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Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

Om vi alla skulle få 
välja vad som helst 
till oss själva eller till 
våra medmänniskor 
så är det ju att få 
vara friska. Ändå är 
det just i många fall 
vår kropp och själ 
som glöms bort eller 
nedprioriteras. Vi kan 
lägga stora pengar på 
bilar, bostäder, prylar 
eller fritidsintressen, 

men när det gäller det viktigaste vi har, 
vår egen och våra medmänniskors hälsa, 
så kunde det vara bättre.

De flesta av oss har förmånen att må bra 
och vara friska. Vi har ett arbete att gå 
till, en skaplig ekonomi och ett socialt liv 
som är fyllt av familj, vänner och fören-
ingsliv. Det rullar på. Men ibland händer 
det oväntade och det blir helt tvärtom. 
Då får vi som släktingar, grannar eller 
kompisar hjälpas åt på olika sätt och ställa 
upp för varandra. Många i vår kommun 
gör beundransvärda insatser som är guld 
värda. Att mötas av en utsträckt hand är 
det första som behövs för att faktiskt må 
lite bättre.

Att hålla kropp och själ i trim är viktigt. 
Om vi har hälsan i behåll så ökar möjlig-
heterna att ha ett aktivt liv längre, då det 
i regel går enklare att göra saker och du 

mår helt enkelt bättre. När du själv mår 
bra ökar också sannolikheten att du orkar 
hjälpa andra när det behövs. 

Sedan gäller det att var och en finner de 
metoder som passar bäst. Hälsa kan för 
en del uppnås via en buggkurs på Folkets 
hus, simning och badgympa i vår simhall, 
ett svettigt träningspass på något av våra 
utmärkta inne- och utegym eller någonting 
helt annat. Kanske en enkel promenad 
i skogen med en vän, en discgolfrunda 
eller en fika med grannen är det lilla som 
behövs för att det ska bli lite bättre. 

Att må bra handlar i allra högsta grad om 
att trivas med sig själv och sin omgivning. 
Alla människor är olika och vi har fått lite 
olika gåvor. Försök att ta fram det som är 
positivt och gör det du kan för att göra det 
bästa av varje situation.

PERS KRÖNIKA

Stort tack till alla sommarjobbande  
ungdomar som varit oss till stor hjälp 
under sommaren! Ni har hjälpt till på äld-
reboenden, i förskolor, på idrottsplatser, 
parker, i kök, café, butik och med städ, 
disk, tvätt och mycken annan service.
Tack vare er har många arbetsplatser fått 
värdefull stöttning under semestertiden. 

Tack till alla våra
sommarjobbare

Hoppas ni haft en bra sommar och att era 
tre sommarjobbsveckor givit er värdefulla 
erfarenheter. Hoppas vi ses igen!
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Sista helgen i augusti arrangerades konst- och konsthantverksrundan Lustenrundan för sjunde året i 
rad. Invigningen ägde rum på Forshaga Hembygdsgård, där Linn Sönstebö Mossberg höll invigningstalet 
och kommunalråd Per Lawén pratade kring kommunens engagemang i konstrundan.  

Lustenrundan är kommunens största kultur- 
evenemang och växer för varje år. I år 
kunde besökarna ta sig från Dyvelsten i  
söder till Ransäter i norr, besöka 128 ut-
ställare i 27 lokaler och uppleva konst i 
alla dess former, av konstnärer i alla åldrar. 
På Gamla Kraftstationen fanns konst av 
Drömsommarjobbarna, som under några 
veckor fått möjlighet att under handledning 

få sommarjobba med sitt konstnärskap. I 
Kulturhuset fanns ett urval av kommunens 
konstsamling representerad och hos Ateljé 
mor, dotter och vänner fanns det fika-
bröd och allt de fick in gick oavkortat till 
Rädda Barnen. Besökarna njöt av konsten 
och minglade med konstnärerna och såg 
tillsammans till att det blev en sprakande 
kreativ helg att minnas i höstmörkret.  

Lusten      rundan
Vi ser självklart redan fram emot nästa år 
med nya och gamla utställare i en härlig 
kulturkompott. Du kan inom kort anmäla 
dig till nästa års runda på hemsidan 
www.lustenrundan.se/anmalan. 
 
Tack till alla som medverkat till att rundan 
blev så bra! Ett extra tack till skyltgruppen 
som även i år gjort ett ovärderligt jobb. 

LUSTENRUNDAN

2018
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...om förskolans fokus på 
friskvård för personalen

Josefin Ohlson
utvecklingspedagog inom 

förskolan, skolområde Skived

Fem frågor

Varför är friskvård viktigt?
― Inom förskolan är sjukskrivningstalen höga. Både på grund av psykisk och 
fysisk ansträngning med stress, hög arbetsbelastning, hög ljudnivå, tunga lyft 
och så vidare. Många orkar inte jobba heltid. Att man får tid för friskvård gör 
mycket för välbefinnandet och forskningen visar att tillgång till friskvård är en 
framgångsfaktor för personalens hälsa.

Hur har ni arbetat med friskvårdssatsningen?
― Vi startade upp satsningen efter årsskiftet då företagshälsovården föreläste 
och visade övningar. Stängningsdagen i maj inledde vi med ett träningspass för 
instruktör och nu efter sommaren startade vi terminen med tipspromenad vid 
Sisu. Under hösten planerar vi någon utmaning där alla kan vara med. Bara att 
vi börjat prata om de här frågorna har varit positivt.

Finns det tid för friskvård i vardagen?
― Man får vara lite uppfinningsrik för att hitta aktiviteter och tillfällen i varda-
gen. Man kan dela upp friskvårdstimmen och ta en promenad i samband med 
lunchen. Man kan skaffa enkla redskap, hantlar eller gummiband, att använda 
i personalrummet. Kanske kan planeringsmöten hållas under en promenad lika 
gärna som i ett personalrum. Vi har pratat mycket om ”friskfaktorer” – vad som 
ger energi som till exempel kollegor, arbetsmiljö och att vi får vara ute mycket 
mer än många andra yrkeskesgrupper.

Har ni sett någon skillnad sedan ni  
började fokusera mer på friskvård?
― Det har inte varit alls svårt skapa engagemang, alla vill ju det här! All perso-
nal i Forshaga kommun har haft en timme friskvård på betald arbetstid under 
många år men många har upplevt det svårt att hitta tillfälle att ta ut den. 
Genom att fokusera på frågan har vi kunnat öka antalet. Även om det är frivil-
ligt att ta ut den och att man bara kan göra det när verksamheten tillåter så har 
allt fler kommit igång och hittat sätt att utnyttja den.

På Åsmyrens förskola har man ett projekt  
med schemalagd friskvård, berätta mer!
― Åsmyrens förskola startade i april upp ett projekt där man genom schema-
ändringar gjort det möjligt för all personal att ta ut sin friskvårdstimme. Det 
är planeringstiden som utökats och en person har anställts för att täcka upp 
den extra tiden. Projektet kommer att pågå minst fram till årsskiftet. Redan nu 
kan vi se att det gett resultat, både för verksamheten och personligen för de 
anställda. Vår förhoppning är att det faller så väl ut att fler förskolor kan göra 
samma förändring. 

