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I attraktiva miljöer 
– där trivs man! 
När vi kommer 
in i en bygd så 
märks snart om det 
är en inbjudande 
miljö eller inte. 
Att det är helt, 
rent och snyggt 
gör så mycket mer 
än vi tror. Om 
också vi själva som 
människor bidrar 

till attraktivitet genom att vi sträcker 
ut en hand till varandra och till nya 
besökare, så känner sig folk välkomna. 

Vårt samhälle förändras varje dag, 
vilket innebär att du och jag också gör 
det. Ibland kommer trender som vi 
rycks med i, men oftast håller vi fast i 
vad vi tycker. Jag tror det är viktigt att 
använda fakta och lära från historien 
när vi fattar beslut om framtiden. För 
nästan exakt 50 år sedan stängdes 
sulfitfabriken av Uddeholmsbolaget 
i Forshaga. Nästan 300 personer blev 
arbetslösa. En kommundelegation 
uppvaktade statsminister Tage Er-
lander och sedan kunde vi få etable-
ringsstöd och ett tiotal nya företag, 
däribland Tetra Pak. 30 år senare så 
flyttas delar av Tetra Pak till Singapore 
och Stora Enso tar över det som blir 
kvar. Visst är det så att det ständigt 
händer saker, det gäller att finna nya 
möjligheter! 

Vi har en vacker byggd där vi bor, 
med sköna skogar där vi kan andas, 
härliga öppna landskap, fina centrum 
med bra affärsutbud, 50 sjöar och en 
god infrastruktur. Med ungefär 400 
kvadratkilometer att bo och leva på 
så vill alltfler flytta hit. Det innebär 
att vi måste skapa fler bostäder. Idag 
har kommunens fastighetsbolag 1600 
människor som vill ha en lägenhet 
och vi ser ett ökat intresse av villatom-
ter. Detta är positivt! Ett byggande 

som behövs innebär samtidigt att vi 
får anpassa oss lite, men vi har stora 
ytor att bygga på. Vi har påbörjat ett 
arbete med en ny översiktsplan (läs 
mer om den på sidan 6) för att ange 
de områden som kommunen ska växa 
på de närmsta 20 åren. Troligt är att vi 
då ökat med omkring 1000 personer. 
Du som kommuninvånare kommer 
bjudas in att vara delaktig i arbetet att 
ta fram den nya planen.

För att de 12500 invånarna om 20 år 
ska trivas och känna sig trygga behövs 
ett antal åtgärder. Vi behöver skapa 
mötesplatser där vi kan få mer av 
sociala aktiviteter. Våra utemiljöer ska 
vara attraktiva och inbjudande. San-
nolikt har vi och närliggande kommu-
ner växt ihop alltmer i en nära framtid 
vilket skapar ännu fler spännande 
möjligheter.

Att leva nära natur, vatten och ett stort 
utbud av aktiviteter ger oss en stor 
rikedom. Här ska vi i lugnt tempo 
kunna njuta av livet. Kommunen kom-
mer därför de närmsta åren att satsa 
lite mer på utemiljön runt våra egna 
byggnader: förskolor, skolor och boen-
den. Det gör vi för att vi vet att det ger 
mycket positivt tillbaka. Vi kommer 
också att fortsätta med centrumpla-
nerna för att öka attraktiviteten i våra 
tätorter. Vi ska även satsa på mötes-
platser och på fler planer för en grön 
infrastruktur, vattenmiljöer och på att 
synliggöra hela vår unika miljö. Det 
som är fint ska vi självfallet dela med 
andra, det är det som faktiskt avgör 
om vi är attraktiva eller inte.

PERS KRÖNIKA
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– Jag vill att förskolornas gårdar ska 
vara anpassad för att fungera i den 
pedagogiska verksamheten och ge 
plats för tillfälliga projekt eller teman, 
säger Malin Ängerteg som är förskole-
chef i skolområde Skived.  Genom att 
göra barnen delaktiga i arbetet med 
gården ökar förståelsen för miljön och 
omsorgen om den.

– Projektet innebär ett nytt tänk runt 
material, utformning, underhåll och 
ansvar, berättar Joakim Bååt, driftchef 
och ansvarig för utemiljön i kommu-
nens skolor och förskolor. Detta ger 
förskolorna möjlighet till att arbeta 
med mer ”okodat” lekmaterial. Det är 
material som inte har en förutbestämd 
funktion som talar om vad det ska 
användas till. Okodat material kan till 

exempel vara sten, sand, vatten, pin-
nar, olika slags underlag och egen-
byggnationer som är verksamhetsnära. 
– Växtligheten kommer också utökas 
med träd och buskar, berättar Malin.   
Det innebär att vi kan arbeta med lär-
miljön även utomhus, utifrån skollag 
och läroplan. 

Enligt förskolans läroplan ska  
vi sträva efter att varje barn:
• Utvecklar sin förståelse för  

naturens olika kretslopp
• Erbjuds en god miljö för  

utveckling, lek och lärande

Skol- och förskolegården ska vara ett 
lärande rum för barnen, med hänsyn 
till barnens ålder och mognad. Det 
innebär att det ska finnas utrymme 

för lek, rörelse, lugn och ro, fantasi 
och kreativitet. Gården ska också vara 
anpassad för barn med funktionsned-
sättningar. Det här innebär att den 
traditionella fasta lekplatsutrustningen 
kommer att variera. Utemiljön kom-
mer att vara mer föränderlig och utgå 
från barnens behov.

– Först ut att påbörja förändringsarbe-
tet av utemiljön är förskolan Åsmyren, 
säger Joakim. Arbetet är en process 
och alla gårdar kommer att ses över 
utifrån vilka behov och möjligheter 
verksamheten har. På sikt kommer vi 
att ta fram en policy runt utemiljö för 
förskola och skola i vår kommun.

Förskolorna i vår kommun har påbörjat ett spännande utvecklingsarbete kring barnens utemiljö. För att 
minska stillasittandet vill vi öka undervisningstiden utomhus. Tanken är att utegårdarna ska vara ett rum för 
lärande, lek och aktivitet. Barnen ska få utlopp för sin kreativitet och lust att upptäcka och lära genom så 
kallat ”okodat material” - material som inte har en förutbestämd funktion som till exempel en klätterställning.

Skol- och förskolegården ska vara ett lärande rum.

Utegårdar som uppmuntrar  
till rörelse och kreativitet
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När tillvaron vänds upp&ner
Har du sett TV-serien ”Nedsläckt land”? Den finns på SVT Play och handlar om hur människor reagerar 
och vad de gör när strömmen försvinner under en längre tid. Har du funderat på hur du skulle agera om 
du blir utan ström under en vecka eller mer? Hur löser du matlagning, värme och toafrågan? Vecka 19, 
den 6-12 maj, är det i hela landet ett särskilt fokus på krisberedskap. Den broschyr du fick förra året 
”När krisen eller kriget kommer” är fortfarande aktuell. 

Samhällskris
En samhällskris berör många männ-
iskor och viktiga samhällsfunktioner. 
Den krisberedskap vi har i samhället 
innebär att alla måste ta eget ansvar 
och vara förberedda när något oväntat 
händer. Samhället behöver satsa sina 
resurser på svaga grupper och övriga 
måste kunna klara sig själva. Den som 
ansvarar för en verksamhet under 
normala förhållanden ansvarar för den 
också under en kris. Vid en större kris 
har Länsstyrelsen Värmland i uppdrag 
att stödja och samordna insatser. Det 
kan till exempel gälla en händelse i 

länet som berör ett större område och 
flera kommuner.

