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Många 
lyckade
evenemang under lo-
vet! Läs mer om turist-
sommaren på sidan 9.
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Kontakten
Kommun-Kontakten i Forshaga 
kommun är en tidning till 
kommuninvånare och företag

Ansvarig utgivare:
Ingrid Näsström
Tel: 054-17 20 07

Redaktör:
Malin Wikner
Tel: 054-17 22 28

Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218

Skicka ditt material (helst via e-post) 
före utsatt manusstopp till adressen: 
kontakten@forshaga.se 
Vi förbehåller oss rätten att stryka, 
korta samt redigera insänt material.

Kontakten-arkiv
På forshaga.se kan du läsa tidigare 
nummer av Kontakten. 

Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in på 
band och distribueras till synskadade. 
Det görs av SRF Ljudproduktion i 
Kristinehamn.
Tel: 0550-832 10 

4 feb
25 mars
19 maj
19 aug
7 okt
18 nov

24-25 feb
14-15 april
9-10 juni
8-9 sept
27-28 okt
8-9 dec

UtgivningManusstopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan 2011

Barnkommun i Värmland

Sommaren 2011 kommer för evigt att för-
knippas med terrorattacken i Oslo.
För mig är det ofattbart att någon tar sig 
rätten att mörda och lemlästa medmännis-
kor. Hur kan det bli så? Orsakerna kan givet-
vis sökas på många olika håll.
 
En av många orsaker till att det frodas hat, 
som sedan kan urarta, är den samtalston 
som förs i samhället. Det märks inte minst 
på insändarsidor och i sociala medier där 
man idag kan ta ära och heder av andra, 
oftast under en anonym signatur.
I ett samhälle, som vill utvecklas, måste 
det finnas olika åsikter. Det många inte kla-
rar av, är att bemöta någon med en annan 
åsikt. 
Vi vuxna måste lära barn att diskutera och 
argumentera men också att lyssna till an-
dra. Kanske det ligger något i den andres 
åsikt? I bland måste man också acceptera 
att man inte når varandra. Det betyder inte 
att man ska bli otrevlig eller gå till hand-
gripligheter.
 
Förtroendevalda och offentliganställda 
tjänstemän får ofta ta emot mycket otrev-
ligheter. Ingen är givetvis ofelbar men ingen 
blir bättre av förföljelse, negativa tillmälen 
och hot. Det finns regler och lagar i samhäl-
let så att det ska fungera hyggligt för de 
flesta. Då måste man lära sig att acceptera 
att man inte alltid får exakt som man själv 
skulle vilja.

 
Så till över-
svämnings-
myggorna.
Ett öppet br-
ev med infor-
mation har publi-
cerats i VF (Tack!) 
och i ForshagaDe-
je-bladet. Vidare 
har information 
uppdaterats på 
kommunens hem-
sida. Tjänstemän har 
också varit tillgängliga 
per telefon och genom 
sociala medier för att 
försöka besvara frågor.

Ingen ansökan om bekämpning har varit 
möjlig att skicka in tidigare på grund av att 
all information inte hunnit samlats in för-
rän nu. Vi har allså inte ”missat” att skicka 
in någon anmälan.
Däremot kommer en anmälan nu under 
hösten att skickas till myndigheterna. Se-
dan får vi avvakta beslut. Förhoppningsvis 
får vi tillstånd att använda bekämpnings-
medel 2012.

Omslagsfoto: Barnens dag 
vid Dyvelstens flottningsmuseum

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

Utbildning för 
gode män och förvaltare

Överförmyndarnämnd i samverkan för 
Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och 
Munkfors kommuner kommer att hålla 
två utbildningstillfällen under hösten 
2011. 

Vi skickar en inbjudan under septem-
ber där du kommer att få mer informa-
tion om hur du anmäler dig. Anteckna 
dagarna i din kalender redan nu!  
Välkommen! 

Tisdag den 11 oktober, kl. 14-17 
Onsdag den 12 oktober, kl. 18-21

Plats: Forshaga Folkets hus 
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Efter att det under sommaren 2009 kom-

mit in många klagomål om besvär med 

mycket mygg i Deje fick forskare från Upp-

sala i uppdrag att undersöka om det fanns 

så kallade översvämningsmygg i området 

och i vilka mängder.

Rapporten som presenterades under sen-

hösten 2010 visade att 

det fanns arter av över-

svämningsmygg. Den vi-

sade också att man med 

de nya reglerna vid något 

tillfälle redan hade fått 

tillräckligt med mygg för 

att lämna in en ansökan.

— Men för att få genomföra en 

bekämpning behöver man också 

veta vilka områden som ska be-

kämpas, vilket vi inte visste då, 

och vi beslutade att gå vidare 

med att göra en översvämningsut-

redning. Det behövdes för att identifiera 

de områden där mygglarverna finns, säger 

Tomas Ivansson, miljö- och byggchef.

Vi behöver Din hjälp! Under arbetet med en ansökan om bekämpning av myggen är era beskrivningar väldigt 
viktiga. Alla beskrivningar samlas, korta som långa. Ju mer detaljerad din beskrivning är, desto bättre. På forshaga.se/mygginforma-
tion kan du klicka dig vidare till Myggaktuellt och Dina upplevelser. Där finns en blankett som du kan fylla i och maila till kommunen. 
Ni som inte har tillgång till Internet kan använda talongen nedan.