På söndag 
är det val
Söndagen den 9 september är det val 
till riksdag, kommun och landsting. 
Vallokalerna är öppna för röstning 
klockan 8-20. På ditt röstkort finns 
information om i vilken vallokal du ska 
rösta. Har du inte möjlighet att rösta i 
din vallokal, kan du i stället förtids-
rösta. I kommunen kan du förtidsrösta 
varje dag fram till och med valdagen 
men du kan också förtidsrösta i en an-
nan kommun om det passar bättre.

Kom ihåg att ta med ditt röstkort och 
ID-handling när du går för att rösta. 
Har du tappat bort ditt röstkort prata 
med röstmottagarna så hjälper de dig. 

Mer information hittar du på 
forshaga.se/val2018.  
Telefon valkansliet: 054-17 23 87.

På www.val.se finns information  
om valet på många språk, även  
teckenspråk. 

Bamsekramar
från Skeppsbrottet 
Stort tack till alla barn och deras 
familjer som hjälpte mig och Per att 
inviga nya lekplatsen ”Skeppsbrottet” i 
mitten av juni. Vad roligt att så många 
kom och kramades och high fivade med 
mig! Hoppas ni har haft mycket skoj i 
parken i sommar!

/ Bamsekramar från Björn
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Materialbanken är uppdelad  
i sju olika kategorier:
• Digitalisering
• Matematik
• Utemiljö – hälsa och rörelse
• Lek – språk och kommunikation
• Teknik – bygg och konstruktion
• Naturvetenskap
• Dans, musik och drama

Inom varje kategori finns ett antal lådor 
med olika material, till exempel utrustning 
för att bygga hinderbana, konstruktions-
material med magneter, programmerings-
spel, roliga speglar och ljusbord. Dessutom 
finns ett gemensamt hjärt- och lungrädd-
ningsmaterial med dockor och instruktions-
film för personalen.

Så föddes idén
Förskolan har en utvecklingsgrupp som träf-
fas med en representant från varje förskola 
varje månad. Här pratar man utvecklings-

frågor och nya idéer. Det var till ett sådant 
möte som idén om materialbanken kom in.
― Jag tänkte på Fritidsbanken där man 
kan låna sport- och fritidsutrustning gratis, 
säger Ingela Grundstedt som jobbar som 
barnskötare på förskolan Arbetsmyran i Ol-
säter. Varje förskola har ju en viss budget 
att köpa utrustning för. Med en material-
bank kan vi köpa in gemensamt och få en 
större bredd på utbudet.

― Barnen tycker att det är spännande när 
man plockar fram nya saker, säger Ingela. 
Man kan till exempel använda materialet 
för att få en röd tråd när man arbetar med 
teman, som till exempel naturen eller 
matematik. 

Så funkar materialbanken
Materialbanken stod klar i april i år och 
utrustningen finns i ett gemensamt förråd 
på nya förskolan Regnbågen i Deje.
― Lånetiden på materialet är fyra veckor, 

I Ulleruds skolområde finns sex förskolor som alla är med i den nystartade materialbanken. Konceptet 
innebär att förskolorna gemensamt köper in lekmaterial som man sedan lånar när man behöver. På så 
vis kan barnen få ta del av ett större utbud, personalen har tillgång till verksamhetsanpassad pedagogisk 
utrustning, pengarna räcker till mer och bättre saker och det är bra för miljön!

och står ingen i kö kan man ju såklart låna 
om, säger Lisa Nordlöf som jobbar som ut-
vecklingspedagog. Lisa och kollegan Linnea 
Larsson, förskollärare, är de som jobbat 
mest med att få iordning materialbanken. 
Man bokar sig i en kalender på nätet och 
där finns också information om vilka saker 
som finns att låna, vilka åldrar de passar 
för och kortfattad beskrivning. När man 
sedan hämtar ut lådan med det man bokat 
finns en mer ingående beskrivning av inne-
hållet och hur det används.

― Det har fallit väl ut, tycker Lisa. Vi 
köpte in materialet i våras och hann testa 
ett par månader innan semestrarna. Vi 
fortsätter att testa under hösten och får 
utvärdera längre fram om vi ska komplet-
tera med ytterligare material eller så. 
Det roligaste är ju såklart om förskolorna 
själva har idéer på innehåll!

Förskolorna startade 
en materialbank
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Vandringsleder
Upplev Forshaga pråmkanal med  
sluss, bekanta dig med Mölnbacka 
och få kunskap om bygdens historia 
när du vandrar runt kulturstigen och 
vid Ätterösarna finns gravrösen från 
bronsåldern. 

• Butorpsleden
• Forshaga kanal
• Forshagaleden
• Hynleden
• Mölnbacka kulturstig
• Norra Hyn - Fågeltornsleden
• Pilgrimsleden/Botanisk vandringsled
• Vandring i Klarälvsbygd
• Ätterösleden

Om dessa kan du läsapå vår hemsida,  
www.forshaga.se.

Hallar och idrotts-
anläggningar
Vi har sporthallar och gymnastiksalar 
i Forshaga, Deje och Olsäter. Såväl 
föreningar som privatpersoner har möj-
lighet att hyra tider i hallarna.

Hyran är 45 kronor per 45 minuter för 
föreningar och 65 kronor för privat-
personer. Kommersiella verksamheter 
betalar 150 kronor för samma tid. Mer 
information hallarna och hur man bokar 
finns på www.forshaga.se.

Hälsa är inte endast avsaknad av sjukdom. Att känna att man är en 
aktiv del av kultur och sociala sammanhang är en mänsklig rättighet. 
Vardagens sociala och kulturella innehåll betyder mycket för att öka 
hälsa och livskvalitet för de boende på Lintjärn och Ullerudsgården.

På våra äldreboenden Lintjärn och Ul-
lerudsgården finns anställda aktivitetssam-
ordnare. Lotta Persson har varit aktivitets-
samordnare sedan januari 2017 på Lintjärn 
och trivs jättebra med sitt arbete. 
― Det är så berikande att se vilken skillnad 
verksamheten gör för de boende, säger hon.

Meningsfull vardag
Aktivitetssamordnarens arbete är att 
organiserar de äldres vardag så att den 
uppfattas så meningsfull som möjligt. 
Lotta har till exempel gjort om ett rum till 
skönhets- och frisersalong. Hit kommer en 
frisör regelbundet för de som vill klippa 
sig. Just i dag kommer Kerstin Säker och 
vill ha hjälp med sina naglar. Sedan något 
år tillbaks finns också en trehjulig cykel 
med elmotor med plats för två personer. 
Det är de små sakerna många gånger som 
får de äldre att piggna till. 

Gemensamma aktiviteter
På Lintjärn har Lotta försökt att ha 
gemensam jympa en gång i veckan. Det 
anordnas bingo, fester och gemensamma 
picknickar. Nu senast hade man en som-

Friskvård för de äldre  
på våra boenden

marfest med underhållning för de boende 
och deras anhöriga. 

Boenderåd
På Lintjärn har man nu dragit i gång ett 
boenderåd där de boende, gemensamt 
med aktivitetssamordnaren, hittar på 
aktiviteter. Planeringen ger de äldre något 
att se fram emot.