Planera inför en kris
Du och din familj behöver planera för 
att klara er på egen hand i upp till en 
vecka. Efter den tiden kanske inte kri-
sen är över men det ger dig tid att få 
information, fundera över situationen 
och hur du ska agera framöver. 

Krislåda
Samla det du behöver i en låda som 
hela familjen vet var den finns. I en 
”krislåda” bör det finns utrustning 

som kan hjälpa dig med värme, vatten, 
mat och kommunikation. Här bredvid 
finns en checklista vad du bör tänka 
på. En checklista finns också i broschy-
ren ”Om krisen eller kriget kommer”.
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Bra att ha i en krislåda
Vatten och mat

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

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

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

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

Vatten och avlopp
Under ett strömavbrott kan vi rena det kommunala 
dricksvatten som vanligt med hjälp av reservkraft. 
Däremot fungerar inte reningen av avloppsvatten utan 
orenat vatten kan rinna direkt ut i naturen. Eftersom 
pumpstationerna som leder avloppsvattnet till renings-
verken inte fungerar utan ström är risken stor att det 
bli stopp i ledningarna. Kommunen kan under ett 
strömavbrott utfärda förbud att använda toaletten och 
du måste då lösa toafrågan på annat sätt. Du kan till 
exempel använda en kraftig plastpåse i toastolen som 
då får fungera som ett dass.

Mer att läsa
På webbsidan Din säkerhet 
finns många bra tips om 
hemberedskap, svar på 
frågor, filmer och check-
listor. Där finns också 
broschyren ”Om krisen 
eller kriget kommer” på 
flera språk att ladda ner.

Mer att läsa
www.dinsakerhet.se
www.msb.se
www.raddningkarlstad.se
www.lansstyrelsen.se/varmland
www.krisinformation.se
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Forshaga kommuns gällande över-
siktsplan är från 2010, men nu är det 
dags att se över vad som har hänt 
sedan dess och vad vi vill ska hända 
framöver. Det handlar exempelvis om 
att planera för var det är lämpligt att 
bygga fler bostäder, var det passar 
bra att placera nya verksamheter och 
vad det finns för områden som har 
särskilda bevarandevärden eller plane-
ringsutmaningar. 

Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen består både av ett  
textdokument och av kartor.  Den ska 
ge vägledning för beslut om hur mark- 
och vattenområden ska användas och 
hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Enligt plan- och 
bygglagen ska alla kommuner ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. En gång per mandat-
period aktualitetsprövas planen.

En helhetsbild
Översiktsplanen kan sägas vara kom-
munens chans att få en helhetsbild 
över den fysiska utvecklingen, där 
sedan olika åtgärder och nybygg-
nationer kan ske i ett sammanhang. 
Det som står i översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande, det finns alltså 
inga garantier eller krav på att det 
som pekas ut i planen kommer att 
hända, men den är strategiskt viktig 
för att det ska finnas en röd tråd i den 
utveckling som sker.

Flera tillfällen att påverka
Det är många olika frågor som ska 
vägas samman när en översiktsplan 
tas fram och därför pågår arbetet 
under en längre tid. Tidsplanen är att 
översiktsplanen ska vara färdig hösten 
2020, men fram till dess kommer det 
finnas flera tillfällen att tycka till och 
påverka hur planen utformas. 

Ett större grepp
Parallellt med ny översiktsplan ser vi 
över kommunens vision ”Forshaga 
barnkommun”. Våra förtroendevalda 
har tagit ett inriktningsbeslut på att 
tydligare införa mänskliga rättigheter 
i styrning och ledning. Vårt synsätt är 
att arbeta med mänskliga rättigheter 
både som ett mål och ett medel. Det 
betyder att även värdegrundsfrågor 
och vårt gemensamma förhållningssätt 
har en koppling till visionsarbetet. Vi 
ser också över hur vi kan koppla vårt 
lokala arbete till FN:s Agenda 2030 
för hållbar utveckling och de globala 
målen, där vi tar hänsyn till de tre 
dimensionerna: ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt.

Håll utkik på forshaga.se, i sociala 
medier och i lokala annonser efter 
tillfällena att tycka till. Nu skapar vi 
framtidens Forshaga tillsammans!  

Under våren påbörjar vi arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Du som invånare  
har möjlighet att påverka hur framtidens Forshaga kommun ska byggas. En översiktsplan är något som alla  
kommuner ska ha. I planen framgår hur vi önskar att mark- och vattenområden ska användas och utvecklas. 
Planen ska sikta mot år 2040 – hur vill du att kommunen ser ut då?  

Hur ser vår kommun ut år 2040?
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Hur går det till?
Vi har tio veckor på oss att besluta i 
ditt ärende från det att vi fått en kom-
plett ansökan från dig. Ofta går det 
fortare än så, men trycket är högt på 
byggkontoret under vår- och sommar-
perioden. I semestertider är det också 
färre handläggare som jobbar och 
miljö- och byggnämnden, som måste 
besluta i vissa ärenden, sammanträder 
inte i juli månad.

När får jag börja bygga?
Om allting ser bra ut i din ansökan och 
den stämmer med gällande bestämmel-
ser i detaljplan eller områdesbestäm-
melser, så kan bygglov beviljas. Du 
måste dock alltid invänta ett beslut om 
startbesked innan du får påbörja ditt 
bygge. I enklare ärenden beviljas oftast 
bygglov och startbesked samtidigt.

För att få ta din byggnad/tillbyggnad i 
bruk krävs ett slutbesked. Detta får du 

genom att fylla i och skriva under din 
kontrollplan och skicka in den till oss. 
Denna kontrollplan intygar att du som 
byggherre har följt de krav som finns 
och det bygglov som beviljats. Du får 
då ett slutbesked och ditt ärende hos 
oss kan avslutas.

Vad kostar ett bygglov?
Du hittar information om bygglovs-
taxan på vår hemsida forshaga.se samt 
exempel på olika avgifter. Taxan är ba-
serad på hur lång tid det tar i genom-
snitt att handlägga ett specifikt ärende. 
Taxan indexuppräknas varje år.

Kontakta oss
Då det kan vara svårt att bedöma själv 
om du behöver bygglov eller inte 
rekommenderar vi dig att kontakta oss 
om du är osäker. Våra handläggare 
svarar på dina frågor och hjälper dig 
med din ansökan. Du når dem genom 
kommunens växel, 054-17 20 00.

Vår och sommar innebär byggtider och kanske har du tänkt att påbörja 
ditt byggprojekt under semestern? Tänk då på att skicka in din ansökan 
om bygglov till oss i god tid så att du hinner med det du har planerat. 

Planera ditt byggprojekt i god tid
Din ansökan
En komplett ansökan för exempelvis ett 
inglasat uterum, attefallshus, mindre 
tillbyggnad till ditt hus eller annan  
enklare åtgärd ska innehålla:

Ansökan om bygglov eller en anmälan 
vid attefallsåtgärder, kom ihåg att 
skriva under blanketten.

Situationsplan med mått (en tomt-
karta där man ser uppifrån vad du 
har tänkt att bygga).

Fasadritningar på byggnaden  
från alla sidor.

Planritning som ska visa hur byggna-
den du tänkt att bygga ser ut inuti,  
rumsindelning med mera.

