

Konstnadsfri marknadsföring  
av ditt evenemang
Tillsammans kan vi hjälpas åt att 
sprida allt spännande, viktigt och kul 
som händer i vår kommun! Skicka in 
information om ditt evenemang via 
forshaga.se/evenemangstips.