Individuella aktiviteter
Lotta berättar om olika gruppaktiviteter 
men också om de individuella mötena med 
de boende. Alla tycker inte om gruppakti-
viteter. Lotta berättar att en dam ville gå 
ut och plocka blommor. Det gav henne en 
guldkant i tillvaron. 

Lotta säger att det betyder mycket att 
bli hörd och sedd. Hon brukar gå runt på 
avdelningarna för de som inte vill eller kan 
vara med på gruppaktiviteter. Då handlar 
det mest om att sitta och lyssna och prata 
en stund.
― Det är oerhört givande att se när de 
äldre vaknar till liv och blir glada, säger 
Lotta avslutningsvis. 

Kerstin Säker får sina naglar omskötta av Lotta Persson.
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Friska Forshaga 
- slutspurten
Det finns fortfarande tid kvar att delta 
i Friska Forshaga och leta stolpar runt 
om i kommunen. I maj började det med 
kartsläpp i Skived och under sommaren 
har det släpps ytterligare kontroller 
och kartor i Hagen, Dömle och Abbor-
tjärn. 

Kartorna finns att köpa hos ICA i Deje 
och på Apoteket och OKQ8 i Forshaga. 
I skrivande stund har 192 personer del-
tagit och 7 835 stolpar är registrerade. 
Bra jobbat i värmen!

Spontanidrotta 
utomhus 
I våra parker kan du spontanidrotta! 
Till exempel på Stationsområdet i Deje, 
ett aktivitetsområde för alla åldrar 
med grillplats, pannabur, beachvolley-
plan, fotbollsplan och utegym.

Ett liknande utegym finns i Slottsparken 
i Forshaga. I parken vid Berghaget finns 
flera tennisplaner och discgolfbana och 
i Lintjärns park finns bland annat en 
boulebana. 

Vid Forshaga lärcenter finns Värmlands 
första skatepark i betong. I anslutning 
till denna finns en multisportarena 
vilket även finns vid sporthallen i Deje.

I slutet av september går Klarälvsloppet av stapeln för andra året. 
På Klarälvsbanan kommer både elitåkare och motionärer, att ta sig 
fram på rullskidor, cykel eller till fots ner till Karlstad. Nästan fyra 
mil av Klarälvsbanan går genom vår kommun vilket gör Forshaga till 
en central plats för alla tre lopp.

22 september
Run 21K och Bike 90K, 60K, 21K
Startskottet går klockan 10.30 i Forshaga, 
precis söder om Forshaga lärcenter. Innan 
loppet värmer deltagarna upp tillsammans 
och ska sedan springa de 21 kilometrarna 
på Klarälvsbanan ner till Karlstad. 

Vid lunch, klockan 12.00, startar sedan 
cyklisterna i niomilloppet. De startar i 
Uddeholm och ska ta sig från skogarna 
i norra Värmland genom samhällen och 
vackra landskap ner till Karlstad. Under 
dagen startar också fler cyklister som ska 
köra kortare sträckor. Klockan 13.15, går 
starten för sexmilloppet i Munkfors och 
15.00 börjar loppet för de cyklister som 
ska cykla 2,1 mil. De startar vid Forshaga 
lärcenter.

23 september
Roller Ski 90K, 60 K
Klockan 09.00 söndagen den 23 september 
går sedan startskottet för Sveriges längsta 
rullskidslopp. Då är det på rullskidor som 
deltagarna ska förflytta sig de nio milen 

Snart går startskottet 
för Klarälvsloppet 2018

från Uddeholmsladan i Hagfors ner till 
Karlstad. Loppet är förutom ett roligt 
evenemang också seedningslopp för Vasa-
loppet. Klockan 11.00 startar resterande 
deltagare i Munkfors för att köra sexmil-
loppet ned till Karlstad. 

Följ loppet i Forshaga 
Var med och heja på deltagande världselit 
och motionärer från sidan av den gamla 
banvallen! I Forshaga centrum finns en 
speaker på plats som kommenterar loppet 
under lördagen och spurtpriser tas där.

Trafik och säkerhet 
När loppen pågår kommer trafik på banan 
och trafik som korsar banan att påver-
kas. Loppets arrangörer ansvarar för att 
funktionärer finns på plats vid samtliga 
överfarter för att inga farliga situationer 
ska uppstå. Mer information om detta 
kommer på forshaga.se, på kommunens 
Facebook och som annons.

Vill du också  
delta? Än finns det  
tid att anmäla sig!

Läs mer på  
klaralvsloppet.se

Drygt 500 deltagare kom till start 2017.
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Ellinor och Tiger-Lilja  gör varsitt fågelbad på Make Make-lägret på Gamla kraftststionen.

Återvunnet 
material blev 
konst om allas 
lika värde 
Den 7 juni invigdes konstverket  
Allemannsrätten i Forshaga lärcenter. 
Verket är skapat av årskurs 8D som till-
sammans med konstnären Emelie Lars-
son arbetat med återvunnet material. 
Temat var ett värdegrundsarbete, om 
respekt för varandra, allas lika värde 
och att mångfald berikar. 

Målet var att öka tryggheten mellan fyra 
olika klasser då flera elever uttryckt att 
de inte kände varandra tillräckligt. Ge-
nom medel från Skapande skola, som är 
ett statsbidrag för att stärka samverkan 
mellan det professionella kulturlivet 
och skolan, kopplades Emelie in som 
konstnärlig ledare för projektet och 
årskurs 8D presenterar nu det slutgil-
tiga verket knutet till temat.

Konstverket är inspirerat av 
Forshaga kommuns offentliga 

konstverk på återvinningscentralen 
av konstnären Bordalo II.

Över 300 barn och ungdomar tog chansen att prova på nya aktiviteter 
och träffa nya vänner under sommarlovet. I år kunde vi erbjuda en 
spännande blandning av närmare 20 kostnadsfria sommarlovs-
aktiviteter för olika åldrar. 

― Det är fantastiskt roligt att se så många 
barn som vill prova nya saker, säger Pär 
Ekberg som jobbar som ungdomssamord-
nare i Forshaga kommun och är ansvarig 
för sommarlovsaktiviteterna. Det är också 
kul att vi har hittat en så stor variation 
av aktiviteter. Vi vill att alla ska kunna 
hitta något i utbudet som känns roligt och 
spännande att delta i. I år hade vi till ex-
empel danskurser, cirkusläger, slöjdkollo, 
gatukonst, sportfiske och skrivarkurs. Mest 
populär tror jag keramikmålningen var! 

Företag och föreningar arrangerar
Forshaga kommuns ansvarar för sommar-
lovsaktiviteterna men arrangerar bara ett 
fåtal själva.
― Aktiviteterna anordnas av olika företag 
och föreningar, berättar Pär. Vi ser över 
vilka aktiviteter som finns, vilka som pas-
sar i utbudet och ber om offertförslag. 
Ofta vill vi att det ska ingå till exempel 
lunch och att aktiviteterna är förlagda till 
början eller slutet av lovet då många, i 
alla fall äldre barn, är ensamma hemma. 
Ibland får vi in önskemål om aktiviteter 

En sommar fylld av  
spännande aktiviteter

från ungdomarna själva och då försöker vi 
tillgodose det om vi kan. Företagen och 
föreningarna har gjort ett toppenjobb med 
engagerade ledare som verkligen tagit sig 
an barnen och inspirerat.

