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Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

Äntligen sommar 
och förhoppnings-
vis tid för att luta 
sig tillbaka, blunda 
och tänka. Släppa 
vardagens stress och 
jagande människor 
och ta fram bilder, 
dofter och känslor. 
Löjtnantshjärtan, 
syrendoft, hallonsaft, 
blåbärspaj, värme, 

högt gräs, glada människor, skratt och 
lättsamhet. 

Många av oss väljer att resa bort, till nya 
oupptäckta områden. Faktum är att vi 
nordbor är de som reser mest av alla och 
det kan man ju fundera på varför det är 
så. Den långa vintern är säkert en orsak, 
och att många av oss har råd och gillar sol 
och värme är säkert en annan.

Jag har haft nöjet av att ha rest och fått 
se mycket. Fina städer, otaliga kulturupp-
levelser, människor i alla dess olikheter. 
Men ju mer jag rest och desto mer jag 
sett, har jag förstått att det vackraste 
som finns, oftast finns rakt framför näsan. 
Känslan har därför alltid varit glädje då 
man kommit hem.

I Forshaga kommun har vi många platser 
som på sina sätt är helt unika. Så varför 
resa runt halva jordklotet när det du 
söker kanske bara finns ett par kilometer 
bort? Ja, det gäller att se möjligheter 
med det nära. 

Vad behöver vi då troligtvis ha för att tri-
vas och må bra? Ja vi behöver varandras 
närhet men ändå viss distans så att var 
och en av oss har möjligheten att själv 
välja när man vill umgås. Det andra vi 
behöver är små och stora äventyr i olika 
former.

För den som söker eftertanke och lugn kan 
jag rekommendera bronsåldersgravarna på 
ätterösera, för en stund i tidlöshet med 
storslagna vyer. För den som vill uppleva 
finns gamla Kraftstationen med dess konst 
och musik, eller varför inte spana in vår 
häftiga offentliga konst på Forshaga lär-
center? En cykeltur på Klarälvsbanan för 
att känna in vårt landskap ger dig också en 
storslagen upplevelse, samtidigt som den 
ger motion.  Om andan faller på måhända 
ett besök på våra hembygdsgårdar som 
bär vår historia passar bra, eller gästa vår 
kommunala slottspark, se våra pampiga 
herrgårdar eller vandra i Dömle med allt 
nytt som händer där, med Frugård, spa och 
golfrestaurangens terrass. Kanhända hinner 
du med några mil på våra vandringsleder 
för att utforska våra berg, vår älv, och våra 
femtio sjöar och tjärnar? Tänk att bakom 
varje sten finns en alldeles egen historia till 
varför den ligger just där den ligger. 

Sommaren är en tid för gemenskap och att 
tänka större tankar än vi normalt sett gör. 
Ta hand om varandra!

PERS KRÖNIKA

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny 
dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data 
Protection Regulation) i Sverige och resten 
av EU. Lagstiftningen ersätter personupp-
giftslagen och är till för att skydda enskildas 
personliga integritet. Inom Forshaga kom-
mun hanterar vi personuppgifter i olika sam-
manhang. Det är information som vi behöver 

för att du som invånare ska få det stöd och 
den service som du har rätt till.

Mer information
För att du ska känna dig trygg när du lämnar 
dina uppgifter till oss har vi sammanställt 
information om hur vi hanterar dem på vår 
webbplats: forshaga.se/personuppgifter
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   2018      Lustenrundan
Lustenrundan äger rum den 25-26 augusti 
och ateljéerna har öppet 11-17 under 
lördag och söndag. Du kan uppleva och 
njuta av konst av de drygt 130 utställarna 
i lokaler från Dyvelsten i söder ända upp 
till Ransäter i norr. Det bjuds på många 
olika sorters konstutryck som trasmattor, 
dockor, keramik, käpphästar, foto, glas, 
smycken, ommålning av möbler, mathant-
verk, vävhantverk och tavlor av alla de 
slag, bland annat av akvarell och olja. 

I år har kommunen ett alldeles färskt of-
fentligt konstverk vid multisportarenan i 
Forshaga. Vi kommer även i år att ställa ut 
en del av vår konstsamling, denna gång på 
Kulturhuset i Deje.

På lustenrundan.se kan du läsa om samt-
liga utställare, se bilder på konstverk, få 
information om utställningslokaler och var 
du kan fika under rundan. Webben fylls 
kontinuerligt på med information. Från 

och med juli månad kan du besöka Info-
Point på Forshaga lärcenter för att hämta 
en broschyr med all tänkbar information 
som du kan behöva för att få en riktigt 
lyckad Lustenrundan-upplevelse. 

Invigningen av Lustenrundan sker  
lördagen den 25 augusti klockan 11.00 
på Forshaga hembygdsgård. Välkommen!

Invigning
Forshaga hembygdsgård

25 augusti 11.00

LUSTENRUNDAN

Nu är det snart dags för den sjunde upplagan av Lustenrundan, vår välbesökta konstrunda. 
Lustenrundan fortsätter att växa och i år har rundan hela 129 utställare på 28 olika platser. 
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Skriv din egen låt
Låtskrivarworkshop och inspelning av sång/hipphopp. Är du nyfiken på att 
skriva din första låt eller att utveckla ditt låtskrivande? Med coachning från 
erfarna låtskrivare lär du dig skriva egna låtar som vi sedan spelar in tillsam-
mans.. Handledare: Dekan Izat och Anders Larsson

När och var?
Vecka 26, fika ingår
mån, ons, tors och fre kl 13.00-16.00
tis kl 10.00-16.00, tis ingår även lunch
Var: Forshaga lärcenter, studion, 
klassrum.

För vem?
12-16 år (15 platser)

Anmälan senast 18/6
forshaga@abf.se  

Maker station
Maker Station kommer även i år att ha drop-in-skapande för alla 
kreativa. Barn under 10 år i vuxet sällskap. Vi kommer att ha olika 
teman varje gång, t.ex spiktavlor, blåsmålning och tovning. 

För vem?
Alla som vill vara kreativa. Barn under 10 år i vuxet sällskap.

När och var?
Vecka 24-32 fredagar förutom midsommar, drop in kl 11.00-13.00
Var: Gamla Kraftstationen

Anmälan 
Ingen föranmälan behövs, det är bara att ”drop-in”.

Workshops
När och var?
27/6 Insektshotell, kl 11.00-13.00
4/7 Plåtslöjd, kl 11.00-13.00
Var: Gamla Kraftstationen

För vem?
Från 10 år och uppåt

Anmälan
Insektshotell - sista anmälningsdag 19/6
Plåtslöjd - sista anmälningsdag  26/6
kristina.lindfors@forshaga.se

Kostnadsfria 
aktiviteter för 
alla barn och 

ungdomar

Sportfiskeskola
Barn och ungdomar i åldrarna 9-15 år hemmahörande i Forshaga kommun får 
möjlighet att testa på olika sportfiskemetoder under sociala och lekfulla for-
mer. De får också lära sig mer om livet under ytan och friluftsliv. Sportfiskar-
na tillhandahåller fiskeutrustningar och säkerhetsutrustning. I anmälan vill 
vi ha namn ålder, eventuell specialkost samt kontaktuppgifter till förälder.

När och var?
Vecka 27, tis-tors kl 9.00-15.00
Lunch/fika ingår. 
Var: Vi utgår från Forshagaforsens 
sportfiskecenter, Industrileden 2.