  Klipp här 

Namn:      Datum:   Telefon:
Adress:
Beskrivning av myggsituationen:

Tidpunkt på dygnet då problemet upplevs som värst:

Talongen ska lämnas/skickas till:  Miljö- och byggförvaltningen, Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga

Kommunen arbetar på en ansökan

Utredningen utfördes under våren 2011 

med hjälp av en student från Karlstads 

universitet. Under sommaren har också 

myggundersökningen upprepats för att få 

ett bra underlag för en eventuell ansökan.

Vad pågår nu
Precis som 2010 har man i år an-

vänt sig av myggfällor för 

att samla in och räkna myg-

gen.

— Myggfällorna sattes ut första gång-

en 21 juni och tömdes den 22 juni och 

har efter det satts ut på samma sätt 

var fjortonde dag, enligt forskar-

nas metod.

Arbetet har pågått hela som-

maren och resultatet redovisas 

löpande på hemsidan. Parallellt 

med mätningarna har man också 

satsat på fältarbete. Röjning i Risätter och 

på andra drabbade områden hoppas man 

kan ha bidragit till något mindre mygg ge-

nom bättre genomblåsning.

Vad kommer hända
Undersökningen från 2011 ska samman-

ställas i en rapport som förhoppnings-

vis kan presenteras under senhösten. En 

eventuell anmälan om bekämpning 2012 

behöver lämnas in senast i december.

Just nu jobbar man också för att stärka 

anmälan med hjälp av de drabbade Deje-

bornas beskrivningar av myggproblemet. 

Många har bidragit genom att skicka in, 

men ju fler beskrivningar desto större 

chanser för en godkänd ansökan, enligt 

Jan lundström, forskare.

 Malin Wikner
 Informatör
 054-17 22 28
 malin.wikner@forshaga.se 

På vissa områden i Deje har sommaren 2011 inneburit mycket högre antal mygg 
än tidigare år. Kläckningsplatserna är kartlagda och materialet utförligt. Med 
de nya resultaten kan kommunen förbereda en ansökan om att få bekämpa.

Vanliga frågor och svar
Vill du veta mer om kommunens ar-
bete med myggen, läsa frågor och 
svar? Kika in på vår hemsida: 
www.forshaga.se/mygginformation
Där hittar du också blanketter att 
använda för att beskriva problemen 
med myggen.
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Ditresan
Vi var fyra från Räddningstjänsten i Fors-

haga som åkte mot Tyskland. Över till 

Danmark, färjan över till Tyskland och 

ut på landsbygden. Sven och Steffi, våra 

vänner och kontaktpersoner i Tyskland, 

stod och väntade när vi anlände.

Nya ansikten
Maria från Klutz kommun hämtade oss 

för lunch och vi fick träffa borgmästaren 

Didtrich. Vi passade på att överlämna en 

korg med värmländska specialiteter som 

vi hade med oss från Forshaga kommun. 

Representanter från Klutz var på studie-

besök hos oss i februari och de berät-

tade att de var så nöjda, även om Maria 

tyckte att det var kallt i Sverige, och de 

hälsade med till alla.

Kortege
Vi åkte kortege genom staden med de 

andra brandbilarna och alla runt om tu-

tade som galningar! De är så härliga och 

stolta över sin brandkår.

Räddningstjänstens resa till Klutz 
Forshaga kommun har sin vänort i Klutz och för andra året i rad så var Räddningstjänsten i Forshaga dit-
bjudna på deras årliga Brandmanstävling. Följ deras besök. Anna, Christer, Matts och Monika 
 Räddningstjänsten Karlstadregionen Station 170 Forshaga

Uppställning!
Dags för tävling. Här tävlar man 6-manna 

eller 9-manna lag, även barnen har en 

egen brandmanstävling. När man ser vad 

duktiga barnen är så blir man så impone-

rad. Här kan barnen välja att vara med i 

brandkåren från 7 år.

I tävlingen fanns olika stationer: sjuk-

vård, knoppar, resa stege, ta upp vatten 

ifrån en sjö och paddla en gummibåt, 

frågor med mera.

Prisutdelning
Förra året hade vi ett pris till det vin-

nande vuxna laget. I år hade vi med pris 

till det vinnande barnlaget, svensk chok-

lad, ballonger och svenska flaggan. Det 

var uppskattat.

Nya möten
Efter tävlingen åkte vi på studiebesök till 

två brandstationer. De är så stolta över 

sina brandstationer här och alla var gäst-

vänliga och trevliga.

Grillfest
Med lite hjälp översatte en av våra 

brandmän Kommun-Kontakten, artikeln 

om när Klutz var på besök i Forshaga, till 

tyska. Det var väldigt uppskattat. Vi fick 

titta på bildspel från dagens tävlingar 

och efter det spelade vi fotboll med bar-

nen. Härliga människor, underbart väder 

och nya kontakter. Vi är redan inbjudna 

till nästa år!

Avfärd
Tidig frukost. Sven, Steffi och kårchefen 

kom och sa adjö. Det blev många kramar 

och presentbyten och efter det en lång 

resa tillbaka till Forshaga. 