Bidrag för satsningen
Kommunen bekostar en del av aktiviteterna 
men en stor del av finansieringen kommer
från Socialstyrelsens statsbidrag till 
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 
i åldrarna 6-15 år. Syftet med bidraget är 
att stödja kommunerna att utveckla och 
genomföra aktiviteter som ger stimulans 
och personlig utveckling under sommarlo-
vet, utöka kommunernas egna satsningar 
på sommarlovsaktiviteter samt stimulera 
både flickors och pojkars deltagande, 
främja integration, motverka segregation 
och skapa nya kontaktytor mellan barn 
med olika social bakgrund.
― Nya villkor för bidraget har gjort det 
möjligt för oss att spara en del av peng-
arna för att hitta på aktiviteter även de 
andra loven, säger Pär. Och till nästa som-
mar kan vi utveckla utbudet ytterligare!
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Forshaga kommun arrangerar återkommande drömsommarjobbet 
som ger idérika ungdomar chansen att skapa sitt eget dröm-
sommarjobb. Ungdomarna, som ansökt genom att fylla i en 
drömplan, har fått tillgång till coacher som hjälpt dem uppfylla målen.

Runt om i kommunen har ungdomar med 
känsla för entreprenörsskap förverkligat 
sitt drömsommarjobb.

Fyra ungdomar har under sju veckor 
bemannat kiosken vid Skivtjärn. De har 
sålt glass och dryck, lånat ut vattenleksa-
ker och har även haft aktiviteter för barn 
under vissa tider. Tre ungdomar har haft 
aktiviteter för nyanlända barn. Exempel 
på aktiviteter var vattenlek, fotboll, 
samarbetsövningar, handboll och olika 
lekar. Två ungdomar har följt barn med 
funktionsnedsättning på kommunens kost-
nadsfria sommarlovsaktiviteter och gjort 
egna aktiviteter med dem, som dans, laga 
mat, baka och cykla.

Nytt för i år
I år har tre konstintresserade ungdomar 
fått en unik chans: att under två veckor 
jobba med sin konst, få professionell 
handledning kring allt från skapande till 
arrangemang och slutligen ställa ut sin 
konst på Gamla Kraftstationen i Deje 
under Lustenrundan (25-26 augusti).  

Idérika unga fick 
sitt drömsommarjobb

― Vi vill uppmuntra kommunens konst-
intresserade ungdomar till att arbeta med 
kultur. Därför skapade vi denna möjlighet. 
Vi pratade arrangörskap, marknadsföring 
och gjorde studiebesök. Däremellan jobba-
de ungdomarna med sin konst, säger Anna 
Nilsson, kultur- och fritidssamordnare.

Anna Andersson berättar 
om sitt konstnärskap.

Mary och Danne säljer glass och dricka till badgästerna vid Skivtjärn.

Trädgården fylldes 
av lekfull konst 
I trädgården på Gamla Kraftstationen 
har vi under sommaren kunnat uppleva 
lekfull trädgårdskonst. Det är Dagcenter 
Tryckerigatan som står bakom de färg-
glada skapelserna som invigdes i början 
av sommaren. Per Lawén, kommunalråd 
i Forshaga kommun, höll invigningstalet.

Konstverken har man kunnat njuta av 
hela sommaren och under Lustenrundan 
fanns tavlor, tygtryck, träsaker, ullkonst 
med mera att beskåda. Det fanns även 
möjlighet att köpa med sig något hem 
då konstnärerna fanns på plats för att 
sälja sina alster.

Höstens program 
på biblioteket 
Vad sägs om sagostunder, handarbets-
café, tigerfångst eller litteraturquiz? 
Allt händer på biblioteken i höst!

Programmet innehåller aktiviteter för 
både vuxna och barn samt program för 
Kultursöndagarna och några tips inför 
höstlovet. 

Hämta programmet på biblioteken eller 
läs det på www.forshaga.se/bibliotek.

Det händer hösten 2018 på

BIBLIOTEKEN

Det händer hösten 2018 på
BIBLIOTEKEN

Det händer hösten 2018 på

BIBLIOTEKEN
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Max Jansson Noel ChristianssonNestor Kulmanova Nikki Åsfeldt

Cecilia Åkerman

William Rudsberg

Ebba Björklund

Wilmer Regin

Elsa Nygren

Wilmer Rickardsson

Jack Tallberg

Arve Häggstad

Yones Ahmedzai

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn 
välkomna genom att besöka dem och deras familjer.

Besök hos de nyfödda

Några gånger om året åker vårt kommu-
nalråd runt i kommunen 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 familjernas synpunkter och 
funderingar kring vår gemensamma plats!
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Fjärilar på 
förskolan
Under våren har avdelningen Myran 
på förskolan Stacken arbetat med 
fjärilar som tema. Vi inledde med att 
fjärilskännaren och fotografen Mikael 
Skalstad kom på besök och visade oss 
sina fina fjärilsbilder. Vi fick också 
flera foton som vi tittat på, beundrat, 
gjort collage och små tavlor av. Barnen 
har gjort egna fjärilsmålningar och 
svävande insekter av silkespapper. De 
har lärt sig att fjärilar lägger ägg som 
kläcks till larver. När larverna ätit sig 
stora blir de puppor och ur dem kom-
mer det efter några dagar färgspra-
kande fjärilar. Ett mirakel! Vi beställde 
ett fjärilshus och en burk med larver. 
Under ett par veckor följde vi utveck-
lingen till tistelfjärilar. Vi matade dem 
med blommor, nektar och apelsinsaft. 
Igår var det dags att släppa fjärilarna 
fria på Stackens gård. Det var strålande 
väder och alla barnen på förskolan var 
intresserade åskådare.

Mötesdag om att vara anhörig till 
någon med funktionsnedsättning
Du är välkommen till en dag för inspiration, 
erfarenhetsutbyte och intressanta möten.

Mötesdagen vänder sig till dig som är anhörig till någon med funktionsnedsättning. 
Programmet bjuder bland annat på föreläsningar om lågaffektivt bemötande, en 
utbildnings satsning för föräldragrupper inom ICDP/vägledande samspel, föräldrars 
välmående och aspekter på parrelationen och föreläsningen ”När livet inte blir som man 
tänkt sig”. På scenen finns också UNIQUE AND PROUD och föreställningen ”Skuggsyskon”. 
Moderator för dagen är Yvonne Lennemyr.

Datum: 6 oktober 2018
Tid:  9.00-16.30
Plats:  Forshaga Folkets hus

Information, program och anmälan 
finner du på www.regionvarmland.se
Sista anmälningsdag 14 september. 
Kostnad 250:- Kaffe och lunch ingår.

Familjedag
Varmt välkommen till höstens

Snart är det åter dags för den 
traditionsenliga familjedagen på 

hembygdsgården i Skived. 