För vem?
9-15 år (20 platser)

Anmälan senast 25/6
joakim.eriksson@sportfiskarna.se

     Sommarlovs- 
aktiviteter
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DansaMåla på keramik

Kolla gatukonst

Gå en femdagarskurs i kallmålning (måla på keramik). Vi använder 
oss av tekniker som  grundning, borstning och vaxning. Ledare är 
Annelie Norlén.

Vi tittar på gatukonst tillsammans för att sedan börja 
skissa, pröva de olika uttrycken genom olika material. 
Handledare Hilma H_O_N Nordén.

När och var?
Vecka 32, mån-tors 
Kl 10 -12 åk 1-4 Dans-Mix
Kl 13-15 åk 5-9, show- och modern dans. 
Var: Forshaga lärcenter, spegelsalen

För vem?
Årskurs 1-4 och 5-6 (17 platser/grupp)

Anmälan senast 1/8
evelina.falkelind@forshaga.se

När och var?
Vecka 26-27, tis-fre kl 13.00-16.00 
Fika ingår 
Var: Forshaga lärcenter, bildsalen  
för samling och samtal.

För vem?
12-16 år (15 platser)

Anmälan senast 18/6
forshaga@abf.se  

När och var?
Vecka 30, Mån-fre kl 9.00-12.00  
eller kl 13.00-16.00. 
Fika och frukt ingår
Var: Annelies keramik och hobby,  
Storgatan 32, Forshaga.

För vem?
12-15 år (20 platser)

Anmälan senast 18/6
forshaga@abf.se

Sommarboken Gillar du att läsa, boktipsa och träffa kompisar? Då är Sommarboken 
något för dig! Du ska kunna läsa själv och vara under 16 år för att 
vara med. Alla kan vara med, det kvittar hur lite eller mycket du läser 
eller lyssnar på och du läser precis vad du vill. 

Biblioteket bjuder in till tre sommarboksträffar under sommaren med fika 
och boktips. På träffarna får alla som vill chansen att dela med sig av sina 
bästa sommarboktips och berätta vad de läst sedan sist.

När och var?
Uppstartsträff: mån 11/6  kl 11.00
Bokfika: tors 19/7 kl 14.00
Avslutning: tis 28/8 kl 15.00 
Var: Forshaga bibliotek

För vem?
Alla under 16 år som kan läsa

Anmälan
Ingen föranmälan krävs.

För vem?
8-12 år (10 platser)

Anmälan senast 16/7
Annelie Norlén, 070-279 48 02

Sista chansen!
För en del av aktiviteterna har anmälningstiden redan passerat, men hör gärna av dig 
och kolla om det finns platser kvar eller ställ dig på kö om vi får sena avhopp! 

Aktivitet När Var Ålder Kontakt
Dataprogrammering  V. 25, mån-tors kl.13-16 Kulturhuset 13-16 år forshaga@abf.se
Cirkus Mimulus V. 26, mån-tors kl. 13-16 Cirkus Mimulus 8-13 år jana@mimulus.se
Slöjdkollo V. 25, mån-ons, kl 10-15 Gamla kraftstationen 9-12 år kristina.lindfors@forshaga.se
Dansa med MOVEO Dans V. 25, mån-tors kl 10-14 Forshaga lärcenter 8-11 år par.ekberg@forshaga.se
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Natur
Vandringsleder med intressant flora och 
kulturhistoria finns på flera platser i vår 
kommun. För att göra naturupplevelsen 
ännu mer intressant och kanske hitta nya 
platser kan du ta med en karta från Friska 
Forshaga och leta efter stolpar som finns 
utplacerade på flera platser – i tätorterna 
såväl som ute i skogen.  

Vill du inte leta stolpar utan bara prome-
nera i naturen kan du ta dig till någon av 
våra vandringsleder. Vid Norra Hyn finns 
en vandringsled som leder ner mot sjön. 
På morgonen ligger sjön i medljus vilket 

Hemester är ett ord som blir mer vanligt i våra ordförråd. Ordet syftar till att semestra på 
hemmaplan. Forshaga kommun har flera smultronställen där du, dina vänner och din familj 
kan spendera dagarna under sommarledigheterna utan långa bilresor eller stora utgifter. 

skapar goda förutsättningar för bra fågel-
skådning från fågeltornet som också finns 
på platsen. 

I samma omgivningar, kring sjön Norra 
Hyn, finner du, på toppen av en berghäll, 
Ätterösarna. Det är två gravrösen som 
härstammar från bronsåldern. 

Vi Pilgrimsleden i Löved finns kulturhisto-
riska anor och gravfält från järnåldern. I 
Löved kan du även gå den botaniska vand-
ringsleden med flera hundra olika arter av 
växter, flera av dem är också noterade på 
skyltar uppsatta längs stigen. 

Ta dig till Mölnbacka och upplev den 
vackra naturen. Här kan du promenera 
längs en 5 kilometer lång sträcka med 15 
olika platser av historiskt värde. Kultursti-
gen byggdes och sköts av Mölnbackas AIS 
som också arrangerar joggingkvällar och 
andra aktiviteter i omgivningarna. 

På en annan plats i kommunen, 165 meter 
över havet, på västra sidan av Västra 
Örten reser sig Torberget. Här förekommer 
många ovanliga växter och platsen erbju-
der en lugn stund i en vacker omgivning. 

Ta med barnen och hunden och upptäck 

  Hemestra
 i sommar
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skogens väsen. Vid Forshaga Hembygds-
gård, i Skived, kan du gå en slinga och 
träffa på troll och andra figurer. 

Cykel
Forshaga kommun har mest cykelväg per 
invånare i hela Sverige, 6,3 meter per in-
vånare. Ta med picknickkorgen och trampa 
dig fram på cykeln för att uppleva naturen 
på nära håll. 

Klarälvsbanan är en bilfri cykelväg som 
sträcker sig 9 mil från Karlstad, genom 
Forshaga, upp till Hagfors. Tar du dig fram 
på Klarälvsbanan kan du enkelt ta av-
stickare till några trevliga besöksmål i vår 
kommun – däribland våra hembygdsgårdar 
och Gamla Kraftstationen i Deje. 
Picknickkorgen passar perfekt att ta vid 
banvak Karls kabyss som ligger efter 
cykelbanan i höjd med Butorp. Kabyssen 
är ett minnesmärke över järnvägen som en 
gång i tiden fungerade som raststuga till 
banvakten Karl Andersson. 

Vatten
En varm dag kan det vara skönt att svalka 
sig i en sjö. Kommunen har fyra badplatser, 
Abborrtjärn, Skivtjärn, Visten och Västra 
Örten. På dessa platser kontrolleras badvatt-
net regelbundet och omgivningarna städas 
och sköts om. Badplats med brygga finns vid 
Skivtjärn och Västra Örten. Alla badplatser 
har omklädningsrum samt torrklosett. 

Vill du hellre stå kvar på land kanske fiske 
passar dig bättre? Forshagaforsen har 
ett av Norden bästa laxfiskevatten och i 
kommunens sjöar finns både gös, öring och 
ruda. Besök Forshagaforsens camping och 
sportfiskecenter i Klarälvsrummet, de kan 
tipsa dig om fiske och berätta om vilka 
platser som också kräver fiskekort.  