Förslag till kontrollplan. En checklista 
med förslag på kontrollpunkter som 
visar att du följer lagens krav. Kon-
trollpunkter kan vara att du bygger 
grunden på rätt sätt, säkerställer att 
elinstallationer är gjorda av sakkun-
nig, att du inte bygger in fukt i väg-
garna osv. Exempel på vår hemsida.

Skriftligt grannemedgivande om din 
åtgärd är placerad närmare tomt-
gräns än 4,5 meter.
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Nu är det dags att söka skolskjuts för barn med växelvis boende.  
Ansökan gäller för ett läsår i taget. Senast den 10 maj 2019 behöver vi 
din ansökan för att eleven ska ha rätt till skolskjuts efter sommarlovet.

Ansökan gäller för ett läsår i taget 
och ska ha inkommit till oss senast 
10 maj 2019 för att skolskjutsen ska 
kunna gälla från läsårets start. Om 
ingen ansökan inkommit inför läsåret 
har eleven inte rätt till skolskjuts. Vid 
förändring av skolskjuts under läsåret 
lämnas blanketten in snarast, dock 
senast två veckor innan förändring.

Växelvis boende
Växelvis boende innebär att barnet/
barnen har varaktigt boende 50 % av 
tiden hos båda separerade vårdnads-
havarna med gemensam vårdnad.

Skolskjuts för barn 
med växelvis boende

Vem har rätt till skolskjuts?
Elev i årskurs f-6 med minst tre (3) 
kilometer skolväg och elev i årskurs 
7-9 med minst fem (5) kilometer skol-
väg har rätt till skolskjuts.

Ansökan
Mer information och blankett för 
ansökan om skolskjuts finns på vår 
hemsida forshaga.se.
Oss tillhanda senast 10 maj 2019.

Information om 
allmän förskola
Från och med hösten det år som 
barnet fyller tre år har barnet 
rätt till allmän förskola. Allmän 
förskola är en avgiftsfri vistelse, 15 
timmar per vecka och barn i allmän 
förskola, som har behov av mer än 
15 timmar per vecka, får avgiften 
reducerad med 27 procent. Den 
allmänna förskolan följer grund-
skolans läsårstider och gäller alltså 
inte under lov. 

Syftet med den allmänna förskolan 
är att alla barn ska få pedagogisk 
stimulans och gemenskap med 
andra barn och få möjlighet till 
lärande och en positiv utveckling. 
Verksamheten är frivillig att delta i.

Ni som har barn har barn som är 
tre, fyra eller fem år men inte har 
en plats på förskola kan ansöka på 
vår hemsida forshaga.se. Ansök 
senast fyra månader innan önskad 
start. 

Kontakt
Josefin Grönkvist
Telefon: 054-17 20 84 
E-post: josefin.gronkvist@forshaga.se

Amilia glänste i 
årtes pi-tävling
Amilia Al-Rufeye, som går på  
Forshaga lärcenter, slog rekord i 
årets pi-tävling. Tävlingen går ut på 
att minnas så många decimaler som 
möjligt i talet pi. Niondeklassarens 
pi-bedrift: otroliga 610 decimaler!

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

1 3 8
Den 26 mars 2019 hade vi 4138 följare 
på vår facebooksida.

4
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Tisdag den 19 februari invigde vi vår experimentstudio och ett rum för 
informations- och kommunikationsteknik vid Dejeskolan. Testpatrullen 
Lova, Limone och Elias var på plats tillsammans med politiker, personal 
och media.

Verksamheten vänder sig till de äldre 
barnen i förskolan, grundskolans 
tidiga år, träningsskolan och fritids.

– Att köpa in digitalt läromedel är dyrt 
och förskollärarnas eller lärarnas kom-
petens inom digitalisering varierar, 
berättar Lisa Nordlöf. Lisa arbetar som 
utvecklingspedagog inom förskolan 
och en av dem som drivit projektet. 
För att ge barnen och eleverna den 
undervisning de har rätt till är det 
toppen att vi kunnat samordna det så 
här samtidigt som vi spar både pengar 
och miljö. Skolverket trycker på vikten 
av den digitala kompetensen i sina 
läroplaner, för att rusta barnen för vårt 
moderna samhälle.

Experimentstudion Labbet
I Labbet får barnen lära sig mer om 
naturvetenskap genom att testa olika 
experiment inom biologi, fysik, teknik 
och kemi. Det upplevelsebaserade 
lärandet bildar en helhet med teori, 
praktik, reflektion och handling.

Invigning av IKT-rum 
och experimentstudio

Rum med informations- och kommuni-
kationsteknik, IKT
Magiska golvet är ett interaktivt 
läromedel där bilden från en projek-
tor skapar en virtuell värld på golvet 
där barnen styr olika spel genom att 
använda sin kropp. Här finns även en 
green screen som gör det möjligt för 
barnen att byta ut bakgrunden i filmer 
till olika miljöer så som hav, ängar, 
berg eller vad de vill.

EU-val 26 maj
Söndagen den 26 maj är det val 
till Europaparlamentet, EU-val, 
i Sverige. I valet väljer medbor-
garna i EU:s medlemsländer 
vilka som ska representera 
dem i parlamentet de kom-
mande fem åren. Alla som har 
rösträtt får ett röstkort skickat 
till folkbokföringsadressen. 

Förtidsrösta eller  
rösta på valdagen
Under perioden 8-26 maj kan 
du förtidsrösta i Forshaga lär-
center och i Kulturhuset i Deje. 
På valdagen röstar du i din val-
lokal. På röstkortet står vilket 
valdistrikt du tillhör samt till 
vilken vallokal du ska gå. Även 
på valdagen den 26 maj kan du 
förtidsrösta, då i Forshaga lär-
center eller på Olsätersskolan. 
Läs mer på forhaga.se/val.

Öppettider förtidsröstning
Forshaga lärcenter och  
Kulturhuset i Deje
Vecka 19 
Onsdag-fredag ................. 14-18
Lördag-söndag ..................12-14
Vecka 20
Måndag-fredag ................. 10-18
Lördag-söndag ................. 10-14
Vecka 21
Måndag-fredag ................. 10-18
Lördag .......................... 10-15
Olsätersskolan
Vecka 21 
Söndag .......................... 10-14

Mer information
På Valmyndighetens webbplats 
val.se finns mer information. 
Där finns också information på 
fler språk och lättläst svenska.

Lisa Nordlöf visar Lova, Limone och Elias 
hur man med hjälp av en green screen 

kan man göra häftiga filmer, till exempel 
där man svävar runt i rymden.

Testpatrullen Lova, Limone och Elias.
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Ebba Axelsson Ebbe Atterstad Ellen Lindahl Esther Malmqvist

Lias Westerlund Linnéa Sahlberg

Alfred Reinestrand Celine JafariArvid Nyhlén

Imre och Ellen Karlenström Jarnevi

Axel Engdahl

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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Oliver Svalling

Norah-Belle RosenlindLukas Ström Majken Kristensen Nils Hyllengren

Öppettider motionslokal
Måndag  .........................07.30-21
Tisdag   .........................07.30-16
Onsdag   ........................07.30-21
Torsdag  ........................07.30-16
Fredag  ............................. 06-20
Söndag  ........................ 09.30-16
(söndag endast öppet i maj månad)
 

Avvikande öppettider
1/5  ................................ stängt
29/5  ......................... stänger 16
30/5  .............................. stängt
5/6   .......................... stänger 16
6/6  ...............................  stängt
Detta gäller både simhall  
och motionslokal.