9 september klockan 11 -14

I skrivandets stund är följande 
aktiviteter spikade:
• Bagarstugan är öppen 
• Brandkåren kommer 
• Fika på Skifwegården 
• Springlopp för barnen 
• Ridning 
• Fiskesimulator 
• Makerstation 
• PRO aktivitet 
• Tatueras av en politiker

För komplett program,  
se www.forshaga.se.

DAGEN ÄR GRATIS

FÖR ALLA BARN
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Under sommaren 2018 har klagomålen ökat från boende i centrala 
Forshaga gällande hög musik och oväsen från fordon. Även klagomål 
på höga hastigheter och buskörning på parkeringar, skolgården vid 
Forshaga lärcenter samt på gång- och cykelvägar har ökat. Detta  
gäller främst kvällar och nätter och innefattar bilar, EPA-/A-traktorer 
och mopeder.

Störande ljudnivå
Hög musik och fordon som för onödigt 
mycket oväsen har under sommaren irrite-
rat boende i centrala Forshaga som hört av 
sig till kommunen. 
― Hög musik och buller gör att boende 
i centrala Forshaga får problem med 
nattsömnen, säger Torbjörn Falk som är 
kommunchef. Jag träffar polisen regel-
bundet och vi har, bland annat, diskuterat 
denna fråga. Andra kommuner med samma 
problem har till exempel stängt av gator 
nattetid. Jag tycker att vi tillsammans 
borde kunna hitta bättre lösningar. 

Höga hastigheter och vårdslös körning
Klagomålen gäller inte bara den höga 
ljudnivån utan också hastigheten. Fordon 
framförs oaktsamt och respektlöst på skol-
gårdar, parkeringar, gång- och cykelvägar.
― Det är inte okej att trimmade mopeder 
passerar barnfamiljer på bakhjulet. Det 
är inte okej att småbarnsfamiljer eller 
äldre känner sig otrygga på våra gång- och 

Klagomål på hög musik 
och buskörning

Ny kemikalieplan
I Forshaga kommun har vi ambitiösa 
mål för att främja hälsan genom att 
minska eller byta ut kemikalier. I år 
beslutades att vi ska byta ut eller ta 
bort material i våra verksamheter som 
kan vara skadliga för hälsan. 

Kriterier sätts utifrån miljöcertifierings-
system och listor på särskilt farliga 
ämnen som EU tagit fram. Vi kommer 
att börja med verksamheter för barn 
och unga.

Utökat fokus
Redan 2015 började vi inventera för-
skolor, skolor och fritids. Då var fokus 
leksaker, textilier och andra saker som 
barnen kom i direkt kontakt med. Den 
här gången ökar vi fokus till att även 
gälla byggnader (till exempel tapeter, 
färger, golvytor, byggnadsmaterial, 
rengöringsprodukter). Tanken är att 
alla kommunala verksamheter ska vara 
helt fria från produkter som innehåller 
kemikalier på EU:s SVHC-lista (substan-
ces of very high concern). 

Många bäckar små
Det finns många delar för att uppfylla 
vår ambitiösa plan, många bäckar små 
som man säger. Ett exempel är att 
successivt öka mängden ekologisk och 
närproducerad mat till förskolor, skolor 
och äldreomsorg.

Fyraårsprojekt
Detta är såklart ett stort projekt där 
vi är många som måste hjälpas åt och 
det kommer att ta sin tid. Vi hoppas 
att kunna ro planen i land om cirka fyra 
år. Om man är mer intresserad av vad 
kemikalieplanen innehåller så finns den 
att läsa bland våra övriga styrdokument 
på forshaga.se.

cykelvägar. Jag önskar att alla föräldrar 
pratar med sina ungdomar om säkerhet 
och respekt, säger Torbjörn.

Åtgärder för att lösa problemen
Ansvaret börjar hos ungdomarna själva 
och deras föräldrar. Vi har en dialog med 
ungdomarna genom skolan, våra fältassis-
tenter och kommunväktaren. Vi har också 
en dialog med polisen som är uppmärk-
sammade på problemet. 

― Detta känns gränslöst, och som att 
ungdomarna inte förutser de risker som 
de utsätter både sig själva och andra 
för. Tillsammans måste vi vuxna hjälpa 
ungdomarna med gränssättningen, avslutar 
Torbjörn.
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Om sommarens  
bevattningsförbud
Denna torra sommar har lärt oss att vi 
behöver vara rädda om vårt viktigaste 
livsmedel – dricksvattnet. Kommunen 
införde bevattningsförbud två gånger 
under sommaren: 1-11 juni och 2 juli-
13 augusti. Under dessa perioder var 
det inte tillåtet att vattna med slang 
eller att fylla pooler. Våra abonnenter 
har hörsammat förbudet och förbruk-
ningen var mer normal under ”förbuds-
tiden”.

Råvattnet kommer från sjön Visten så 
det har inte varit någon brist på vatten 
utan skälet till förbudet var att för-
brukningen var extremt mycket högre 
än normalt. Vattenverket fick jobba 
hårt för att hinna producera dricksvat-
ten i den takt som det förbrukades. Det 
fanns heller ingen reserv i vattentornet 
att ta till när användningen ökade 
dagtid, när vi behövde underhålla vat-
tenverket eller vid vattenläckor. Vid 
normal förbrukning har vattenverket 
en kapacitet som vid vanlig användning 
i hushållet gott och väl räcker till alla 
abonnenter. 

Samtidigt som vi vill tacka alla som 
hjälpt till att spara vatten uppmanar vi 
till att även fortsättningsvis vattna med 
försiktighet.

Att få in anmälningar om intresse för fiber är jätteviktigt för oss. 
Det är när vi får in ett nog stort antal intresserade på ett område 
som vi kan börja diskutera en eventuell utbyggnad med styrelsen. 

Grevlyckan (Visten), Olsäter, Järnvägsga-
tan, Slåttergatan och Stenåsvägen är nu 
också utbyggda med fiber. Så fort vi får in 
de avtal vi behöver från markägare och 
myndigheter kan vi börja utbyggnaden 
av Lyckan. Vi ser över gator/områden 
som inte är utbyggda och planerar för 
långa sträckor av fiber som ska grävas på 
landsbygd för att kunna erbjuda ännu fler 
kommuninvånare fiber. 

Landsbygd
Under 2018 hoppas vi hinna färdigt med 
två sträckor på landsbygd som vi får bidrag 
för och kunna påbörja Landsbygdsprogram-
met. Forshaga Fibernät tillsammans med 
vår entreprenör ÅF jobbar hårt med att få 
in de markavtal från markägare som krävs 
för att vi ska kunna förlägga fibern på 
deras mark. De här projekten på landsbygd 
är en förutsättning för att vi ska kunna 
fortsätta fiberutbyggnaden till kunder som 
bor i områden som Hagen, Mosserud, Övre 
Ullerud m.fl.  

Ny hemsida med bättre funktioner
Du får jättegärna besöka den nya hemsi-
dan, www.forshagafibernat.se. Där hittar 
du alltid aktuell driftstatus vid till exem-
pel driftstörningar och du kan söka på din 

Anmäl intresse om fiber

adress/fastighetsbeteckning för att se 
information om ditt område eller anmäla 
intresse och beställa. 