Sport
I Forshaga, i anslutning till varandra, finns 
multisportarena och skatepark. Här finns 
möjligheter för bollsporter av alla de slag 
samt plats för dig som åker bräda, kick-
board, BMX eller inlines. Flera föreningar 
har även anläggningar som bjuder in till 
aktivitet. Inte långt ifrån skateparken och 
multisportarenan finner du både discgolf-
korgar, som Klarälvdalens Discgolfklubb 
har hand om, och tennisbanor som sköts av 
Forshaga Tennisklubb. 

Även i Deje finns en multisportarena för 
spontanidrott. I Deje kan du också spela 
volleyboll, träna på utegymmet eller 
varför inte åka ut till Dömle där du hittar 
den vackert belägna golfbanan som drivs 
av Forshaga Deje Golfklubb. 

Motionera på något av elljusspåren som 
drivs av föreningar i kommunen. Skidstugan 
i Deje, vid badplatsen Skivtjärn drivs av 
Deje Skidförening, här kan du både springa 
en runda, ta ett bad och basta. Utanför 

Forshaga finns Sisu Forshagas motionsspår, 
här kan du prova på hinderbana samt cykla 
mountainbike på naturstigar.  Även här 
finns möjligheter till ett bastubad. 

Elljusspår finns också vid Abborrtjärn och 
vid hembygdsgården i Skived. 

Lekplatser
På flera platser i vår avlånga kommun finns 
lekparker för de yngre semesterfirarna. 
Lekparkerna är av olika karaktär där några 
lekplatser är temalekplatser med bland 
annat djungel och riddarborgsteman. 

Inomhusaktiviteter
Är det dåligt väder en dag kan det vara 
skönt att stanna inomhus. Då kan Gamla 
Kraftstationen erbjuda konstutställningar 
och aktiviteter under hela sommaren. Var-
för inte besöka biblioteket och låna en god 
bok för kommande lata dagar i hängmat-
tan? Eller också - besök en av våra vackra 
kyrkor, Forshaga kyrka, Övre Ulleruds 
kyrka eller Nedre Ulleruds kyrka. Eller om 
du tycker att det är för kallt i sjön – ta 
simturen i simhallen i Deje!

Alla platser och mer information 
om dem, kommunens föreningar 
och andra sevärdheter hittar du 
på Forshaga kommuns webbplats 
www.forshaga.se. 

  Hemestra
 i sommar
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Utdelning av busskort
till gymnasieelever
Du som är gymnasieelev, folkbokförd i Forshaga kommun och har 
sex kilometer eller mer mellan gymnasieskolan och hemmet har  
rätt till ett buss-/tågkort. Det gäller dig som är född 1999 eller  
senare och som går eller ska börja gymnasiet, oavsett om du  
går på en kommunal eller fristående gymnasieskola. 

Ha ett underbart 
sommarlov
Sommarlovet är äntligen här med sol, 
bad och lediga dagar. Njut av det så 
ses vi i höst igen med fräknar på näsan, 
förväntansfulla över att vara tillbaka 
bland klasskompisar och nya kunskaper! 
Den 17 augusti börjar höstterminen och 
då är alla barn i förskola och grundskola 
välkomna tillbaka efter sommarlovet!

Har du ansökt om inackorderingsstöd/ 
bidrag hos kommunen eller CSN har du inte 
rätt till busskort. Du kan alltså inte få både 
buss-/tågkort och inackorderingsstöd. 

I år kommer vi att finnas på plats på Fors-
haga lärcenter och Kulturhuset i Deje för att 
dela ut korten inför skolstart hösten 2018.

Det är viktigt att du tar med giltig legiti-
mation när du hämtar ut ditt kort. Ska du 
hämta ut kortet åt någon annan ska både 
din och mottagarens legitimation visas.

Börjar du första året på gymnasiet ska du 
även ta med dig ditt antagningsbesked till 
gymnasieskolan.

Mer information 
www.forshaga.se/busskort

Utdelning av buss-/tågkort
Forshaga lärcenter
Tisdag 14/8 klockan 13-18

Kulturhuset i Deje
Onsdag 15/8 klockan 13-18 

ICDP på anhörigriksdagen
Den 15-16 maj hölls Sveriges största anhörigkonferens, 
Anhörigriksdagen, i Varberg. Maria Sundholm, Veronica 
Kindbom och Eva Lehtonen var inbjudna för att hålla 
ett föredrag om hur Forshaga kommun använder ICDP/
vägledande samspel för hållbart föräldrastöd. Jättekul 
att vi får dela med oss av detta! Vi ligger långt fram 
vad gäller hur vi använder vägledande samspel till 
flera målgrupper.

Grossbolsskolan 
organiserar om
Grossbolsskolan är en skola för förskole-
klass till årskurs 6. Skolan har cirka 300 
elever. Skolan har även fyra fritidshem. 
Grossbolsskolan har fyra olika hus med 
ett arbetslag i varje hus. Därtill finns 
ett övergripande arbetslag med pe-
dagoger som träffar alla elever såsom 
slöjdlärare, idrottslärare, musiklärare 
och matematik/NO-lärare. 

Föregående läsår påbörjades en om-
organisation från åldersblandade klas-
ser till åldershomogena klasser. Från 
läsåret 2018-2019 kommer alla klasser 
på skolan vara åldershomogena med ett 
låg– och ett mellanstadium.
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Vuxenutbildningen
hjälper dig nå målen
Nu tar vi emot ansökningar inför höstens kurser på grundläggande 
och gymnasial nivå. Förutom individuella kurser erbjuder vi även två 
yrkesutbildningar inom vård och omsorg samt en yrkesutbildning till 
barnskötare.

Till hösten startar två nya yrkesutbildningar: 
vårdbiträde och barnskötare. Båda utbild-
ningar är praktiskt inriktade med möjlighet 
till kontakt med arbetslivet, och har tagits 
fram för att möta önskemål från verksam-
heter som förväntas ha ett stort behov av 
kvalificerad arbetskraft i framtiden. 

Grundläggande nivå
Om du saknar betyg från grundskolan kan 
våra kurser ge dig kunskaper för att aktivt 
kunna delta i samhället, arbetslivet eller 
möjliggöra fortsatta studier.

Gymnasial nivå
Saknar du en gymnasieexamen eller vill 
utöka dina behörigheter och kompetenser? 
Hos oss kan du både läsa enstaka kurser 
och hela gymnasieutbildningar, som när-
studier eller på distans. 

Yrkesutbildningar
Våra yrkesutbildningar ger dig förutsätt-
ningar till en bra start på arbetslivet inom 
yrken som kommer att ha stort behov av 
arbetskraft i framtiden.

• Vårdbiträde 800 poäng
• Vård- och omsorgsutbildning 1500 poäng
• Barnskötare 900 poäng

Svenska för invandrare (Sfi)
Du som behöver lära dig mer svenska kan 
göra det genom att studera Sfi vid Fors-
haga lärcenter.

Särskild utbildning för vuxna
Om du har en utvecklingsstörning eller en 
förvärvad hjärnskada och vill utveckla dina 
kunskaper och kompetenser erbjuder vi 
studier i samarbete med Karlstad Vuxen-
utbildning.

Du är alltid varmt välkommen att kontakta 
oss för en studieplanering, och för att få 
veta mer om hur vi kan hjälpa dig att nå 
dina mål.