Vi har haft det fantastiskt trevligt med 

underbara människor, vacker natur och 

mycket härliga minnen!

Fredag

Lördag

Söndag

Ny barn- och 
utbildningschef

Inventering av enskilda avlopp
Under hösten 2011 kommer Forshaga 

kommun att inventera enskilda avlopp 

inom Bergtjärns avrinningsområde.

De boende i området har fått ett brev 

utskickat till sig från kommunen. 

Vi ber er svara på en enkät med med-

följande kuvert så att vi kan få in så 

mycket information som möjligt om era 

enskilda avlopp.
 
 Monica Gottmarsson, 
 Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 monica.gottmarsson@forshaga.se

Kerstin Björklund är ny barn- och utbild-

ningschef efter Monica Swensån som gått 

i pension. Biträdande barn- och utbild-

ningschef blir Peter Öhlander, efter en 

tidigare tjänst inom Karlstads kommun.
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Undersökningen bestod i ett utskick till 
400 slumpvis utvalda personer i kommu-
nen som fick besvara frågor om kommun-
tidningen Kontakten och vår webbplats 
forshaga.se. Nästan hälften (170 stycken) 
tog sig tid och svarade, och det tackar vi 
så mycket för. Denna enkätundersökning 
kompletterades med en diskussion på vår 
Facebooksida om hur den kommunala in-
formationen fungerar och hur den kan ut-
vecklas. 

Kommuntidning
Vi kan konstatera att informationen i Kon-
takten når fram. 99% av de tillfrågade lä-
ser tidningen och nästan hälften av dessa 
läser 80% eller mer av innehållet! Innehål-
let i tidningen upplevs som brett och nio 
av tio tycker informationen är intressant. 
Populärast är att läsa om nyhe-
ter, evenemang som ägt rum och 
information från olika verksam-
heter. Över hälften uppgav att de 
gärna tog del av evenemangstips, 
företagspresentationer, kommu-
nalrådets krönika, bebisuppvakt-
ningar och näringslivssvepet. Lika 
intressant upplevs inte boktips och 
konsumentinformation vara. Vi ser 
över och utvecklar informationen!
På frågan om vad som saknas/man vill läsa 
mer om finns några tendenser. Mer om be-
slut/politiska beslut önskas. Gärna med 
bakgrundsinformation och förklarat på 
ett lätt sätt. Fler intervjuer, repor-
tage om goda exempel, personer, 
företag, föreningar och organisatio-
ner som gjort någonting bra, kom-
munkunskap och om den kommu-
nala vardagen. Detta är önskemål vi 
tagit till oss, och som vi ska försöka 
prioritera i vårt informationsarbete. 

Webbplats
Drygt 70% av de tillfrågade besöker kom-
munens webbplats, och nästan varannan 
besöker forshaga.se minst en gång i må-

naden. De allra flesta hittar lätt den infor-
mation de söker (83%) och den information 
som överlägset främst söks är öppettider. 
Populärt är också nyheter, evenemang, 
protokoll, badhus (simhall) och bibliotek. 
De allra flesta verkar nöjda med den in-
formation/de tjänster som finns på vår 
webbplats. 
Av de önskemål som uppgavs stod ”insän-
darutrymme”, ett ”forum” för dialog högst 
i kurs. Någonting vi redan tagit fasta på, 
då vi öppnat vår Facebooksida för dialog 
mellan kommun och invånare. 
Beslut och beslutsunderlag var det några 
som önskade mer av. Det vi hittills gjort 
är att vi inför samtliga nämndmöten i kal-
lelsen också lägger ut handlingarna inför 
mötet. Protokoll publiceras som tidigare 
direkt efter de justerats, i många fall bara 

1-2 dagar efter avslutat möte. Vi har också 
efter önskemål förbättrat våra kontakt-
uppgifter på webben, och vi ska framöver 
jobba med information specifikt riktad till 
nya och potentiella kommuninvånare. 
Fler blanketter, söka bygglov, barnom-
sorgsansökan och vattenavläsning via web-
ben var några av de övriga förslagen på 
utveckling av kommunens e-tjänster som 
kommit in, och som vi har med oss i vårt 
fortsatta webbarbete.

Sociala medier
73% av de tillfrågade i vår enkätundersök-
ning uppgav att det är lätt att få/hitta in-
formation om Forshaga kommun. Förslag 
på hur vi skulle kunna nå ut till fler var 
att ge ut ett nyhetsbrev. Någonting som i 
princip nu är genomfört, då man kan ”pre-

numerera” på våra nyheter genom 
att gilla oss på Facebook. 
Diskussionen vi förde på Facebook 
om kommunal information kom 
mest att gälla dialogen mellan invå-
nare och kommun. Att vi ska finnas 
där människor finns, som i sociala 
media, verkar de flesta tycka vara 
bra. Uppskattat är också att vi öpp-
nat upp för era inlägg och frågor, 

en snabb respons från oss, och att vi ofta 
uppdaterar/kommer med nyheter. Det 

lovar vi att fortsätta med!
Vare sig du är engagerad och vill 

delta i debatten, eller bara vill 
ta del av kommunal informa-
tion, evenemang eller nyheter 
som rör kommunen är du väl-
kommen att följa oss på Face-
book. Bli en av oss som gillar 
vår kommun på Facebook, gå 
in på www.facebook.com/fors-
hagakommun och klicka ”gilla”.