Här behöver vi högre intresse för att 
kunna bygga ut fiber – gör en anmälan: 
• Öjenäs (Hyn, Acksjön norra)
• Hagen
• Övre Ullerud
• Mosserud (Blysjön östra)
• Löved
• Småris/Risätterstorp

Viktig information vid t.ex. driftstopp 
Efter ett driftstopp eller om du drar ur 
elsladden till fiberboxen vid t.ex. åska 
så se alltid till att sätta i elkontakten till 
fiberboxen först - viktigt! Låt enbart fiber-
boxen vara inkopplad i cirka 10 min så att 
den får ny kontakt med nätet, sedan kan 
du börja koppla in annan utrustning t.ex. 
router och tv-box. Börjar du koppla in all 
annan utrustning samtidigt så kommer den 
utrustning att sno åt sig IP-adressen som är 
menad för fiberboxen och då kommer din 
anslutning inte att fungera. Felanmälan 
gör du alltid direkt till din tjänsteleveran-
tör som tar kontakt med Forshaga Fibernät 
om det skulle behövas. 

Träffa oss på  

Vardagslivs-mässan  

den 6 oktober

Älgar i trädgården
För att undvika dessa objudna gäster 
kan du forsla iväg äpplen och an-
nan fallfrukt. För att bli av med en 
påhälsande älg kan du försöka skrämma 
iväg den med tex. höga ljud. Visar 
älgen upp aggressivt beteende så är det 
polisen man ska kontakta.
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Nu har företag och föreningar möjlighet boka plats på Var Dags Liv 
2018. Mässan är ett mycket uppskattat och välbesökt evenemang. 
Syftet är att visa upp det stora utbud som finns i kommunen och allt 
som är kopplat till invånarnas vardagsliv.

Var Dags Liv 2018 ett tillfälle för dig att 
visa upp din verksamhet, företag, förening 
eller organisation. Ni har även möjlighet 
att anordna workshops, visa upp något för 
våra besökare på scenen eller varför inte 
låta besökarna prova på någon aktivitet. 
Vi hoppas kunna presentera ett utbud av 
kringaktiviteter såsom underhållning, fika 
föreläsningar och aktiviteter för barn.
 
Kostnadsfri monterplats
Mässa kostar inget mer än din tid och ditt 
engagemang. Anmäl dig och din verksamhet 
till mässan senast den 25 september. Vi kan 
erbjuda ett begränsat antal monterplatser 
så vänta inte med din bokning.
 

Boka kostnadsfri 
plats på mässan 
Var Dags Liv 2018

Tillsammans gör vi årets Var Dags Liv-mässa 
till en ny succé. Vi ser fram emot att träffa 
dig och din verksamhet på årets mässa!

 
Anmäl dig här
www.forshaga.se/vardagsliv

Kostnadsfri  
marknadsföring
av evenemang
Tillsammans kan vi hjälpas åt att 
sprida allt spännande, viktigt och kul 
som händer i vår kommun! Evenemang 
lägger du enkelt till genom att fylla i 
formuläret på sidan
www.forshaga.se/evenemangstips. 

Evenemangen publiceras i kalendern på 
forshaga.se och om om ditt evene- 
mang bedöms vara av regionalt intresse 
publiceras det även på visitkarlstad.se  
och visitvarmland.se. 

Det är också ur evenemangskalendern 
som vi hämtar info för aktuell period 
till Kontakten samt gör ett urval till 
Facebook och till den digitala infor-
mationsskylten längs riksväg 62.

Dag: 6 oktober
Tid: 13-17
Plats: Deje sporthall

Sommarfest för 
alla pensionärer 
Den 12 juli hölls den årliga sommar-
festen för alla pensionärer i Forshaga 
kommun. För vilken gång i ordningen 
vet man inte riktigt, men PROs ord-
förande Lennart Andersson tippar att 
festen nog hållits minst 35 gånger. 

Lennart hälsade de omkring 170 gäster-
na välkomna samt dagens underhållare 
Björn Sandborgh och Deje Dragspels-
klubb. Arrangör: PRO Forshaga. 
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AKTUELLT

Scouterna handlar 
om gemenskap
Friluftsliv, problemlösning, matlagning och hantverk. 
I Forshaga Scoutkår får barn och unga lära sig nyttiga och 
roliga saker för livet i naturen likväl som i vardagen. 

Forshaga scoutkår har verksamhet i Ordens-
huset Hvilan med cirka 90 medlemmar.  De 
har tre olika grupper; spårarscouter (åk 
2-3), upptäckarscouter (åk 4-5) och äventy-
rarscouter (åk 6-9). Ibland har de även ut-
manarscouter för gymnasister. Men det finns 
ingen övre åldersgräns – alla är välkomna. 

Mötena ser ofta olika ut då de kan inne-
hålla både friluftsaktiviteter, problemlös-
ning, hantverk, att lär sig att göra upp eld 
och laga mat utomhus, hantera kniv, såg 
och yxa och andra nyttiga saker. Fors-
haga scoutkår tillhör nykterhetsrörelsens 
scoutförbund och arbetar en hel del med 
värdegrundsfrågor  och drogfrågor.
― Alla scouter gör saker tillsammans och 
på lika villkor. Varje scout tillhör en patrull 
som samarbetar för att klara de olika ut-
maningarna de kan ställas inför, säger Jan 
Ericsson, kassör i scoutkåren.   

Årligen deltar scouterna i hajker. Några 
exempel är Vasaloppshajk, med skidåk-
ning i vasaloppspåret och övernattning i 
någon av vasaloppsledens övernattnings-
stugor, Orrhajk där de tittar på orrspel 
eller kanothajk med övernattning på öar i 
Västra Örten. 

― Vi försöker också ha läger varje sommar, 
för det mesta i Sverige, men även utom-
lands. Vi har varit med på läger ibland 
annat i Island, Österrike, Wales, England, 
Japan. Vi försöker också få med deltagare 
på Explorer Belt, en vandring på 16 mil 
under 10 dagar, berättar Jan Ericsson. 

Närmast framöver väntar nu JOTA-JOTI, ett 
virtuellt läger som äger rum över hela värl-
den samtidigt. Scouter från hela världen 
möts över internet för att lära känna varan-
dra, lära av varandra och av olika kulturer.  

Ny kontakt
Annelie Hedvall, som haft kontakt med 
föreningslivet regelbundet gällande 
bland annat bokning av hallar och 
bidragshantering, har gått i pension.  
Vi tackar henne för dessa år och  
hennes goda arbete! 

Nu välkomnar vi istället Tomas Jonsson. 
Tomas når du på samma nummer som 
Annelie, 054-17 22 25 och via e-post: 
tomas.jonsson@forshaga.se. 

Aktuella bidrag
Arvsfonden Projektpengar till att 
förverkliga goda idéer, bygga eller 
renovera lokaler för barn, unga och/el-
ler personer med funktionsnedsättning. 
Löpande ansökan. arvsfonden.se.

Forshaga kommun Sök verksam-
hetsbidrag, anläggningsbidrag eller 
investeringsbidrag. Sök senast den 30 
september på forshaga.se.