Simhallens öppettider
 Gäller 1 maj ― 19 juni

Måndag
Motionssim  ....................... 16-18
Rehabbad lilla bassängen ....... 16-19
Rehabbad stora bassängen ..... 18-19

Tisdag
Stängt ifrån kl. 16 (endast motions-
lokalen som är öppet 7.30-16)  
Insläppet stänger kl.15.

Onsdag 
Pensionärsbad .................13.15-16 
Allmänhetensbad ................. 16-20
Motionssim ........................ 20-21

Torsdag
Stänger ifrån kl. 16 (endast motions-
lokalen som är öppet 7.30-16)  
Insläppet stänger kl. 15.

Fredag  
Motionssim ........................06-08
Babysim ............................ 14-16
Allmänhetens bad ................ 16-20

Lördag
Stängt (gäller både simhall  
och motionslokal).

Söndag 
Babysim ........................ 09.30-12
Almänhetens bad ................. 12-16
Endast öppet i maj månad, i juni är 
söndagar stängda. Gäller både simhall 
och motionslokal.

Babycafé och 
öppen förskola
På babycafé och öppna förskolan umgås barn och för-
äldrar tillsammans. Personal håller i verksamheten som 
innehåller bland annat sångsamling, fika, lek och pyssel. 
Att vara på öppna förskolan eller babycafé kostar inget. 
Vi finns på Järnvägsgatan 27, Forshaga.

Öppna förskolan 0-6 år
Onsdagar klockan 13-16 
Torsdagar klockan 10-13                                                      
Fredagar klockan 11-15

Babycafé 0-1 år
Föräldrar med barn 0-1 år träffas.                                                      
Onsdagar klockan 10-13.
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Biblioteket: Speldagar
Utmana varandra i spel som Fia med knuff,  
Fyra i rad och Othello m.m. För barn och vuxna i alla åldrar.  
Fina priser utlovas. Drop in, ingen föranmälan.
När: 23 april,10.00–14.00
Var: Deje bibliotek

När: 24 april,13.00–17.00
Var: Forshaga bibliotek

Biblioteket: Blue-Bot robotar
Prova på att programmera med robotar. För barn från 6 år. 
Drop-in, ingen föranmälan.
När: 25 april kl 14.00-16.00
Var: Forshaga bibliotek

Biblioteket: Bokbytardag
Vi firar Världsbokdagen genom att göra den till en bokbytar-
dag. Byt dina utlästa böcker mot nya läsupplevelser. Du kan 
lämna in de böcker du vill byta bort på biblioteket fr.o.m. 
8 april eller ta med dem direkt på bytesdagen. Det ska vara 
nyare böcker i gott skick och du får byta max 8 böcker.
När: 23 april, hela dagen
Var: Forshaga bibliotek

Bibliotekens öppettider under lovet: 
Forshaga
Måndag 10.00-19.00
Tisdag 8.30-19.00
Onsdag 8.30-19.00
Torsdag 8.30-19.00
Fredag 10.00-16.00
Lördag stängt
Söndag 11.00-14.00

Deje
Måndag 14.00-19.00
Tisdag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-14.00

Hubben: FIFA-turnering
Välkommen på gratis FIFA-turnering. Begränsat antal platser. Anmäl 
ditt två-mannalag senast 17 april till kim.jensen@forshaga.se. 
När: onsdag 24 april kl 15.00-23.00
Var: Biosalongen, Kulturhuset i Deje

Hubben: LAN
Häng med Noah Tegel och Noah Swahn på LAN. Begränsat antal  
platser. Anmäl dig senast 18 april till par.ekberg@forshaga.se. 
När: Fredag 26 april kl.18:00 – lördag 27 april kl.10:00
Var: Kulturhuset i Deje

Hubben: Annelies kermaik och hobby
Välkommen på en 2 dagarskurs i Grundmålning, borstning och 
waxning. För dig som är 8-12 år. Begränsat antal platser. Kursen 
är kostnadsfri och det bjuds på fika och frukt. Anmäl dig senast 18 
april till annelie.norlen61@gmail.com
När: Tisdag 23 april och onsdag 24 april kl 10.00-13.00
Var: Annelies Kermaik och Hobby, storgatan 41B

Hubben: 
Vi har öppet för dig som går i åk 7 - 20 år
När: Torsdag 18/4 kl.17:00 - 21:00
Var: Kullagets hemvist på Lärcenter

När: Fredag 19/4 kl.17:00 – 23:00
Var: Kulturhuset, Deje

När: Torsdag 25/4 kl.17:00 – 21:00 
Var: Kullagets hemvist på Lärcenter

Kom ihåg: Du som är under 18 år måste lämna in en godkännande 
från förälder för att deltagande i Hubbens aktiviteter. Vid frågor 
kontakta Pär (0767-25 33 71) eller KIm (0767-25 32 05). 

Påsklovsöppet på Deje Simhall
Här är öppettiderna för allmänhetens bad under påsklovet. 

Måndag   stängt
tisdag  10.00-14.00 och 16.00-20.00
onsdag  10.00-13.00 och 16.00-20.00
torsdag  10.00-14.00 och 16.00-19.00
fredag  10.00-14.00 och 16.00-20.00
lördag  10.00-14.00
söndag  12.00-16.00

Vi stänger insläppet en timme innan badtidens slut. För mer 
information om övriga aktiviteter till exempel babysim, motionssim 
med mera sewww.forshaga.se/simhall

Forshaga Folkets Hus: Påsklovsbio
Filmen Hotell Transylvanien 3 ”En monstersemester” visas 
vid två tillfällen på tisdagen. Kiosken öppen 30 minuter 
före filmen börjar. Välkomna!
Tid: 23 april kl 12.00 och kl 15.00
Var: Forshaga Folkets Hus

Öppettider Fritidsbanken i Deje 
Skärtorsdag 18 april  15.00-18.00
Långfredag 19 april  stängt
Tisdag 23 april  15.00-18.00
Torsdag 25 april  15.00-18.00
Fredag 26 april  15.00-18.00

Påsklov
2019



Kontakten nr 2, 2019      13   

Vardagsrum  
och konstvägg
Den 18 maj inviger vi två nya  
mötesplatser vid Forshaga lärcenter. 
Vardagsrummet och konstväggen 
är två av våra satsningar för att 
skapa nya kreativa mötesplatser, för 
alla men i synnerhet för ungdomar.

Vardagsrum i friska luften
Under våren bygger vi ett vardags-
rum i utemiljö, en träffpunkt där du 
kan sitta i betonggjutna fåtöljer, lad-
da din telefon och samtidigt koppla 
upp dig på wifi. Vardagsrummet 
ligger i anslutning till skateparken.

Konstvägg öppen för alla
Ett stenkast från vardagsrummet 
bygger vi en öppen konstvägg. Här 
kan alla – professionella som ny-
börjare, barn som vuxna – uttrycka 
sig konstnärligt mitt i Forshaga. 
Konstväggen är omkring 30 meter 
lång och här kan du måla med till 
exempel pensel, roller eller spray-
burk. Väggen är öppen dygnet 
runt! 

Mer information
Håll utkik efter program och mer 
information om invigningen på  
vår hemsida forshaga.se och på 
facebook.com/forshagakommun.