 Mattias Göthberg 
 Informatör

 054- 17 20 10
 mattias.göthberg@forshaga.se

Välinformerad och delaktig?

Vi vill att du som invånare i vår kommun ska vara välinformerad, känna dig delaktig, och samtidigt ha en bra 
dialog med oss. Genom en undersökning som genomfördes i våras har vi tagit fasta på och utvecklat delar 
av vår kommunikation och dialog.
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Kurser, föreläsningar med mera är på gång i Kulturhuset i samarbete med ABF. 

För mer information gå in på www.forshaga.se. eller gilla oss på Facebook.

www.facebook.com/forshagakommun Följ länk vidare till Kulturhuset/TräffenHåll utkik!

Pssst! 
Mer information om kommu-
nens ekonomi och årets budget 
hittar du på www.forshaga.se

Vad kostar grundskolan?

Förra året gick 1 320 

stycken barn mellan åld-

rarna 6 och 16 år i skolan 

i Forshaga kommun. 580 

barn fanns inom förskole-

verksamheten och 570 i 

gymnasiet, men här tar vi 

grundskoleverksamheten 

som exempel.

Kostnaden för en grund-

skoleelev är cirka 75 000 

kronor per år. Har eleven 

extra behov kan summan 

vara större. 

Vill eleven studera på an-

nan ort betalar kommunen 

ersättning på ungefär sam-

ma belopp till den kom-

munen eller friskolan. Det 

gäller också för gymnasie-

eleverna som studerar på 

annan ort.

”Elevpeng”
Barn- och utbildningsförvaltningen får 

en totalpott som de fördelar ut till skol-

områdena. Varje område tilldelas en 

elevpeng gånger antalet elever som går 

på en skola.  Oavsett var i kommunen 

man går i skolan får alla samma elev-

peng. 

Allt kostar
Exempel på vad den pengen finansierar 

kan du se exempel på här ovan. Även 

lekplatser och lokaler på skolområdet 

räknas in. Vandaliseras något av det tas 

den summan också från verksamheten.

Malin Wikner
Informatör

Lärare Pedagoger 
Elevassistenter 
Böcker Pärmar 
Pennor Datorer 
Papper Lokalhyra 
Städning Repara-
tioner Kompetens-
utveckling Rekto-
rer Smartboards 
Vaktmästare 
Lunch Administra-
törer Psykologer 
Kurator Sköterskor 
Läkare Språkpeda-
gog Block Bänkar 
Med mera...

Kostnader för förskoleverksamhet
Ungefär 10 procent av förskoleverksamheten finansieras av föräldraavgiften.

Också inom 

förvaltningen:

Ekonomiguiden
Skatteintäkterna är kommu-

nens största och viktigaste 

inkomstkälla, de olika verk-

samheterna finansieras till 

81 procent av skatten. Så 

kommunens ekonomi påver-

kas av befolkningsutveck-

lingen och utvecklingen på 

arbetsmarknaden. När be-

folkningssifforna går ned för-

lorar vi pengar. 100 personer 

mindre innebär ungefär fyra 

miljoner mindre i inkomster. 

Men också det som händer i 

omvärlden, som nivåer i in-

flation och räntor, påverkar 

kommunens ekonomi. 
Genom den här guiden 
kommer vi visa upp exem-
pel på var kommuninvånar-
nas pengar går.
Barn- och utbildningsnämn-

den, med grundskolan, är 

det första exemplet.

Har du något du undrar 
över inom den kommunala 
verksamheten och gärna 
vill veta mer om? Hör av dig 
så kanske vi kan ta upp det 
i något nummer. Skicka
ett mail till:
kontakten@forshaga.se

Det är kommunens ansvar att erbjuda alla barn och unga mellan 1-16 år plats inom 
barnomsorg och grundskola. Förra året uppgick den totala kostnaden för verksam-
heten till 165 900 000 kronor. Men var hamnar pengarna och hur påverkas summan?

Barn- och utbildningsnämnden
Under barn- och utbildningsnämnden 
finns barn- och utbildningsförvalt-
ningen. De ansvarar för: barnomsorg, 
utbildning och socialtjänst 0-20 år.

Läs mer om vad de gör på forshaga.se
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• Förskolan (1-5 år) blir en egen skol-

form. Förskolans roll som ett första steg 

i utbildningssystemet blir tydligare. Det 

innebär att fler skolövergripande be-

stämmelser gäller även för förskolan, 

bland annat regler om övergripande 

verksamhetsmål och inflytande.

• Alla elever har rätt att utvecklas så 

långt som möjligt utifrån sina egna 

förutsättningar. Även elever som lätt 

uppnår målen ska få utmaningar för att 

kunna utvecklas.

• Nytt betygssystem som sträcker sig 

från A till F. Fler steg än tidigare gör att 

betygen blir mer rättvisa. Det komman-

de läsåret gäller det nya betygssystemet 

enbart år 8 men från och med höstter-

minen 2012 omfattas år 6-9.

• Samma regler gäller för fristående och 

offentliga skolor. Det innebär bland an-

nat att friskolorna ska följa kurs- och lä-

roplaner och sätta betyg.