Studie- och yrkesvägledning
Britt Carlsson, telefon: 054-17 20 49 
E-post: britt.carlsson@forshaga.se 
Webbplats: www.forshaga.se/vux 

Myggmöte  
i Kulturhuset
Uppskattningsvis 350 personer kom till 
Kulturhuset under tisdagskvällen för att 
prata om mygg med kommunstyrelsens 
ledamöter. Det var upprörda känslor 
och berättelser om vilka problem myg-
gorna ställer till med. Vi fick också in 
många förbättringsförslag.

Tack för ditt engagemang 
Vi vill tacka alla som tog sig tid att 
komma till Kulturhuset 29 maj för att 
dela med sig av personliga berättelser 
och konstruktiva förslag.

- Vi erkänner att vi inte har lyckats med 
myggbekämpningen och har krånglat 
till det. Vi vill få till en bekämpning. Vi 
har gjort fel och nu ska vi göra rätt, in-
ledde Per Lawén (S) kommunstyrelsens 
ordförande mötet.

Biologisk bekämpning lösningen 
När det gäller problemen med över-
svämningsmygg så är kommunstyrelsen 
enig om att det är biologisk bekämp-
ning som är lösningen. Men det är inte 
helt enkelt att få till det. Vi måste 
ha hjälp av expertis, en hjälp som vi 
anstränger oss för att nu få till stånd. 
Kommunstyrelsen anser att det är 
nödvändigt att samarbeta och få hjälp 
av bland annat Länsstyrelsen, Fortum 
och andra myndigheter, ett arbete som 
pågår. Vi arbetar att få till bekämpning 
av översvämningsmygg så snart det är 
möjligt, det kommer inte att ske 2018.

Förslag 
Under mötet fick vi in många förslag på 
stora och små åtgärder som kan bidra 
till lösningen på problemet. På vår 
hemsida forshaga.se an du läsa mer om 
de inkomna förslagen.

Välkommen med din ansökan
Kursstart 20 augusti, sista ansökningsdag 17 juni 2018. Det är möjligt att ansöka 
även efter den 17 juni, din ansökan behandlas då som en reservansökan.
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Aina Forssten Ines LindbergAmina Nord Endré Gyhlesten

Juno Björnson Leo Jonsson Leon Björkman My Ingvarsson

Besök hos de nyfödda

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

bilden från bebisuppvaktningen? 

Ring vårt tryckeri,  
telefon 054-17 20 93. 

Några gånger om året åker Forshagas kom-
munalråd runt i kommunen för att hälsa på 
och fira familjernas nya medlemmar. Bar-
net får blommor och kommunens maskot 
Björn. Bebisuppvaktningarna har blivit en 
fin tradition sedan första besöket år 2000. 
Och med omkring 100 uppvaktade bebisar 
varje år har besöken blivit många! 

Uppvaktning och dialog
För oss är besöken mer än ett trevligt sätt 
att välkomna våra nya invånare. Det är 
också ett sätt att få en stund att prata 
med de nyblivna familjerna och ta del av 
deras synpunkter och funderingar. 

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn välkomna genom att besöka dem och deras familjer, 
överlämna blommor och en nalle med barnets namn på. Tillbaka får vi massor av viktiga synpunkter  
och förslag som gör att vi kan utveckla vår gemensamma plats att bo, leva och verka på!

Hör av dig 
Du som har gått på BVC någon annanstans 
än i Forshaga får gärna höra av dig, det är 
annars den vägen kontakten förmedlas.  

Kontakt
Lina Wiklundh
Telefon: 054-17 22 13
E-post: lina.wiklundh@forshaga.se
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Konstverket efter 
era skisser är på plats
Den 5 maj invigde vi Forshaga kommuns nya offentliga konstverk 
under strålande sol, med tårta och glada besökare. Den värmländske 
konstnären Henric Thåg har skapat en fantastisk och lekfull väggmål-
ning utifrån kommuninvånarnas förslag, skisser och teckningar. 

Redan i november anlitades Thåg och vi 
bad er invånare att skicka in förslag vad 
ni ville se på väggen. Detta visas nu som 
ett collage av barnteckningar, Lustenbåtar, 
flottare och en blinkning åt fritidsban-
ken, på väggen mot multisportarenan i 
Forshaga. 

– Henric Thåg har ett speciellt uttryck och 
när vi såg den målning han gjort på Våxnäs 
i Karlstad så tyckte vi att han passade 
bra hos oss, säger Kulturutvecklare Marie 
Hettwer.

I det nya konstverket, som finns vid Mul-
tisportarenan i Forshaga, har invånarna 
varit delaktiga, genom mejl, skisser och 
teckningar har de fått komma med förslag 
på motiv. Bland de inkomna förslagen 
fanns flera olika motiv, så som flottningen, 
fritidsbanken och Lustenbåtarna.

Konstnären själv tycker att det är kul att 
åter få smycka det offentliga rummet. 
Förslagen som kom in fick han tolka utifrån 
sin egna konstnärliga frihet.
– Jag har försökt kombinera motiv för både 
den äldre generationen, som båtarna, 
och den yngre generationen. Och jag har 
försökt bibehålla det lekfulla i skapandet, 
det är viktigt, säger Henric Thåg. 

Den 5 maj invigdes konstverket med tårt-
kalas, konstnärsamtal och spraymålning 
tillsammans med konstnären. Den 25-26  
augusti ingår det som en del i Lustenrun-
dan 2018.

Nationaldag med 
nya medborgare
Besökte du något av de nationaldags-
firande som anordnades i kommunen? 
På Forshaga hembygdsgård ingick enligt 
tradition årets medborgarceremoni i 
programmet. 

Sedan 2015 har vi som tradition att 
välkomna nya svenska medborgare i en 
festlig medborgarceremoni. De fick ta 
emot diplom och en flagga av kommu-
nalrådet Per Lawén och även välkomnas 
av integrationssamordnare Balkis Faili. 
Övriga politiker fanns också på plats för 
att mingla och svara på frågor. Sedan 
förra året har 35 personer i Forshaga 
kommun blivit Svenska medborgare. Vi 
hälsar dem varmt välkomna! 

Tantverk å en 
å annan göbbe
Är du kreativ och vill träffa andra som 
också gillar att skapa och slöjda?

Fredagar jämna veckor med start 1/6 
träffas alla som vill på Gamla Kraftsta-
tionen. Tälja, sticka, tova... ta med det 
du vill göra och bli inspirerad av andra. 
Vi börjar 17.00. Culinarum håller öppen 
så det finns god mat och dryck att köpa. 

Mer info på gamlakraftstationen.se. 
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Omdiplomerad Fair-
trade City-kommun
Under förmiddagen den 9 maj besöktes Forshaga kommun av Anne-
lie Örtqvist från Fairtrade Sverige. Hon var i Forshaga för att dela ut 
ett diplom då kommunen har omdiplomerades som Fairtrade city. 

– Vi har tagit initiativ till att åter bli 
Fairtrade diplomerade, säger Per Lawén, 
kommunalråd i Forshaga kommun. Detta 
gör vi för att vi ska kunna påverka i rätt 
riktning. Det gäller att vi ställer krav vid 
upphandling av varor och tjänster så att 
de succesivt förbättrar arbetsvillkor och 
levnadsstandard. Det gäller att vi påverkar 
vår omvärld och våra invånare att ta detta 
ansvar. Vi tror på att följa ILO-konventio-
nerna, och att ha en uppföljning så att de 
efterlevs kan göra skillnad. Kommunen har 
tydliga mål för ett långsiktigt, hållbart och 
ansvarstagande samhälle, så att vi inte 
lyfter över till kommande generation de 
problem som vi själva kan lösa idag.