Våren 2009 öppnades dörrarna till det alldeles nybyggda lärcentret i 
Forshaga. Byggnaden är idag en knutpunkt för många verksamheter och 
yrkesverksamma från kommun, näringsliv och föreningsliv.

Tio år har gått för den största enskilda 
investeringen för Forshaga kommun. 
Vad har den gett oss och hur skulle det 
ha sett ut om vi inte gjort satsningen?
– Jag är övertygad om att vi gjort rätt, 
säger Per Lawén, kommunalråd (S) 
i Forshaga kommun. Om vi inte har 
mod att fatta stora beslut så säger vi 
samtidigt att vi inte tror på framtiden. 
Forshaga lärcenter står för framtidstro 
och ger oss och alla elever kunskaper 
att våga ta nästa steg till en bättre värld! 
Varje krona som vi satsar på utbild-
ning får vi tillbaka i att vi blir klokare, 
oavsett om vi är gamla eller unga. 

En blandning av verksamheter
Lokalerna rymmer grundskola, fritids, 
SFI, vuxenutbildning, yrkeshögskola, 
kulturskola, bibliotek, turistinforma-
tion, gym, sporthall, skolrestaurang, 
café och konferenslokaler.
– Idén med Forshaga lärcenter står 
sig än idag, tycker Per. Det är smått 
fantastiskt att vi kan samla så mycket 
utbildning och verksamheter i olika 
former i samma hus. Just blandningen 

Forshaga lärcenter 
firar 10 år den 30 april

skapar känslan av ett gemensamt lä-
rande som jag tror inspirerar många till 
nyfikenhet att lära mer. Ytterligare en 
pluspoäng är att lokalerna fortfarande 
är moderna och fräscha. Det skapar 
en omtanke om såväl platsen som sina 
lärcenterkamrater. Varje gång jag går 
in genom stora entrén så känner jag 
glädje, och jag ser på varje medarbetare 
att de är så stolta över sin arbetsplats.

Tioårsjubiléet
Att Forshaga lärcenter blir tio år firas 
med olika happenings på Torget, just 
innanför stora entrén, den 30 april.
Vid lunchtid gästas vi av kommunal-
råd Per Lawén och dåvarande ordfö-
rande i kommunstyrelsen Angelica 
Rage. Kulturskolan bjuder på musik 
under lunchtid. Ett bildspel kommer 
att visa rivningen av gamla Central-
skolan och uppbyggnaden av Fors-
haga lärcenter. Café Rasten har öppet 
som vanligt denna dag.

Mer information hittar du på  
vår hemsida forshaga.se.

Forshaga lärcenter.

Visste du att...
På forshaga.se finns protokoll från  
sammanträden med kommunfull- 
mäktige, kommunstyrelsen och  
nämnderna. Där finns också budget, 
mål, årsredovisning, utvärderingar,  
kvalitetsredovisningar med mera.
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Har du sett eller hört något som 
skulle kunna hjälpa polisen att  
upptäcka, förebygga eller utreda 
brott?

Lokalpolisområde Karlstad an-
svarar för kommunerna Forshaga, 
Grums, Hammarö, Karlstad och 
Kil. Vi har ett bra samarbete men vi 
kan alltid bli bättre.

Polisen använder tips för att 
bekämpa brott. Ofta är tips från 
medborgare helt avgörande för att 
vi ska kunna kartlägga brottslig-
het eller se delar och helheter i ett 
brottsmönster. Därför behöver vi 
din hjälp. Du kan också tipsa oss 
om otrygga platser i kommunen.

Ring och tipsa polisen på 114 14
Ring 114 14 för att tipsa polisen. 
Du kommer först till ett automa-
tiskt talsvar. Använd ordet tips för 
att komma vidare. Är det en akut 
situation ska du alltid ringa 112! 

E-posta tips 
Använd webbformuläret på poli-
sens hemsidapolisen.se/kontakt/
mejla-region-bergslagen. Tipset går 
till registratorn i region Bergslagen 
och skickas sedan vidare till vårt 
lokalpolisområde. Använd också 
formuläret om du har bilder eller 
annat som du vill bifoga.

Vill du veta mer?
Mer information finner du på po-
lisens hemsida polisen.se/kontakt/
tipsa-polisen.

Lämna tips och
hjälp polisen

Anders Stridsberg
Kommunpolis, lokalpolisområde Karlstad

Forshagabostäder AB, FABO, har sedan hösten 2017 arbetat med ett 
projekt för boende på Thoreliusgatan, Grossbolsgatan och Geijersgatan 
i Forshaga. En rad möten med hyresgäster har hållits för att ta reda 
på vad som kan förbättras i området för att öka trygghet, gemenskap, 
trivsel och tillgänglighet. Så kallade trygghetsvandringar har också 
genomförts. 

Vilka åtgärder har man gjort?
En del åtgärder har redan genom-
förts, till exempel har man målat alla 
källare i ljusare färger och bytt till 
energisnålare och rörelsestyrd belys-
ning. Forshagabostäder har också bytt 
dörrar och lås till källare och andra 
utrymmen, ställt iordning ett bordten-
nisrum och ett biljardrum och rustat 
upp hyresgästföreningens lokal som 
finns i området.

 
Utvändigt har buskar längs fasader 
tagits bort och blommor planterats i 
stället. Fotbollsplan och odlingslådor 

Projekt för ökad  
trygghet och trivsel

har iordningställts och bärbuskar och 
körsbärsträd har planterats. Den nya 
utemiljön uppmärksammades i som-
ras med en fest. 

Vad händer framöver?
Genom beviljade bidrag från Boverket 
för utemiljöer håller Forshagabostäder 
som bäst på med att färdigställa pla-
neringen för det fortsatta arbetet med 
utemiljön i området. Färdigställd plan 
kommer under våren att publiceras på 
Forshagabostäders webbplats: 
forshagabostader.se

Den nya utemiljön uppmärksammades i somras med en fest. 
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Bra ljus är viktigt, och särskilt viktigt på gång- och cykelvägar, vid över-
gångsställen och på parkeringar. Bra ljus bidrar till att utemiljön känns 
tryggare. Det är lättare att se var man går helt enkelt. 

Bättre ljus med LED
I vår kommun finns ungefär 4 600 gat-
lampor. De allra flesta är sedan många 
år försedda med lågenergilampor men 
nu har vi har börjat att byta ut armatu-
rerna till sådana med LED-belysning. 
Fördelen med LED-armaturer är att 
de förbrukar litet energi och att de ger 
ett bättre ljus utan att det behövs fler 
belysningspunkter. 

Vi använder olika typer av LED-
armaturer som sprider ljuset på olika 
sätt beroende på var de ska lysa. Vid 
övergångsställen lyser de med gult 
ljus i stället för vitt och skenet är mer 
koncentrerat än längs gatan. På gång- 
och cykelbanor sprider armaturen 
ljuset både bakåt och framåt. 

Kommer ta tid
Att byta alla armaturer är ett omfat-
tande arbete som vi gör under flera år. 
Kostnaden i år är upptagen i investe-
ringsbudget till 2 miljoner kronor och 
planen är att alla armaturer på gång- 
och cykelvägar ska bytas. 

Bättre belysning ökar 
känslan av trygghet

Samtidigt med att vår elektriker byter 
armaturer ser han över stolpar och 
ledningar och åtgärdar det som är sli-
tet. På vissa ställen, till exempel längs 
Bruksgatan i Forshaga, kapar vi en 
del av stolpen. Då kommer armaturen 
lägre och det lyser även på gångbanan.