• Krav på att skolmaten ska vara nä-

ringsriktig.

• Nya studievägar. I dag finns ett indi-

viduellt program för elever som inte är 

behöriga till något nationellt gymnasie-

program. Detta program ersätts med 

fem introduktionsprogram.

• Eleverna ska ha tillgång till skolläka-

re, skolsköterska, psykolog och kurator 

inom elevhälsan och också studie- och 

yrkesvägledning. Alla elever ska ha till-

gång till skolbibliotek. Detta gäller även 

för fristående skolor.

• Fler beslut ska kunna överklagas. Det 

ökar rättssäkerheten för elever och 

vårdnadshavare. Bland annat ska beslut 

om åtgärdsprogram och beslut om rätt 

till skolskjuts kunna överklagas.

• Lärares och rektorers befogenheter 

blir tydligare. Fler disciplinära åtgärder 

ska kunna användas mot elever som stör 

andra elevers trygghet och studiero. 

Skriftlig varning och tillfällig avstäng-

ning även i grundskolan är några nya 

åtgärder.

• Utbildningen ska utformas så att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero

• I enstaka fall är det tillåtet att ta ut 

frivilliga avgifter för skolresor och lik-

nande.

• Skolinspektionen får möjlighet till 

skarpare sanktioner mot de skolor som 

missköter sig.

Källor: Regeringen, 

Riksdagen och Skolverket

 Sammanställt av 

 Mattias Göthberg, informatör

Vill du läsa mer om den nya skolreformen, vad den innebär, frågor och svar, etcetera kan du läsa mer på:

www.regeringen.se,  www.riksdagen.se och www.skolverket.se 

Nya betyg i skolan?
Vi har fått en ny skollag (2010:800) som gäller från och med den 1 juli 2011. Vuxenutbildningen kommer 
tillämpa lagen från med start den 1 juli nästa år. Här har vi samlat några viktiga förändringar inom de 
olika verksamhetsformerna. 
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Här föds drömmarna

Lägret som ägde rum i juli anordnades 

för andra gången och antalet deltagare 

har fördubblats sedan premiäråret 2010. 

Inför nästa år har Sara Larsson, arrangör 

och hjälptränare, stora planer. Hon hop-

pas få in fler deltagare och letar redan 

efter sätt att expandera träningsmöjlig-

heterna. Men då behövs fler tränare, och 

det finns planer på att ta in ungdomsträ-

nare till barngrupperna. Det ger de yngre 

en förebild som de lätt kan identifiera sig 

med, samtidigt som man ger duktiga ung-

domar chansen att visa vad de går för. 

Lägerkänsla
Årets läger hade 40 deltagare, barn och 

vuxna från hela Sverige. Träningarna 

ägde rum i Forshaga Judoklubbs dojo, vid 

Skivedsskolan. 

Men deltagarna har 

inte sysslat med en-

bart judo, några har 

testat på ridning och 

många har badat i 

Klarälven. Sara Larsson säger att aktivi-

teterna faller sig naturligt, och att det 

blir bäst lägerkänsla så, om inte varje 

minut är planerad. 

Tjejen från Forshaga
Sedan sex års ålder har hon varit med 

pappa och tränat judo. Som ung junior 

hade hon en framgångsrik tävlingskarri-

är, men judon lades på hyllan för en tid. 

När hon sedan blev bofast i Stockholm 

kom hon igång igen och under SM i maj 

debuterade hon som senior och slutade 

på en femteplats. 

Drömmarna om ett judoläger började 

ta form förra vintern, när hon ville visa 

klubbkompisarna vad barnklubben Fors-

haga gick för. Sedan tycker hon även 

mycket bra om Forshaga, det var ju trots 

allt här hon växte upp och upptäckte ju-

don, och hon säger att tryggheten och 

människorna som hjälpt henne förverk-

liga drömmen gör att det känns bra att 

ge tillbaka till barn-

domsklubben. Hon 

säger att det kän-

des naturligare att 

ha lägret här istäl-

let för i Stockholm, 

dels för att Forshaga är mer personligt 

och unikt. 
 Text: Emma Hegarty

 Bild: Sara Larsson

Klubben har siktet 
inställt på utveckling
Det går bra för Forshaga jakt och 
sportskytteklubb som på kort tid 
varit värdar för två större tävling-
ar. Den nordiska landskampen i 
trap hölls i augusti på Kvarntorps 
skjutbana.

— Det är en ära att få göra det här, säger 
Per-Inge Dahlberg, styrelsemedlem.
Det var efter att de hållit i SM i fjol som de 
fick frågan om att också hålla i den nord-
iska landskampen.
— De frågade där på stående fot! Väldigt 
kul att de tycker att vi gör ett så bra jobb.
Det var inte bara själva arrangemanget som 
fick beröm utan också själva banorna med 
omgivningen ansågs lockande. Skjutbanan 
som ligger ovanför Kvarntorp kom till på 
50-talet, då med en älgbana. Efter det har 
den byggts ut successivt och kan nu stolt-
sera med flera möjligheter till skytte.
— Placeringen är bra här. Vi kan skjuta från 
sju platser samtidigt utan att störa varan-
dra och det är ovanligt. Sedan säger man 
att det här är en väldigt fin bana med vack-
ra omgivningar.