Med vid diplomeringen var även Sören 
Karlsson från ICA nära Deje och Annelie 
Norlén från Annelies keramik och hobby 
vilka är två av flera medlemmar i kommu-
nens Fairtrade-styrgrupp.

Fairtrade handlar om att värna om mänsk-
liga rättigheter och miljön för producenter 
i fattiga områden i världen. 

Genom Fairtrade får odlare och anställda 
i länder med utbredd fattigdom bättre 
kunskap om sina rättigheter, större försörj-
ningsmöjligheter och en stärkt position på 
världsmarknaden. Det ger också verktyg 
för förändring för att komma bort från 
fattigdomen. Med hjälp av den bonus pro-
ducenterna får tack vare Fairtrade-arbetet 
kan de exempelvis se till att barnen inte 
behöver arbeta utan kan gå i skolan.

I och med sin diplomering åtar sig kom-
munen att köpa mer Fairtrade-märkta pro-
dukter, vilket främst handlar om varor så 
som kaffe, te, kakao, bananer och socker.

Forshaga kommun kommer även att infor-
mera om Fairtrade vid olika arrangemang 
under året. Det första tillfället var vid ICA 
Dejes mässa den 19 maj där det anordna-
des en tävling om vem som kunde stapla 
det högsta tornet av Fairtrade-bananer.

Barnen är med 
och bestämmer
Blåklintens förskola ligger i anslutning 
till Dejeskolan. Här går barn som är 
fem år. Från och med januari 2018 har 
de startat upp en ny verksamhetsidé. 
Barnskötarna Towe Hjertstedt och Ewa-
Leena Westlund berättar hur de arbetar 
med inflytande. 

– Vi är lyhörda för barnens idéer och 
”frågandet och lyssnandet” har en 
stor och viktig roll. Det är i dialogen 
och samspelet som gjort att barnen 
tagit för sig och deras delaktighet och 
nyfikenhet har gjort att de vill vara 
med och forma verksamheten. De 
demokratiska förhållningssättet är bara 
positivt, verksamheten fungerar jät-
tebra när barnen får utrymme för sina 
synpunkter.  

- Vi arbetar med tydliggörande 
pedagogik. Det innebär att vi skapar 
miljön och verksamheten så den blir 
hanterbar, meningsfull och begriplig. Vi 
har bland annat schema för dagens ak-
tiviteter vilket gör verksamheten tydlig 
samt att dagsrutiner skapar trygghet 
och minskar förvirring. Även om vi 
använder rutiner och tydlighet i vårt 
arbetssätt finns utrymme för inflytande 
och spontanitet, men det är helt på 
barnen villkor. 

- Leken är jätteviktig för barns utveck-
ling och lärande. Vi använder aktivt 
leken som det största verktyget då det 
stimulerar alla lärandets olika former 
som exempelvis fantasi, att samarbeta, 
kommunicera och lösa problem. Just nu 
använder vi oss av lite olika material 
som handlar om värdegrunden. Vi bely-
ser vikten av hur vi ska vara mot varan-
dra, så att alla kan känna gemenskap. 

Hillary och Wilma tävlar i att stapla bananer under ICA i Dejes mässa 19 maj.
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Stipendier till 
lovande musiker
På kommunfullmäktige den 22 maj delades för första gången stipen-
dier ur Musikfonden till Nils Solbergs minne ut. Stipendiet tilldelas 
en eller flera musikintresserade ungdomar i den kommunala kul-
turskolan. De som uppmärksammades med stipendiet i år var Maja 
Strömberg och Viktor Kåräng. 

Maja Strömberg
Med motivieringen: Maja har varit elev 
i Kulturskolan i över tio år och spelar 
trombon, elbas och gitarr. Kulturskolan har 
varit en betydelsefull plats för Maja under 
hennes uppväxt och hon har verkligen 
bidragit till Kulturskolans verksamhet! Hon 
ställer alltid upp, hjälper till och har ge-
nom åren medverkat vid otaliga konserter 
och framträdanden. Maja studerar sista 
året på Musikestetiska linjen på gymnasiet 
och nu har hon blivit antagen till flera 
folkhögskolor. Vi vill med det här stipen-

diet uppmuntra henne till fortsatta studier 
inom musik.

Viktor Kåräng
Viktor spelar violin och saxofon och går 
sitt sista år på gymnasiet. Viktor har funnit 
en plats i musiken, han är engagerad och 
öppen i såväl sitt musicerande som i dans. 
Viktor är verkligen en god spelkamrat och 
vi vill genom det här stipendiet uppmärk-
samma hans intresse samt uppmuntra 
till fortsatt engagemang inom kulturens 
område.

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

7 8 4
Den 4 juni 2018 hade vi 3784 gillare 
på vår facebooksida.

3

Dramagrupper på 
Kulturskolan i höst
I höst startar vi upp två nya drama-
grupper för barn. Håll utkik på vår 
hemsida forshaga.se för mer informa-
tion om anmälan och kursstart. Båda 
kurserna är på fredagar på följande tider:

14.15 - 15.15 Dramalek åk. 1-3
15.30 - 16.30 Teater/drama åk. 4-6

Varmt välkomna!

Sommartider  
på biblioteken
Forshaga bibliotek
Sommaröppettider 11 juni – 19 augusti
Måndag, onsdag ..............................10-18
Tisdag, torsdag, fredag ..................10-14
Lördag, söndag ............................. stängt

Deje bibliotek
Sommarstängt 22 juni – 12 augusti

Sommartider  
på simhallen
Måndagar 16.00-18.00 Motionssim

Onsdagar 13.15-16.00 Pensionärsbad
 16.00-20.00 Bad
 20.00-21.00 Motionssim

Fredagar 06.00-08.00 Motionssim
 16.00-20.00 Bad

Tisdag, torsdag, lördag och söndag  
är simhallen stängd. Tiderna för  
samtliga aktiviteter samt öppet- 
tiderna för motionshall hittar du  
på www.forshaga.se/simhall.

Viktor och Maja tar emot sina stipendier som delades ut av Per Lawén.
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Val 2018 till riksdag, 
kommun och landsting
Den 9 september är det val. Alla som får rösta i valen får ett röstkort hemskickat med posten.  
På röstkortet står vilken vallokal du tillhör. Förutom att rösta på valdagen kan man förtidsrösta,  
rösta med bud, ambulerande röstmottagare eller från utlandet.

Valdag 9 september
Valdagen är den 9 september och för-
tidsröstningen startar den 22 augusti. I 
kommunen finns två lokaler för förtidsröst-
ning: Forshaga lärcenter och Kulturhuset 
i Deje. På valdagen är vallokalerna öppna 
klockan 8-20. På röstkortet som skickas 
ut av Valmyndigheten står vilken vallokal 
man tillhör.

Nyheter i vallagen
1. Bara partier som är anmälda får ställa 

upp valet. Det ska de ha gjort senast 
den 10 augusti. Information om vilka 
partier som deltar finns på Valmyndig-
hetens webbplats www.val.se.

2. Partierna har möjlighet att ha sin parti-

symbol på valsedeln för att underlätta 
för väljaren att ta ”rätt” valsedel.