Vill du se skillnaden?
Vill du se skillnaden på lågenergi och 
LED? Redan nu sitter de nya LED-
armaturerna uppe på några ställen.

Forshaga: Europavägen längs gröny-
tan mitt emot multisportanläggningen, 
Bruksgatan, Grossbolsgatan gångba-
nan vid den stora grönytan.

Deje: Älvdalsvägen, Bruksvägen vid 
skolan, Forsleden.

Älvdalsvägen genom Dejecentrum är en av de sträckor som redan fått LED-armaturer.

Att elda utomhus
Varje år får räddningstjänsten släcka 
bränder som har spridit sig i skog 
och mark helt i onödan. Dessa beror 
nästan alltid på att folk eldar vid fel 
tillfälle och att de saknar släckutrust-
ning i tillräcklig omfattning. 

Du är ansvarig
Om du ska elda utomhus finns det 
några saker att tänka på innan du 
sätter i gång. Det är alltid ditt eget an-
svar om något händer när du eldar.

Elden kan sprida sig snabbt
Undvik att elda när det är mycket 
torrt och blåser. Speciellt vinden är 
en kritisk faktor, den gör att elden 
riskerar att sprida sig okontrollerat 
över väldigt stora ytor.

Ha bra utrustning
Ha alltid med dig släckutrustning i 
form av vattenkannor, vattenslang-
ar, krattor av stål, granruskor och 
liknande. Ha också med en mobil-
telefon så att du kan larma 112 om 
elden blir svår att kontrollera.

Anmäl till räddningstjänsten 
Om du ska elda i större omfattning 
ska du anmäla det till oss på  
räddningstjänsten. Det gör du 
genom att ringa till brandmästaren 
på kontorstid. Telefonnumret är 
054-540 28 80. Med större omfatt-
ning menas en brasa som är större 
än 2x2x2 meter. 

Vill du läsa mer om hur du eldar 
säkert utomhus? På dinsäkerhet.se
kan du bland annat läsa om eld-
ningsförbud, allemansrätten och 
eldning samt aktuell brandrisk.
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Sök tider i  
sporthallar och 
gymnastiksalar
Nu är det dags för föreningar att 
söka tider i våra sporthallar och 
gymnastiksalar inför säsongen 
2019-2020.  Ansökningsblanketten 
för att söka säsongstider hittar du 
på vår webbsida forshaga.se. 

Ansökan skickas till
Forshaga kommun
Tomas Jonsson
Kultur och fritidsenheten
Box 93
667 22 Forshaga
eller tomas.jonsson@forshaga.se
senast 2018-04-30.

Friskvårdsarrangemanget Friska Forshaga återkommer 2019 för sjunde 
gången, men byter skepnad. Du som tidigare deltagit i Friska Forshaga 
kommer att känna igen dig. 

Man har valt att byta plattform till det 
rikstäckande konceptet hittaut som 
Svenska Orienteringsförbundet står 
bakom. Hittaut har många likheter 
med Stolpjakten, den plattform man 
använt tidigare år.  

Konceptet är detsamma: ett inspire-
rande sätt att komma ut och röra sig 
och få frisk luft, och upptäcka några 
nya vackra platser i vår kommun. Alla 
hushåll i Forshaga kommun kom-
mer att få årets kartor hemskickade. 
Arrangören Friska Forshaga sätter ut 
närmare 200 checkpoints inne i sam-
hällena Deje och Forshaga, samt i de 
närliggande skogarna.

Cykelkarta
För dig som gillar att cykla kommer 
ännu en trevlig nyhet. Friska Forshaga 
kommer att skicka med en karta med 
checkpoints som är tillgängliga med 
cykel, med lite längre avstånd mellan. 

Period 
Den 27 april släpps de första kontroller-
na. Du kan registrera dem till och med 

Hitta ut med hittaut  
och Friska Forshaga

den 5 oktober, därefter tas de in. Även i 
år kommer man ha fyra extra kartsläpp.

Registrera och tävla 
Varje registrerad stolpe är en lott i 
Friska Forshagas två dragningar. 
Mer information om var och hur du 
registrerar dig finns på kartan. Saknar 
du karta eller om du vill ha fler finns 
de att hämta på utlämningsställena: 
ICA Nära Deje, OKQ8 Forshaga och 
Apoteket Lärkan Forshaga. 

Häng med på kickoff 
I samband med starten av årets hittaut 
Friska Forshaga arrangeras kickoffer, 
27 april klockan 11.00 – 12.30 utanför 
ICA Nära i Deje och Apoteket i Forshaga. 

Bonuskoder
Det är Deje SF och Sisu Forshaga SK 
som i samarbete med kommunen job-
bar med Friska Forshaga. Klubbarna 
erbjuder möjlighet att samla bonusko-
der till de som kommer på motionsori-
enteringar på tisdagskvällar. 

Mer info på hittaut.nu/forshaga. 

Fixa min gata
Upptäcker du ett hål i gatan, fel på 
belysningen, trasigt brunnslock el-
ler något annat fel vill vi gärna veta 
det. Anmäl felet via tjänsten Fixa 
min gata fixamingata.se. 

Vi försöker fixa anmälda fel så fort 
som möjligt. Beroende på typ av fel 
tar det i snitt 14 dagar och med det 
är vi snabbast bland de kommuner 
i Sverige som använder tjänsten. 
Vi arbetar hela tiden för att bli 
ännu snabbare och bättre. Tack för 
att du hjälper oss!
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Tionde upplagan - 100-talet knallar! 

Fredag 5 juli 10-18 
Lördag 6 juli 10-16

Välkomna att boka er försäljnings-
plats! Även ett utmärkt sätt att visa 
upp företaget eller föreningen. 
Läs mer på forshagamarknad.se.

Lustens OK är orienteringsklubben 
där SISU Forshaga och Deje Skidfören-
ing samarbetar som en tävlingsklubb. 
Det innebär att när medlemmar i 
SISU-Forshaga och Deje SF deltar i 
orienteringstävlingar är det under 
namnet Lustens OK.

Bakgrunden till att klubben bildades 
var bland annat att det skulle finnas 
många medlemmar så att orienterarna 
kan delta i stafetter. Namnet associerar 
till sjön Lusten och att lusten att orien-
tera genomsyrar verksamheten.

– Klubben firade tioårsjubileum under 
2018 och har drygt 60 tävlingsaktiva 
medlemmar, varav 11 ungdomar. 
Totalt genomför medlemmarna nära 
400 tävlingar per år, säger Kristina 
Landfors, ordförande i klubben.

Utöver traditionell orientering har 
förening även verksamhet inom skid-
orientering och MTBO-orientering, där 
det gäller att ta sig fram på cykel för 
att hitta kontroller. 

Föreningarna anordnar träningsori-
enteringar varje vecka under vår och 
höst, växelvis i Forshaga och Deje. Det 
är också SISU-Forshaga och Deje SF 
som arrangerar orienteringsaktiviteten 
Friska Forshaga. 

– De samarbetande klubbarna ar-
rangerar nybörjarkurser i orientering, 
ungdomsträningar och stöttar nybörja-
re att våga ta steget att orientera själva. 
Vid träningar och tävlingar kan alla 
delta oavsett vilken nivå man befinner 
sig på, säger Kristina Landfors. 