Engagerade medlemmar
Klubben som för övrigt firar 50-årsjublieum 
2012 har runt 400 medlemmar och ett stort 
engagemang.
— Det finns många ideella krafter. Vi hade 
en vattenskada i klubbstugan innan VM och 
medlemmarna, lokala företag och kommu-
nen hjälpte till så att vi ändå hann få allt i 
ordning, säger Per-Inge.
Och de ser gärna att fler upptäcker dem. 
Huvudverksamheten sker under vår, som-
mar och höst – men nu vill de fortsätta till 
vintern.
— Vi vill få igång lite ungdomsverksamhet, 
utan dem dör klubben. Kanske kan vi an-
vända klubbstugan i vinter. Vi kan skjuta lite 
luftgevär, anordna filmkvällar och annat.
Men hur gick det då i de nordiska mäster-
skapen? Sverige tog hem guldet, både i her-
rar individuellt och lag. Klubbens egen Sara 
Lundström ingick i damlandslaget som även 
dem tog guld.

 Malin Wikner
 Informatör

Klockan är tretton minuter över fyra och barn med vita judodräkter 
springer fram över mattan. Vattenflaskor ställs på hyllor, bälten dras 
åt och föräldrar pratar. Det är judoläger i Forshaga och barnen gör sig 
redo för dagens andra pass.

Läs längre artikel på 
www.forshaga.se
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Det verkar som om fler besöka-
re hittat till Forshaga kommun 
i sommar. Dömle herrgård slog 
rejält omsättningsrekord i juli 
månad och Kvarntorps herrgård 
berättar om fler besökare från 
Norge och Danmark. 

Dessutom är belgare en nytillkommen 

grupp besökare i området, där de till ex-

empel semestrat på cykel längs Klarälvs-

banan. Personalen vid Forshagaforsens 

camping upplever också en positiv som-

mar med många nöjda gäster.

”Inget slår Forshagaforsen!” menar Mi-

chael Jonsson från Västerås i NWT på 

Hugget den 18 augusti. Personalen vid 

Forshagaforsens sportfiskecenter med-

delar att bokningsläget är likvärdigt 

med 2010. Dejeföretaget Kajakliv berät-

tar också om en bra kajaksommar längs 

Klarälven. Wermlandstomten har många 

uppdrag utanför kommunen men får ock-

så besök av både tyskar och holländare.

Uppskattad familjehelg
Evenemang som drar mycket folk till bo-

endeanläggningarna är bland annat hund-

utställning i Ransäter och TV-pucken i 

Forshaga. Forshagafestivalens arrangörer 

är mycket nöjda med årets evenemang, 

inte minst med nyheten ”Möjligheternas 

dag”. Forshaga kammarmusikdagar har 

dock minskat besökarantalet denna som-

mar. Men andra helgen i augusti var det en 

riktig familjehelg i Forshaga. Många nöjda 

barnfamiljer besökte oss på Barnens dag 

vid Dyvelstens flottningsmuseum och på 

Familjens dag vid Forshaga hembygdsgård. 

Här erbjöds allt från vattenexperiment 

och teater till ponnyridning och trolleri!

Personalen vid Forshaga turistinforma-

tion, nyinflyttad vid Lärcenter invid 

Klarälvsbanan, berättar om cyklister på 

semester från både Singapore och Japan! 

Efterlysning!
• Har du något boende att hyra ut, där du 

välkomnar katter och hundar? I samband 

med katt- och hundutställningar i områ-

det får vi många förfrågningar. 

• Arrangerar du evenemang där ni vänder 

er till allmänheten? Forshaga kommun er-

bjuder dig att synas både via webb och 

i den tryckta evenemangskalendern Dag 

för dag, kostnadsfritt. Hör av dig!

Tack för gästvänligheten!
Slutligen vill jag passa på och tacka alla 

er som på något sätt bidragit till ett gäst-

vänligare Forshaga. Det kan vara du som 

hjälpt en besökare att hitta rätt väg eller 

du som tagit emot en kund som gäst i din 

butik. Det kan också vara du som arrange-

rat trevliga aktiviteter eller kanske du som 

skött om våra grönområden, plockat skräp 

eller planterat blommor. Allt detta bidrar 

till att våra besökare får en fin upplevelse 

av Forshaga kommun. Det fina i kråksån-

gen är ju att vår kommun dessutom blir en 

bättre plats att bo på, inte sant?

 Victoria Göthberg
 Turismchef
 054-17 20 87 
 victoria.gothberg@forshaga.se

I mitten av augusti startade Energiutma-
ningen för Skivedskolans alla lärare. Under 
en inledande utbildningsdag fick lärarna 
kasta sig in i dramaövningar och experi-
ment för att få en bild av vad som kommer 
att hända under året. Energiutmaningen är 
ett skolprojekt som leds av energirådgiv-
nignen i Forshaga, Kil, Grums och Munk-
fors. Huvudfinansiärerna är Energimyndig-

heten och Interregprojektet FEM, vilka har 
gett uppdraget att fortbilda lärare i äm-
nena teknik, energi, entreprenörskap och 
hållbar utveckling. Under läsåret kommer 
eleverna på Skivedsskolan bl.a att få expe-
rimentera, utföra drama- och värderings-
övningar och genomföra en strömlös dag. 
- Nytt för i år är att hela skolor deltar, från 
förskoleklass till år 6.  Skolan ska sätta upp 

gemensamma mål för att arbetssättet ska 
kunna leva kvar på skolan och kunna fung-
era som ett sätt att införa miljöcertifie-
ringar, så som grön flagg, säger Ulrika Tho-
rén, projektledare. Förutom Skivedsskolan 
deltar också 4 andra skolor i länet, 5 skolor 
i Dalarna och 5 i Norge. 