3. Kandidater som ställer upp i valet och 
som det är möjligt att rösta på måste 
lämna sitt samtycke. För partier som 
har öppna listor där väljaren kan skriva 
till ett namn, kan kandidater lämna sin 
sitt samtycke till Länsstyrelsen senast 
fredagen den 7 september. Syftet med 
samtycke är att stärka skyddet mot 
ofrivillig kandidatur.

4. Ambulerande röstmottagare är en 
nyhet inför årets val och funktionen 
kommunala bud upphör. Väljare som 
på grund av sjukdom, funktionsned-
sättning eller ålder inte kan ta sig till 
ett röstmottagningsställe får, om de 

Mer att läsa om valet
Valmyndigheten samlar  
all information om valet  
på sin webbplats,  
www.val.se. 
Där finns bland annat 
information om rösträtt, 
partier som är anmälda  
till valet, om kandidater 
och valsedlar. 

begär det, lämna sin röst i bostaden 
till särskilt förordnade röstmottagare. 
Röstmottagarna kommer att besöka Ul-
lerudsgården, Forsgården och Lintjärn. 
Information om tidpunkt för dessa 
besök anslås på varje avdelning innan 
förtidsröstningen startar den 22 au-
gusti. Den som i sin bostad vill utnyttja 
tjänsten kontaktar valkansliet från och 
med 20 augusti. Telefon 054-17 20 00 
(växel) eller direkt 054-17 23 87. 

 Funktionen med budröstning kvar-
står. Ett bud kan vara till exempel en 
anhörig eller granne och får inte hjälpa 
väljaren med rösten. Material för bud-
röstning finns i röstningslokalerna. 

Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
22-26/8 Stängt Stängt 10-16 12-19 10-16 Stängt 11-14
27/8-2/9 10-16 10-19 10-19 10-19 10-16 Stängt 11-14
3-9/9 10-19 9-19 9-19 9-19 10-18 10-14 8-20

Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
22-26/8 Stängt Stängt Stängt 10-14 14-18 10-14 Stängt
27/8-2/9 14-18 10-14 14-18 10-14 14-18 10-14 Stängt
3-9/9 14-19 10-14 14-19 10-14 12-18 10-14 Stängt

Här kan du 
förtidrösta
För att förtidsrösta måste du ha med 
dig både id-handling och röstkort. Du kan 
rösta i förtid i vilken röstningslokal som 
helst i hela landet om du inte kan rösta i 
din vallokal på valdagen. Forshaga kommun 
erbjuder förtidsröstning i följande lokaler:

Forshaga Lärcenter, Malmgatan 2A

Kulturhuset i Deje, Brogatan 1
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AKTUELLT

Fotbollen ska vara  
en lustfylld upplevelse 
I fotbollsföreningen Östra Deje Idrottklubb (ÖDIK) är positivitet och 
bra ledare A och O. Ledord för hur tränarna, spelarna och andra i 
föreningen ska vara talar om vilken mentalitet som ska finnas på och 
vid sidan av Tallmovallen, där klubben spelar sina hemmamatcher. 

I början av 2000-talet sjönk antalet spe-
lande pojkar i fotbollsföreningen Östra Deje 
Idrottsklubb (ÖDIK). Samtidigt hade Forsha-
ga IF svårt att få plats med alla spelare för 
träning på sina fotbollsplaner vid Ängevi. 
Då kom föreningarna överens om att ÖDIK 
skulle ändra inriktning och fokusera främst 
på damfotbollen. 

Efter uppgörelsen mellan föreningarna 
växte snart ÖDIK igen. Damfotbollen blev 
större och kunde snart göra nya satsningar 
även på sin anläggning. Genom att satsa 
och förändra inriktningen växte föreningen 
och i år har föreningen ett damlag, åtta 
flicklag samt ett herrlag. 
- Fotbollen ska vara en lustfylld upplevelse, 
vi ska ha kul tillsammans, säger föreningens 
ordförande Jan Sundström. Våra tränare 
arbetar efter flera ledord som handlar om 

att sätta spelaren i centrum, se möjlighe-
ter och fokusera på lagets agerande – inte 
motståndarnas eller domarens. 

Ett arrangemang som ÖDIK är kända för 
både inom och utanför kommunen är ÖDIK 
Cup. Sedan 1981 har cupen arrangerats 
av föreningen för att skapa spelarglädje, 
möten och locka ny publik till Tallmoval-
len. Cupen har klasser för både pojkar och 
flickor födda 2007 och 2008 och hela 40 
lag är anmälda i år. Under de två dagarna 
hjälps hela föreningen åt – både spelare, 
ledare, föräldrar och styrelsen. 
- Den 16-17 juni är fotbollshelgen med 
stort F. Vi är glada att detta blivit en så 
uppskattad tradition där hela föreningen 
skapar en bra miljö tillsammans där barnen 
får utvecklas och spela fotboll med glädje, 
avslutar Jan Sundström. 

Välkommen till Tallmovallen under 

ÖDIK CUP
16-17 juni

Aktuella bidrag
Boverket - verksamhetsutvecklingsbi-
drag Bidrag för att skapa samlingsloka-
ler och stimulera verksamhet för barn 
och unga. Sök senast den 31 augusti. 
www.boverket.se 

Idéer för livet Bidrag för projekt som 
bidrar till bättre hälsa eller tryggare 
miljö för barn och unga.  
www.ideerforlivet.se   

Stiftelsen Konung Gustaf V:s  
90-årsfond Stöd för verksamhet som 
syftar till att stödja, stärka och ut-
veckla ideell ungdomsverksamhet, till 
exempel genom ledarutbildning. 
www.gv90.a.se

Föreningsbidrag Bidrag för anläggning, 
verksamhet, personal och investering-
ar. Sök senast den 30 september.  
www.forshaga.se 

Forshaga  
tennisklubb
Vi välkomnar en av våra yngsta fören-
ingar, Forshaga tennisklubb. Klubben 
startade 2017 med målet att utveckla 
och stimulera tennisen i Forshaga kom-
mun. De gamla banorna vid Tennisgatan 
i Forshaga har rustats upp och klubben 
erbjuder webbokning av speltider för 
både medlemmar och icke medlemmar.

Under vecka 24 har både barn, ungdo-
mar och vuxna erbjudits en kostnadsfri 
prova-på-kurs. 

Håll koll på vad som är på gång på 
klubbens facebooksida: 
facebook.com/forshagatennisklubb
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Om strandskydd
Strandskyddet gäller generellt i hela landet. Det omfattar alla 
kuster, sjöar och vattendrag oavsett vem som äger marken eller 
vattnet. Det skyddade området är normalt 100 meter från 
strandkanten både ut i vattnet och upp på land.

Strandskyddet har två syften, dels att 
långsiktigt trygga allmänhetens tillgång 
till stränderna och dels att bevara goda 
livsvillkor för djur och växter. Länsstyrel-
sen kan utöka strandskyddet upp till 300 
meter om det behövs för att säkerställa 
strandskyddets syften.