SISU-Forshaga och Deje SF är aktiva 
föreningar som har sina träningsan-
läggningar vid Sisugården och Skid-
stugan. Anläggningarna är tillgängliga 
för alla och där finns motionsspår, 
bastu, duschar och möteslokaler. I 
anslutning till anläggningarna och 
i omgivande terräng finns kartor 
som föreningarna tar fram och håller 
aktuella. 

Elitidrottsstipendium Stipendium 
för att möjliggöra för den aktiva 
att kunna kombinera elitidrott och 
studier efter gymnasiet. Sök senast 
2 maj. www.svenskidrott.se

Nordiska kulturfonden
För projekt med samarbeten både 
inom som utanför Norden. Bidrag 
kan beviljas till exempelvis kon-
serter, turnéer, utställningar och 
festivaler. Sök senast 2 maj.
www.nordiskkulturfond.org

Åke Westlanders minnesfond
Stipendium för att delta på idrotts-
läger för ungdomar med funktions-
nedsättning. För dig mellan 10 och 
17 år. Sök senast den 1 juni.
www.parasport.nu

Turnébidrag till fria musikgrupper
Turnébidraget kan sökas av profes-
sionella scenkonstgrupper. Stödet 
omfattar både produktion, presen-
tation och främjande, och verksam-
heter som integrerar dessa delar.
Sök senast den 25 april.
www.kulturradet.se

Säcken Projektpengar att söka För 
dig mellan 13 och 25 år som har en 
idé som du vill förverkliga. Söks 
löpande. www.forshaga.se

AKTUELLA BIDRAG

Lusten att orientera
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Onsdagen den 8 maj kan du komma och fika hos företag och föreningar 
i vår kommun som arbetar med Fairtrade. Och fredag den 10 maj blir 
det fikautmaning och musik-quiz med schyssta priser.

Fairtrade arbetar för en världshandel 
med rättvisa villkor, där producenter 
i länder med utbredd fattigdom har 
möjlighet att skapa sig en trygg och 
hållbar tillvaro och få utvecklas och 
bestämma över sin egen framtid.
World Fairtrade Challenge hålls 9-11 
maj och är från början en kampanj som 
samlat deltagare i Sverige, men som 
nu klivit upp en nivå och blivit globalt 
arrangemang. 2017 fikade över 2 miljo-
ner deltagare schysst i World Fairtrade 
Challenge. Syftet är att visa att det gör 
skillnad för de människor som odlar 
och producerar våra varor.

Onsdagen den 8 maj kan du komma 
och fika hos företag och föreningar 
som arbetar med Fairtrade. Kommu-
nen bjuder på Fairtrade-märkt fika 
och tävling där du kan vinna schyssta 
priser. Kommunalrådet Per Lawén och 
energirådgivaren Ulrika Thorén finns 
på plats och svarar på frågor om varför 
kommunen valt att diplomera sig som 
en Fairtrade-city. Om andan faller på 
kan det bli musikunderhållning och 
diktläsning som bonus.

Fika och tävla om  
schyssta priser

Häng på!
Alla företag, föreningar och privatper-
soner i kommunen som vill engagera 
sig i arbetet med Fairtrade är välkom-
na att delta. Kontakta Ulrika Thorén 
via e-post ulrika.thoren@forshaga.se 
om du vill veta mer om hur du skulle 
kunna medverka.

Program
8 maj

9.30-10.30
Annelies keramik och hobby

11.00-12.00
ICA Nära Deje 

12.30-13.30
Gamla Kraftstationen i Deje

14.15-15.15
Coop i Forshaga

10 maj klockan 11
Fikautmaning kombinerat med 
musik-quiz vid Röda Korset på 
Skivstagatan 3 i Forshaga.  
Segrarna belönas med schyssta 
vinster. 

Dags att söka 
sommarjobb
Nu har ansökningsperioden till 
våra sommarjobbsplatser för ung-
domar precis dragit igång. 

Vem kan söka?
Den som är född 2003 har förtur 
till platserna. Blir det platser över 
går de till äldre sökande. Man ska 
vara folkbokförd i kommunen för 
att få jobb. 

Vad är det för typ av jobb?
Den 8 april släppte vi vilka platser 
som finns tillgängliga 2019.  Ar-
betsplatserna är fördelade på olika 
föreningar och inom kommunen. 
Sommarjobben är på tre veckor 
med sex timmars arbetsdag. Du 
ersätter inte ordinarie personal.

Ansök nu
Blanketter finnas att ladda ner från 
forshaga.se och finns att hämta i 
kommunhusets reception. Senast 
den 10 maj behöver vi din ansökan. 

Har du ett drömsommarjobb?
Vill du sommarjobba med något du 
brinner för och samtidigt samla på 
dig erfarenhet och lärdom om att 
driva ett projekt? Då ska du söka 
till drömsommarjobbet! 

Alla idéer och förslag är välkomna 
men vi vill att du fyller i en dröm-
plan. Den hittar du på forshaga.se. 
I den beskriver du hur du tänker 
jobba. Du kommer självklart ha 
tillgång till coacher under dröm-
sommarjobbsveckorna som hjälper 
dig på vägen och mot dina mål. 
Det finns ett begränsat antal platser 
för drömsommarjobb.
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Sedan en del år tillbaka ingår Fors-
haga kommun i samarbetet Karlstad 
Business Region som är ett partner-
skap mellan kommunerna Forshaga, 
Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. 
Vi samarbetar inom etableringar, kom-
munikationer och marknadsföring för 
att Karlstadsregionen ska växa och 
utvecklas. 

Forshaga har genom detta samarbete 
ett kommunavtalskonto hos Object-
vision och genom det kan vi erbjuda 
lokala fastighetsägare att kostnadsfritt 
marknadsföra lediga lokaler och mark. 

Kommunen visar upp hela innehållet 
för Karlstad Business Region genom 
en länk på kommunens webbplats och 
via den gemensamma externa webb-
platsen karlstadbusinessregion.se 

Ett samlat utbud underlättar för lokala 
företag, både verksamma och nystarta-
de och de som funderar på att etablera 
sig i vår region. 
 
Har du en ledig lokal?
Är du en lokal fastighetsägare med 
lediga lokaler eller mark? Lägga gärna 
in uppdaterad information i Object-
vision som du når via forshaga.se/
jobbochforetagande/markochlokaler 
eller hör av dig till oss på näringslivs-
kontoret så kan vi förmedla kontakt 
mellan etablerare och fastighetsägare. 
Tack på förhand!

Kontakt
Linda-Marie Fors
Näringslivsutvecklare
Telefon: 054-17 21 30
E-post: linda-marie.fors@forshaga.se

Synliggör lediga 
lokaler och mark 
Sedan cirka ett halvår tillbaka har vi märkt av en stor ökning på efter-
frågan av kommersiella lokaler och mark i kommunen. Etablerare inom 
olika branscher och befintligt lokalt näringsliv hör av sig för att få hjälp 
att finna lämpliga lokaler och mark för sina verksamheter. 

Praoplatser sökes
Praktik är återinfört i skolan och 
bestämmelserna om obligatorisk 
prao gäller från 1 juli 2018. 

Framtidens arbetskraft
I skolan utbildas framtidens arbets-
kraft och i och med prao skapas 
en naturlig kontakt mellan skola 
och näringsliv, vilket är en vinning 
för både eleverna och företagen. 
Eleverna får en inblick i hur nä-
ringslivet ser ut samt får stöd i sitt 
framtida studie- och yrkesval och 
företagarna får chans att kompe-
tensförsörja sig genom att visa upp 
sina branscher och väcka intresse 
hos eleverna i ung ålder.