 Bilder hittar du på: 
 www.facebook.com/forshagakommun

Skivedsskolan med i Energiutmaningen - en av 15 deltagare

Forshaga kommun

Turistinformationen

Malmgatan 2 a
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

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

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

bredda ditt affärsnätverk? Tveka inte att ta kontakt med mig. Jag har till uppdrag att skapa strukturer, system 

och miljöer där företag kan verka och utvecklas i. 

Det goda företagsklimatet, helt enkelt! Marcus Ekholm - näringslivschef

NÄRINGSLIVS

SVEPET

Rudshults Byggnadsvård AB
Verksamhet: Bygg

Café Catering i Topp Handelsbolag
Verksamhet: Café och catering 

Hanssons Gräv och Svets i Forshaga AB 
Verksamhet: Mark- och grundarbeten samt 
reparation av maskiner

Källa: UC (Reservation för eventuella fel)

Lycka till önskar Fors-
haga kommun!

Nya företag i Forshaga kommun

Alla företag hamnar någon gång i ett slags vägskäl där det skulle vara bra 
att ha någon att diskutera med. Företagsakuten Värmland hjälper företa-
gare att se möjligheter till förändring för företaget.

Du som företagare kontaktar Företagsaku-
ten för ett uppstartningsmöte. Företags-
akuten kartlägger därefter er individuella 
situation och sätter upp en plan som ni ge-
mensamt arbetar med.
Företagsakuten erbjuder företagare upp 

Hjälp till att se möjligheter till förändring

till 10 timmars rådgivning med målet att till-
sammans komma på lösningar. Läs mer på 
www.foretagsakutenvarmland.se
 

Kontakta Marcus Ekholm, 
Näringslivschef på 054 - 17 20 51

Kompetensutveckling 
i affärsmannaskap
Affärskraft Värmland är ett kompetens-
utvecklingsprojekt som erbjuder företag 
med upp till nio anställda utbildningar i 
försäljning, marknadsföring, projektled-
ning, chef- och ledarskap, juridik samt 
ekonomi/administration. Alltså utbild-
ningar som gör dig mer affärsmässig.
Läs mer på www.affarskraftvarmland.se

Kontakta Marcus Ekholm, 

Näringslivschef på 054 - 17 20 51

FöretagarFrukost
Morgonpigg eller inte! Nu har du chansen 
att äta frukost, prata med kollegor, göra 
affärer, ge inspel till kommunledningen 
och få nyttig och användbar information.
Företagarfrukostarna är en mötesplats 
för företagare, politiker och tjänstemän 
där man kan lyssna, mingla och äta samt 
knyta kontakter och kanske göra affärer.

Nästa gång: Torsdagen den 22 september 
kl. 7.15 – 9.00, Kvarntorps Herrgård

Program
Frukost med fralla, juice, frukt och kaffe 
serveras från kl. 7.15
Programmet startar kl. 8.00
• Information om Miljödiplomering

• Rapport från Småföretagarrådet
• Information från Kommunteknik

• Samtal om näringslivsklimatet

Näringslivsklimatet
Begreppen ”näringslivsklimat” och ”företagsklimat” används för att be-
skriva företagens möjligheter att verka och utvecklas i samhället. 

En viktig förutsättning för ett framgångs-
rikt näringslivsarbete är att alla aktörer är 
tydliga över sina egna roller och respekterar 
varandras olika uppdrag. Forshaga kommun 
har ambitionen att vara en aktiv, tydlig och 
efterfrågad part i frågor som rör näringslivs-
klimatet. Tillsammans med näringslivet vill 
vi ha en konstruktiv dialog kring näringsli-
vets utveckling och förutsättningar i kom-
munen. En bra metod är att bygga upp och 

utveckla mötesplatser och nätverk där sam-
talet förebygger oklarheter och ökar möjlig-
heterna att skapa ett bra näringslivsklimat. 
Forshaga kommun uppmanar alla företagare 
att kontakta näringslivschefen Marcus Ek-
holm då det finns oklarheter, funderingar 
eller förslag på insatser som gynnar närings-
livsklimatet.

Kontakta Marcus Ekholm, 
Näringslivschef på 054 - 17 20 51
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Nu driver prinsarna företaget

Kongens Åkeri är ett av de äldsta åkeri-
erna i den här regionen. När allt började 
hade de en tippbil och körde det mesta, 
asfalt på sommaren och olja och bensin 
på vintern. Det fanns gott om jobb.
— Nått år hade jag runt 1 000 övertids-
timmar, berättar Hans.
I dag har de två tankbilar och kör 3-skift, 
bilarna är ute på vägarna i stort sett dyg-
net runt. De har lastmaskin och har nyli-
gen köpt in ett sorteringsverk som bred-
dar deras verksamhet.
— I och med en ny lag blir återvinningen 
av material viktigare och med den här 
kan vi åka ut till exempelvis byggarbets-
platser och sortera på plats.