Stiftelsen idéer för livet Stödjer 
projekt som gör att barn och unga på 
ett lekfullt sätt upptäcker sina egna 
förmågor och stärker självkänslan. Sök 
senast den 31 oktober. ideerforlivet. 

Länsstyrelsen, bidrag till kultur-
miljövård Bidrag för att verka för att 
kulturmiljöer och byggnader bevaras, 
används och utvecklas. Löpande ansö-
kan. lansstyrelsen.se/varmland.

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan 
Sibyllas Minnesfond Stiftelsen som 
ger bidrag till konkreta, långsiktiga, 
projekt som riktar sig till barn och 
ungdomar. Sök senast den 1 oktober. 
gafonden.com.
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Jag är en tjej som alltid bott i Värmland. 
Mina första år tillbringade jag i Kristi-
nehamn men längst tid har jag bott i 
Fryksdalen. Jag bor nu mer i en liten by 
som heter Sörmark som ligger cirka 18 km 
nordväst om Torsby tillsammans med min 
man Tomas som driver ett skogsentrepre-
nadföretag. Vi har en nyligen utflyttad 20-
årig son som heter William och en 3-årig 
Golden Retriever som heter Bellman. 

Jag brinner för samhällsfrågor och är också 
engagerad i flera förenings- och bolags-
styrelser. Fritiden ägnar jag annars mest 
åt träning. Terränglöpning är en favorit-
sysselsättning men gymmet är också ett 
populärt ställe att besöka.   

Personal-
   porträtt

Min yrkeskarriär startade i mitten av 
90-talet och då främst inom handel. Efter 
att ha studerat kulturgeografi och turism 
på Karlstads universitet blev jag erbjuden 
en tjänst som näringslivsutvecklare hos 
näringslivsbolaget Tuab i Torsby och där 
stannade jag kvar i 10 år. Jag har arbetat 
med de flesta delar som rör företagande, 
allt från enskild rådgivning till nya och be-
fintliga företagare till att arrangera större 
möten och event. 

Jag är nu anställd i Forshaga kommun 
från 13 augusti och 18 månader framåt. 
Kommunen bedriver tillsammans med 
den lokala Arbetsförmedlingen ett aktivt 
arbete för att skapa en lokal överenskom-

melse inom DUA, Delegationen för unga 
och nyanlända till arbete, gällande nyan-
ländas väg till egenförsörjning. Mitt arbete 
kommer i mångt och mycket handla om att 
skapa samverkan med lokala företag för 
att lyckas med att integrera målgruppen 
på den reguljära arbetsmarknaden. 

En av de största utmaningarna för det 
svenska näringslivet är framtida kom-
petensförsörjning och förhoppningsvis 
kan detta initiativ bidra till att stötta de 
lokala företagens arbete att rekrytera nya 
medarbetare. 

Vill du som företagare kontakta mig i nå-
gon fråga, tveka inte att höra av dig! 

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Åsa Gertling jobbar som näringslivssamordnare  
i Forshaga kommun sedan några veckor tillbaka.

Hon tycker att det känns kul och utmanande  
att lära känna ett nytt näringsliv, en ny  

organisation och nya kollegor.

Namn: Åsa Gertling

Yrke: Näringslivssamordnare

Årets företagare utsedd
Grattis Tonny Målström som har utsetts till Årets Företagare i Fors-
haga 2018! Tonny driver företaget Tonnys tapetserarverkstad och 
har drygt 30 år erfarenhet i branschen. 

Tonny överraskades av Företagarna Forshagas ordförande Sten 
Myreback vid en politikerdebatt, och sedan var det kommunens  
tur att uppmärksamma honom.

Stort grattis!

POSITIV HÄNDELSE
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FÖRETAGSBESÖK MEDEL ATT SÖKA

Anders lackcenter
Anders startade sitt företag själv 2005 och 
har drivit det sen dess.  Idag är de fyra 
personer som arbetar i verksamheten och 
deras kunder kommer från hela Sverige. 
Hos dem kan man få hjälp med både små 
och stora reparationer, till exempel slip-
ning, spackling och så klart lackning. 

Kvarnåsens 
vildmark
På Kvarnåsens Vildmark träffade vi Erik 
Svärd som flyttade från Stockholm till 
vackra Butorp. Han berättar att han håller 
i olika vandringsturer genom vildmarken 
norr om Butorp. Vandringen är i miljöer 
som inte har förändrats på hundratals år, 
och det finns olika rutter att välja på. 

Bistro Kvarnen 
På bistro kvarnen träffade vi Anna Edmark 
och Sören Karlsson som visade oss den nya 
matsalen som har en fantastisk utsikt. De 
berättade att de lagar maten på plats och 
har lunch alla dagar i veckan. Maten på 
lunchbuffén är vällagad och raggmunken 
har blivit en poppis. 

Värmlands pizzeria
På Värmlands pizzerian träffade vi Yilmaz 
Sahlin, som berättade att han tog över 
pizzerian för 11 år sedan. Pizzerian går 
jättebra och matgästerna hittar till piz-
zerian år efter år. 8o procent av gästerna 
köper samma rätter, den mest populära 
pizzan är kebabpizzan och när det gäller 
sallad så är det kycklingsallad. 

Leader Närheten
Leader Närheten har medel till goda 
idéer och vi behöver just nu göra en 
riktad prioritering. Forshaga kom-
mun omfattas av Leader Närhetens 
utvecklingsstrategi vilken har sex olika 
insatsområden. 

Socialfonden
• Hållbar besöksnäring inom  

natur- och kultur
• Integration, jämlikhet, jämställdhet 

och ungdomsarbetslöshet

Att öka kompetensen inom integration 
och skapa nya mötesplatser mellan kul-
turer, stärka anställningsbarheten för 
de som står långt ifrån arbetsmarkna-
den och öka integrationen i landsbygds-
företag är prioriterade mål och vi har 
möjlighet att stötta projekt som passar 
in med 100% finansiering. 

För närvarande finns det cirka 2,3 
miljoner kronor att fördela och det är 
möjligt för företag, föreningar, kom-
muner och andra organisationer att 
söka stöd hos oss. Ansökningsstopp: 30 
oktober 2018 (första kontakt bör ske 
per omgående då datumet gäller en 
komplett ansökan).

Natur- och kulturcheckar
Natur- och kulturcheckar om max 50 
000kr är den andra prioriteringen. Det 
är medel som är möjliga att söka för 
att bidra till landsbygdsutveckling. Det 
kan exempelvis handla om vassröjning, 
upprustning av vandringsled, restau-
rering av ett kulturhistoriskt arv. Det 
finns även möjlighet att söka större 
projektstöd inom andra områden såsom 
integrationsfrämjande insatser, före-
tagsutveckling, hållbar matproduktion, 
förbättrad matsäkerhet m.m. 

www.narheten.se

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

8 8 3
Den 27 augusti 2018 hade vi 3883 gillare 
på vår facebooksida.

3
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Det var fler än 300 barn och ungdomar som 
provade nya saker under sommarlovet. 
I år fanns till exempel kurser i dans, fiske,
keramik och en skrivarkurs. 