Åttonde- och niondeklassare
Under vecka 19 ska alla åttonde-
klassare i Forshaga kommun ges 
möjlighet att få ta del av yrkeslivet 
hos olika verksamheter, både of-
fentliga och privata. Samma möjlig-
het ges sedan niondeklassarna 
under vecka 50.

Vill du ta emot en praktikant?
Känner du att du gärna vill ta emot 
en praktikant i din verksamhet?
Hör av dig till Pernilla Johansson
studie- och yrkesvägledare på 
Dejeskolan, telefon 0552-447 09, 
0552-447 00 eller 076-725 32 13.

AKTUELLTSTOR EFTERFRÅGAN PÅ LOKALER
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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

Vandring Mölnbacka, Mölnbacka bygdegård, 
17.00. Vandring till Torsbergets topp. 

Aftakaffe och samtalsträff
Deje centrum 13.00 - 17.00. Mötesplatsen i 
gamla Garnaffären i Deje ska bli en plats där 
alla kan mötas i olika verksamheter. 

Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

TISDAG 30 APRIL 2019
Valborgsmässofirande vid  
Övre Ulleruds hembygdsgård, 19.30. 

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

LÖRDAG 4 MAJ 2019
Träningshelg med Sanna och Jenny Kallur.
Dömle Herrgård, 09.00. Nu kommer chansen 
för Friskis & Svettis nuvarande och blivande 
medlemmar att träna och inspireras tillsam-
mans med systrarna i en idyllisk och exklusiv 
herrgårdsmiljö. 

Säsongsstart och vernissage 2019
Gamla Kraftstationen, 11.00-16.00. 
Varmt välkommen till säsongsstart 
med stor vernissage för Salong 19. 

MÅNDAG 6 MAJ 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00.
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

TISDAG 7 MAJ 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

ONSDAG 8 MAJ 2019
Stickträffar våren 2019
Hvilan, Forshaga. 14.00. Handarbetsträffar.

Röda Korset: Klarar du krisen?
Deje centrum, 12.00-18.00. 

Röda Korset: Klarar du krisen?
Forshaga centrum, 12.00-18.00. 

SÖNDAG 12 MAJ 2019
Bilbingo premiär 2019, Tallmovallen. 17.00. 
Försäljning av bongs, rövare och minibingo. 

Sisu-terrängen, öppet för alla från 0 år till hur 
gammal som helst. Första start klockan 11. 
Cafét har öppet. Sisu-gården, Forshaga.

MÅNDAG 13 MAJ 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00.
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

TISDAG 14 MAJ 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 
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LÖRDAG 18 MAJ 2019
Årliga tipspromenaden Mölnbacka, Mölnbacka 
bygdegård, 10.00. Banlängd cirka 3 kilometer i 
vacker natur. 

MÅNDAG 20 MAJ 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00.
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

TISDAG 21 MAJ 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

LÖRDAG 25 MAJ 2019
Röda Korsets vårmarknad, Röda Korset, 10.00-
15.00. Välkommen att fynda på den populära 
vårmarknaden. 

SÖNDAG 26 MAJ 2019
Bilbingo 2019, Tallmovallen, 17.00. 
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

MÅNDAG 27 MAJ 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00.
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

TISDAG 28 MAJ 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

ONSDAG 29 MAJ 2019
Träffpunkt Forsgården, Forshaga, 17.00.  
Välkommen till Forsgården. 

TORSDAG 30 MAJ 2019
Forshagamässan, Ängevi 10.00-15.00.
Samlarmässa Antik & Kuriosa. 

MÅNDAG 3 JUNI 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00.
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

SÖNDAG 9 JUNI 2019
Bilbingo 2019, Tallmovallen, 17.00. 
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

MÅNDAG 10 JUNI 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00.
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

ONSDAG 12 JUNI 2019
Blomstervandring, 
Mölnbacka bygdegård, 18.00. 

MÅNDAG 17 JUNI 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00.
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

SÖNDAG 23 JUNI 2019
Bilbingo 2019, Tallmovallen, 17.00. 
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

TORSDAG 30 MAJ 2019
Ängevi ishall 10.00-15.00

Forshagamässan
För 17:e året anordnas antik- och kuriosa-
mässan med samlarsaker, mynt, glas, 
porslin, figurner, böcker, leksaker, vykort, 
frimärken, vinyl och vintage och mycket 
mer. Välkommen!

SÖNDAG 12 MAJ 2019
Sisu-gården, första start 11.00

Sisu-terrängen
Ett terränglopp för alla åldrar, från 0 år 
till hur gammal som helst. Anmälan  
senast 7 maj. Efteranmälan på plats. 
Medalj till alla barn. Cafét har öppet. 

FREDAG 12 APRIL 2019
Musikquiz i Forshaga
Forshaga Folkets hus 19.00. 
Välkomna att tävla i musik. 

Musikfrågan, Röda Korset 11.00. 
Välkommen till Röda korset. 

LÖRDAG 13 APRIL 2019
Morötter och Gycklarnötter.
Forshaga Folkets hus 13.00. 
Workshops och gycklarkonster.

MÅNDAG 15 APRIL 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00.
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Aftakaffe och samtalsträff
Deje centrum 13.00 - 17.00. Mötesplatsen i 
gamla Garnaffären i Deje ska bli en plats där 
alla kan mötas i olika verksamheter. 

TISDAG 16 APRIL 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

ONSDAG 17 APRIL 2019
Handarbetsträffar, Deje centrum, 15.00 - 18.00. 
Mötesplatsen i gamla Garnaffären i Deje ska bli 
en plats där alla kan mötas i olika verksamheter. 

FREDAG 19 APRIL 2019
Musikfrågan, Röda Korset 11.00. 
Välkommen till Röda korset. 

LÖRDAG 20 APRIL 2019
Dans: Skåningarna, Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss. 

MÅNDAG 22 APRIL 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00.
Gåing/jogging på Kulturstigen. 

Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

TISDAG 23 APRIL 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Påsklov: Speldag Deje bibliotek, Kulturhuset, 
10.00-14.00. Utmana varandra i spel som Fia 
med knuff, Fyra i rad, Othello, m.m. Fina priser.

ONSDAG 24 APRIL 2019
Påsklov: Speldag Forshaga bibliotek, 13.00-17.00. 
Utmana varandra i spel som Fia med knuff, Fyra 
i rad, Othello, m.m. Fina priser.

Stickträffar våren 2019
Hvilan, Forshaga. 14.00. Handarbetsträffar.

Handarbetsträffar, Deje centrum, 15.00 - 18.00. 
Mötesplatsen i gamla Garnaffären i Deje ska bli 
en plats där alla kan mötas i olika verksamheter.

TORSDAG 25 APRIL 2019
Påsklov: Blue-Bot robotar. Forshaga bibliotek, 
14.00-16.00. Prova på att programmera robotar. 

Träffpunkt Forsgården, Forshaga, 17.00.  
Välkommen till Forsgården. 

FREDAG 26 APRIL 2019
Musikfrågan, Röda Korset 11.00. 
Välkommen till Röda korset. 

MÅNDAG 29 APRIL 2019
Motionsträffar Mölnbacka, 18.00.
Gåing/jogging på Kulturstigen. 