Förbjudet inom strandskyddat område
Strandskyddet är en förbudslagstiftning 
där det utan dispens är förbjudet att:
• uppföra en ny byggnad, tex. bostads-

hus, förråd, attefallshus, friggebod, 
bastu eller att återuppföra förfallen 
byggnad,

• ändra en byggnads användning, tex. 
göra om förråd till fritidshus,

• vidta förberedelsearbeten för åtgär-
der enligt ovan så som gräva eller 
bygga väg,

• uppföra anläggningar eller anordning-
ar som kan avhålla allmänheten, ex. 
brygga, parkeringsplats eller annan 
utökning av tomten så som anläggan-
det av gräsmatta, staket, grillplats, 
skyltar om privat område, och

• vidta åtgärder som försämrar för djur 
och växter, tex. bygga pir eller göra 
större förändringar i vegetationen.

Förbudet gäller även anordningar som är 
avsedda för allmänhetens friluftsliv.

Dispens från strandskyddet
Man kan få dispens från strandskyd-
det endast om man har ett särskilt skäl. 
De särskilda skälen finns förtecknade i 
miljöbalkens 7 kap. Det är kommunen som 
hanterar dispensansökningarna. Länssty-
relsen granskar alla kommunens beviljade 
dispenser och överprövar dem vid behov. 
Det kan även krävas tillstånd enligt annan 
lagstiftning för åtgärder inom ett strand-
område. Kontakta alltid kommunen om du 
är osäker kring en strandskyddsfråga.

Friska Forshaga
Om du redan har tagit alla kontrollerna 
i Friska Forshaga behöver du inte vänta 
länge innan det kommer fler. Två kart-
släpp återstår. 

Stolpjakten drog igång 21 april och 
sedan dess har 5 155 stolpar regist-
rerats av 153 deltagare. Bra jobbat! 
Den 26 juni är det snart dags för nästa 
kartsläpp i Dömle och i augusti släpps 
kartorna för Abbortjärn. 

Återstående kartsläpp
Dömle 26 juni
Abborrtjärn 14 augusti

Sommarens nya kartor finns att köpa 
på ICA Nära i Deje och på Apoteket och 
OKQ8 i Forshaga.

De två huvudkartorna är gratis. De 
finns att hämta på ICA Nära i Deje och 
på Apoteket, OKQ8 samt lärcenter i 
Forshaga.

Fritidsbanken är en bank fylld med 
sport och fritidsprylar.  Där du kan
låna saker gratis, ungefär som ett bib-
liotek. Syftet är att uppmuntra barn och 
ungdomar till spontanidrottande och 
att bidra till en mer hållbar miljö där vi 
tar tillvara på prylar som andra kan ha 
glädje av. Fritidsbanken är ett samar-
bete mellan Svenska Kyrkan, Forshaga 
kommun och Ett Öppnare Värmland.

För öppettider, inlämningsställen och
övrig information se fritidsbanken.se.
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

FÖRETAGSBESÖK TILL SALU

Forshaga Tränings 
Center
Johan Frödin och Fredrica Clarström 
startade sin verksamhet i början på 2018 
i samma lokal som Forshagahälsan AB. 
Johan är en välkänd företagare i kommunen 
med många års erfarenhet av styrketräning 
på gym. Fredrica är utbildad tränings- 
instruktör och har hela livet varit aktiv 
inom olika sporter. Här finns möjligt att 
träna alla dagar i veckan 5–24. De erbjuder 
barnpassning två kvällar i veckan. Företa-
gets framtida vision är att bygga ett ute-
gym som det ska vara tillgängligt för alla.  

Hedlunds bilservice
På Hedlunds Bilservice AB träffade vi 
Lennart. Han berättade att han startade 
upp företaget på 90-talet. Idag driver han 
verksamheten tillsammans med sina tre 
söner. Hos dem kan man få hjälp med alla 
vanligt förekommande bilreparationer, då 
de har olika kompetens inom företaget. 

Luna Lucet
Restaurangen Luna Lucet etablerade sig 
i Forshaga för cirka ett år sedan och är 
redan i full fart! På Luna Lucet har man 
cirka 20-års erfarenhet inom matlagning 
och restaurangen erbjuder både dagens 
lunch och a la carte. Kockarna på restau-
rangen är de noga med val utav råvaror då 
de lagar all mat från grunden. Deras mest 
sålda rätt ur menyn är pepparstekt oxfilé. 
Hos dem finns det även möjlighet att köpa 
lunch via kupongsystem, elva luncher till 
priset av nio. Restaurangens framtidspla-
ner är att bygga en uteservering inför som-
marsäsongen. 

Deje Rörtjänst
På Deje Rörtjänst AB träffade vi ägaren 
Peter Berg. Han tog över företaget efter 
sin far 2010 och har drivit det sedan dess. 
Peter utför de flesta arbeten inom VVS-
installationer och rörledningsarbeten.

Yoy, A.j:s Massage 
och Ulrikas Kinesio-
logpraktik
I Deje har två massörer och en kinesiolog 
öppnat gemensam praktik. Hos dem finns 
det möjligheter till många olika behand-
lingar, där de kan skräddarsy det den 
värkande kroppen/själen behöver. De har 
alla varit yrkesverksamma länge och har 
stor kompetens. 

Kvarntorps
industriområde
Industritomter för nyetablering finns 
vid Kvarntorp strax norr om Forshaga. 
Marken ligger i anslutning till väg 62.

Markpris
Markpriset är 5 kr/m2, därtill kommer 
kostnader för avstyckning, bygglov och 
anslutningar.

Vad får man bygga? 
Du får bygga en eller flera byggnader 
som är max 7 meter höga. I övrigt är 
det ganska fritt när det gäller byggna-
dens utseende. Våra bygglovshandläg-
gare hjälper dig med karta och annan 
information om till exempel byggnadens 
placering.

Mer information 
forshaga.se/kvarntorpindustrimark
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Den 9 september år 2018 är det val. 
Alla som får rösta i valen får ett röstkort.
Det kommer hem till dig med posten.  
På röstkortet står i vilken vallokal du kan rösta. 

Du kan rösta på valdagen 9 september eller 
förtidsrösta som är att rösta i förväg. 
En annan person kan rösta åt dig och du kan 
också rösta från utlandet.

Valdag 9 september
Valdagen är söndag den 9 september.
Vallokalerna är öppna klockan 8-20 på valdagen. 
På röstkortet står vilken vallokal du tillhör.

Förtidsröstningen börjar den 22 augusti. 
Du kan förtidsrösta i två lokaler i kommunen. 
Det är i Forshaga lärcenter 
och Kulturhuset i Deje. 

Röstmottagare 
Väljare som inte kan komma till en vallokal 
kan lämna sin röst hemma i bostaden 
till en röstmottagare.

Förtidsröstningen börjar 22 augusti i Forshaga lärcenter och Kulturhuset i Deje. 
Längst ner på sida 14 ser du vilka tider de har öppet.

Sjukdom eller ålder kanske gör att en person 
har svårt att komma till en vallokal. 

Kontakta valkansliet om du vill lämna valsedel i 
din bostad till en röstmottagare.  
Du kan kontakta valkansliet från 20 augusti. 
Telefon 054-17 20 00 eller 054-17 23 87. 

Röstmottagarna kommer att besöka 
Ullerudsgården, Forsgården och Lintjärn.
Information kommer innan 22 augusti 
om när de besöker varje avdelning. 

Att rösta med bud är ett annat sätt att rösta för 
personer som inte kan komma till en vallokal. 
Ett bud kan vara en släkting eller granne. 
Material för att rösta med bud finns i vallokalerna.  