Aktiviteterna passade för barn från 6 år till 15 år.   
Det var gratis att vara med. 

Pär Ekberg ansvarar för sommaraktiviteterna. 
Han säger att det är roligt att så många barn 
vill prova nya saker. 

Företag och föreningar ordnar 
Forshaga kommun ansvarade för aktiviteterna 
under sommarlovet. 
Men det var mest företag och föreningar
som ordnade dem. 

En av sommarens aktiviteter var ett läger på Gamla kraftstationen i Deje. 

Ibland önskar barnen och ungdomarna 
kurser som de vill ska finnas.
Då försöker kommunen göra så att de finns. 

Pär Ekberg säger också att det är bra om
aktiviteterna är i början av sommarlovet 
eller i slutet av lovet.
Många äldre barn kanske är ensamma hemma 
den tiden på sommaren.  

Pengar till aktiviteterna 
Kommunen betalar en del av aktiviteterna
men mycket av pengarna 
kommer från Socialstyrelsen. 
Pengarna gör att kurser och aktiviteter 
kan vara gratis för de barn och ungdomar
som vill vara med.  

Roliga aktiviteter på sommarlovet
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Val söndag 
9 september  
Söndag 9 september är det val i Sverige. 
Det är val till riksdag, kommun och landsting. 
På ditt röstkort finns information om var 
du ska rösta. 

Ta med ditt röstkort och ID-handling när 
du går till vallokalen för att rösta. 
Din ID-handling är för att visa att du är du. 
Det kan till exempel vara pass eller körkort. 

Om du har tappat ditt röstkort så kan 
personal i vallokalen hjälpa dig.  
Lokalerna är öppna från klockan 8 till 20. 

Du kan rösta i förväg om du inte kan 
rösta i din vallokal den 9 september.  
Du kan förtidsrösta i din kommun eller 
i en annan kommun. 

Mer information finns på forshaga.se/val2018. 
Telefonnummer till valkansliet 
i Forshaga kommun är 054 17 23 87.
Information om valet på många språk 
finns på www.val.se. 
Det finns också information på teckenspråk.

Konstverk  
om respekt  
Den 7 juni visades ett nytt konstverk i 
Forshaga lärcenter. 
Elever i klass 8D och konstnären Emelie Larsson 
har arbetat med konstverket tillsammans.  
Konstverket är gjort av återvunnet material.

Återvunnet material betyder att det är gjort 
av något som är använt tidigare, 
till exempel glas eller tidningspapper.   

Konstverket vill bland annat visa att 
alla människor är lika mycket värda och 
att människor ska ha respekt för varandra. 

Eleverna fick ideer till konstverket från 
ett konstverk på återvinningscentralen.
Det är gjort av konstnären Bordalo II.

Konstverket har fått namnet ”Allemannsrätten”.
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

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

Fredag 7 september
Fotboll Östra Deje IK-IF Kil
Tallmovallen, 18.30, Damer A division 5. 

Söndag 9 september 
Bilbingo Tallmovallen, 15.00.
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Onsdag 12 september 
Stickträffar, Hvilan , 14.00. 
Handarbetsträffar.

Söndag 16 september 
Fotboll Östra Deje IK-Fensbols IK
Tallmovallen, 11.00. Herrar division 7 norra. 

Måndag 17 september 
Handarbetscafé på Deje bibliotek,  
Kulturhuset, 15.00 - 18.00.
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 18 september 
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek,  
Forshaga lärcenter, 15.00 - 18.00.
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Söndag 23 september 
Bilbingo Tallmovallen, 15.00.
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Måndag 24 september 
Handarbetscafé på Deje bibliotek,  
Kulturhuset, 15.00 - 18.00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 25 september 
Litteraturquiz på Forshaga bibliotek,  
Forshaga lärcenter 18.00. 
Ta en fika i Café Rasten och testa dina  
kunskaper i en frågesport om högt och lågt  
från böckernas värld. 

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek,  
Forshaga lärcenter, 15.00 - 18.00.
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 26 september 
Stickträffar, Hvilan , 14.00. 
Handarbetsträffar.

Onsdag 26 september 
Bilbingo Tallmovallen, 15.00.
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Måndag 1 oktober 
Handarbetscafé på Deje bibliotek,  
Kulturhuset, 15.00 - 18.00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 2 oktober 
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek,  
Forshaga lärcenter, 15.00 - 18.00.
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Fredag 5 oktober 
Sagostund på Forshaga bibliotek,  
Forshaga lärcenter, 10.00. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna! Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3 och 6 år. 

After school på biblioteket
Frågesporter med Kahoot, Forshaga bibliotek, 
Forshaga lärcenter 14.00 - 15.30. Vi välkomnar 
alla som går i årskurs 3-5 på After school. 

Måndag 8 oktober 
Handarbetscafé på Deje bibliotek,  
Kulturhuset, 15.00 - 18.00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 9 oktober 
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek,  
Forshaga lärcenter, 15.00 - 18.00.
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 10 oktober 
Stickträffar, Hvilan , 14.00. Handarbetsträffar.

Fredag 12 oktober 
After school på biblioteket
Löpande-band-skrivning, Forshaga bibliotek, 
Forshaga lärcenter 14.00 - 15.30. Vi välkomnar 
alla som går i årskurs 3-5 på After school. 

Måndag 15 oktober 
Handarbetscafé på Deje bibliotek,  
Kulturhuset, 15.00 - 18.00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 16 oktober 
Författarafton. HG Storm och Pia Sundgren 
Storm. Forshaga bibliotek, 18.00.  
Det man inte pratar om. Verkligheten före, 
under och efter ett trauma.

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek,  
Forshaga lärcenter, 15.00 - 18.00.
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Fredag 19 oktober 
After school på biblioteket
Boksport, Forshaga bibliotek,  
Forshaga lärcenter 14.00 - 15.30. Vi välkomnar 
alla som går i årskurs 3-5 på After school. 

Sagostund på Forshaga bibliotek,  
Forshaga lärcenter, 10.00. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna! Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3 och 6 år. 

Måndag 22 oktober 
Handarbetscafé på Deje bibliotek,  
Kulturhuset, 15.00 - 18.00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 23 oktober 
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek,  
Forshaga lärcenter, 15.00 - 18.00.
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 24 oktober 
Stickträffar, Hvilan , 14.00. 
Handarbetsträffar.
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Stor barnloppis
i Kulturhuset, Deje
29 september klockan 11-16

Höstens barnloppis i Kulturhuset i Deje 
bjuder på över FEMTONTUSEN artiklar med 
allt som hör till barnens värld.

Värmlands störta  
stickcafé
17 oktober klockan 12-15

Olsäter marknad,
Olsätersskolan
30 september klockan 10-16

Forshaga bibliotek bjuder in alla som vill 
hjälpa till att sticka till Stadmissionen. 
Vantar och mössor delas ut till behövande.

Varmt välkommen på knallemarknad med 
loppis, kålsoppa och servering.

Kulturstigen 
i Mölnbacka
Nya informationstavlor! Kulturstigen är en 
fem kilometer lång  sträcka som 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!