Mer att läsa om valet
Valmyndigheten har mycket information om valet 
på sin webbplats, www.val.se. 
Där finns information om rösträtt, partier och annat. 
  

Val till riksdag, kommun och landsting
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Fira nationaldag och 
nya medborgare  
Forshaga kommun firar Sveriges nationaldag. 
med att också hälsa nya medborgare välkomna.
 
Sedan år 2015 har kommunen en tradition att 
välkomna nya svenska medborgare 6 juni. 
Kommunalrådet Per Lawén 
ger de nya medborgarna ett diplom 
och en svensk flagga.   

35 personer i Forshaga kommun har blivit 
svenska medborgare sedan förra året. 
Forshaga kommun hälsar dem mycket välkomna!

Konstrundan 
Lustenrundan 2018  
Helgen 25-26 augusti kan du titta på konst 
på 28 olika platser i kommunen. 
Konstutställningen kallas Lustenrundan. 

I år visar 130 konstnärer sina konstverk. 
Tavlor, mattor, keramik, foto, glas, smycken 
och mycket annat finns att se.

Lustenrundan öppnar lördag 25 augusti 
klockan 11.00 på Forshaga hembygdsgård. 

Välkommen! 

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

Från 25 maj år 2018 finns en ny lag. 
Lagen heter GDPR och gäller i Sverige och 
lla andra länder inom EU.

GDPR finns för att skydda uppgifter om personer. 
Forshaga kommun har information 
om kommunens invånare. 
Det är information som kommunen behöver för att 
du som är invånare ska få det stöd och den service 
som du har rätt att få.

På kommunens webbplats finns mer information:
forshaga.se/personuppgifter.

Ny lag om personuppgifter

Vid Multisportarenan i Forshaga finns ett nytt konstverk.Nationaldagen firades på Forshaga hembygdsgård.
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Tisdag 26 juni 2018
Friska Forshaga, kartsläpp 4 – Dömle. Häng med 
på stolpjakt.

Fredag 29 juni 2018
Fotboll Östra Deje IK -Olsäters SK
Tallmovallen, 19.00. Division 7 herrar norra. 

Lördag 30 juni 2018
Internationell kattutställning 2018, Ängevi, 
09.00 – 16.00, Tävling där alla kattraser blir be-
dömda av en domare utifrån hur de ser ut enligt 
sin rasstandard. 

Söndag 1 juli 2018
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00. Bingo, minibingo 
och rövare. Fina priser.

Internationell kattutställning, se 30/6.

Fredag 6 juli 2018
Forshaga Marknad, Forshaga centrum, 10.00 – 
16.00. Knallemarknad.

Onsdag 18 juli 2018
Bio: Mamma Mia 2, Here we go again. Forshaga 
Folkets hus, 14.00. Tio år efter Mamma Mia! 

Torsdag 19 juli 2018
Bio: Mamma Mia 2, Here we go again. Forshaga 
Folkets hus, 14.00. Tio år efter Mamma Mia! 

Sommarboken på Forshaga bibliotek, se sid 5.

Söndag 22 juli 2018
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00. Bingo, minibingo 
och rövare. Fina priser. 

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

Torsdag 14 juni 2018
Vandring till Gruvberget, Mölnbacka bygdegård, 
17.00.

Skrivarkurs med Pia Hagmar
Forshaga bibliotek, 10.00 – 14.00. Drömmer du 
om att skriva en bok? Nu har du som är 9-13 år 
chansen att lära dig av ett proffs. 

Lördag 16 juni 2018
Loppmarknad, Mölnbacka bygdegård, 11.00.

ÖDIK CUP 2018, Tallmovallen, 08.00 – 19.00.

Söndag 17 juni 2018
ÖDIK CUP 2018, Tallmovallen, 08.00 – 19.00.

Officiell Utställning för SBKs bruksraser och 
firande av Svenska Brukshundklubben som fyller 
100 år. Sundstad, 10.00.

De vilda blommornas dag vid Löved, 10.00. 
Vandring vid Löved efter skyltad blomsterled. 

Måndag 18 juni 2018
Fotboll Östra Deje IK-Filipstads FF
Tallmovallen, 19.00. Damer A division 5. 

Onsdag 20 juni 2018
Fotboll Östra Deje IK-Bergsängs BK
Tallmovallen, 19.00. Division 7 herrar norra. 

Blomstervandring 
Mölnbacka bygdegård, 18.00.

Söndag 24 juni 2018
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00. Bingo, minibingo 
och rövare. Fina priser. 
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Hemvändardagen 
i Forshaga Folkets park 
14 juli

Traditionellt 
midsommarfirande 
22 juni klockan 13.00

Dagen börjar med veteranfotbollsturnering 
på Ängevi och avslutas i Forshaga Folkets 
park med dans till Lasse Stefanz.

Midsommarfirande med dans kring mid-
sommarstången och folkdansuppvisning. 
Välkomna till Forshaga hembygdsgård.

Ett år går snabbt, snart är det dags att för nionde gången fylla storgatan med knallar 
och sommarfirande besökare. Med ett varierat utbud och härlig sommarstämning, har 
Forshaga Marknad blivit en omtyckt och välbesökt tillställning. Här finns något för alla. 
Blommor, fiskegrejor, fyndlådor, skor, strumpor, massage, hudvård, smink, smycken, 
husgeråd, grönsaker, godis, heminredning, ost, korv, leksaker, LP-skivor, loppis, är bara 
en del av vad man kan hitta på årets marknad. Självklart finns också olika val på något 
gott att stoppa i en kurrande mage. Pandan Yo-yo delar ut godis ur sin korg och på torget 
kan barnen leka i hoppborgen och prova lyckan i en fiskdamm. 

www.forshagamarknad.se

Forshaga marknad, 6-7 juli

Välkommen till 
Forshaga marknad
6 juli 10-18, 7 juli 10-16

Lördag 4 augusti 2018
Bilutställning 2018, Forshaga Folkets park, 11.00. 
Kom och parkera din veteranbil för allmän 
beskådan. 

Söndag 5 augusti 2018
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00. Bingo, minibingo 
och rövare. Fina priser. 

Fredag 10 augusti 2018
Fotboll Östra Deje IK-Nor/Slottsbron
Tallmovallen, 19.00. Damer A division 5. 

Måndag 13 augusti 2018
KM i terränglöpning i Mölnbacka, 18.00. 

Tisdag 14 augusti 2018 
Friska Forshaga, kartsläpp 5 – Abborrtjärn. Häng 
med på stolpjakt.

Söndag 19 augusti 2018
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00. Bingo, minibingo 
och rövare. Fina priser. 

Fredag 24 augusti 2018
Fotboll Östra Deje IK-IF Nyedshov
Tallmovallen, 19.00. Damer A division 5. 

Lördag 25 augusti 2018
Lustenrundan 2018 – se sida 3. 

Tisdag 28 augusti 2018
Sommarboken på Forshaga bibliotek, se sid 5.

Fredag 31 augusti 2018
Fotboll Östra Deje IK-Gettjärns IF
Tallmovallen, 19.00. Herrar division 7 norra.

Top Cats på  
Gamla Kraftstationen
3 augusti klockan 20

Häng med på en afton med modern 
rockabilly, fullt ös och outtröttlig energi! 
Top Cats förenar en melodiös popkänlsa 
med rock’n’roll och rockabilly. Culinarum 
erbjuder mat, öl, vin, kaffe.