Ett sätt att leva
Båda bröderna kör själva också, men an-
nars skiljer sig arbetsuppgifterna lite åt.
— Jag sköter mer den praktiska delen, 
tekniken. Dan har hand om pappersarbe-
tet, säger Hans.
— Men vi hoppar in där det behövs, pap-
persarbetet kan man ta på kvällar och 
helger, säger Dan.
Det blir en livsstil att ha företag menar 
bröderna. De jobbar mer än vad de skulle 
gjort som anställda och de får anspassa 
sig efter verksamheten.
— Helger och högtider är tider då vi har 
högst omsättning. Man får ta ledigt när 
det passar.
Men de vill inte byta.
— Det här är världens friaste jobb med 
den bästa utsikten utanför ”kontoret”. 
Du disponerar dagen som du vill, äter när 
du är hungrig och träffar mycket folk.
— Vi brukar säga att du är socialarbetare 
också i det här yrket, man möter många 
som vill ta en kaffe och prata en stund.
Kongens Åkeri har fem anställda, utöver 
dem själva. För några år sedan hade de 

flest nyanställningar under året.
— Vi har anställt många från närområdet, 
det är bra att ha dem nära och det är bra 
folk här, säger bröderna.

Trivs bra i Forshaga
Att driva företag på en mindre ort passar 
dem också bra, även om de inte har kon-
takt med kommunen särskilt ofta.
— Men det är korta beslutsvägar, man kan 
snabbt ringa upp den man behöver ha tag 
på och det underlättar. Det finns ändå så 
mycket förordningar och regler att hålla 
koll på som komplicerar.

Pappa Stig-Arne ”Kongen” 
Sjöstedt startade allt för 53 år 
sedan. I dag är det sönerna som 
styr verksamheten vidare. 

Bröderna Hans och Dan Sjöstedt trivs bra i Forshaga och det är också där de brukar 
rekrytera personal när det finns behov. ”Det finns bra folk här” .

Information från Näringslivsservice

Från början låg företaget i Karlstad, som 
synes på skylten, men i och med att de 
själva bor i kommunen trivs de bra med 
att också ha företaget på plats.
Prinsarna, smeknamnen de fått efter 
pappa ”Kongen”, har de fått höra länge.
Men att ta över efter en kung är inga pro-
blem.
— Vi är ju uppväxta med det här.

 Malin Wikner
Informatör

malin.wikner@forshaga.se
054- 17 22 28
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Det är inte ovanligt att ungdomar och vuxna 
har fått någon typ av diagnos efter flera år 
av kämpande och oförståelse ifrån sin om-
givning. Eller att föräldrar och närstående 
har haft svårt att få det stöd och den förstå-
else man hade behövt. Att efter en skoltid 
som kanske varit eller är tuff på olika sätt 
hitta sin identitet och plats i ett allt mer 
krävande samhällsklimat är inte heller alltid 
lätt, då det till exempel kan vara svårt att 
förstå det sociala samspelet som oftast tas 
för givet ifrån omgivningen. Vi vill med våra 
föreläsningar lyfta fram och belysa både 
styrkor och möjligheter det kan innebära 
med NPF och inte bara svårigheterna. Vi vill 
också inventera behovet av ditt stöd som 
anhörig samt att erbjuda möjlighet att möta 
andra med liknande erfarenheter. 

Anhörig eller fundersam?

• Vilka svårigheter möter vi?
• Hur kan jag stödja barnet/ungdomen?
• Vilka insatser finns, vem gör vad?

Genom ett samarbete mellan Forshaga kom-
mun, Svenska kyrkan Ullerud och Forshaga för-
samling, Anhörigföreningen i Forshaga kommer 
vi att under hösten ha extra fokus på anhöriga 
till barn i alla åldrar med Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Vi kommer att 
ha tre föreläsningar med inriktningar på barn, 
tonåringar och unga vuxna. 
 Se evenemangskalendern på sidan 19.

Föreläsningarna är gratis och vi bjuder på kaffe. 
Vid frågor kontakta Anhörigsamordnare i Fors-
haga kommun Eva Lehtonen direkt: 054-17 23 
58 eller e-post: eva.lehtonen@forshaga.se

I juni var det dags för den nya 
traditionen rullatorrally. Fjolår-
ets lyckade evenemang under-
höll många och än fler blev det 
i år. Närmare 130 personer gick 
med i rallytåget.

Idén med rallyt kommer från Munkfors, 
men varför inte låna ett lyckat koncept? 
Det tänkte Ulleruds församling, Forshaga 
kommun, Anhörigföreningen och PRO och 
drog helt enkelt igång en egen variant.
Med cirka 130 deltagare i år kan arrangö-
rerna kända sig nöjda med årets upplaga.
— Det blev jättelyckat, säger en glad Ca-
rina Haak, diakon i Ulleruds församling.
Rallyt gick ut på att de som ville, oavsett 
om de går med rullator, sitter i rullstol el-
ler knatar bredvid, tog sig från Ulleruds-
gården till torget i Deje och tillbaka till Ul-
lerudsgården. På torget var det vätskepaus 
och underhållning och vid målgång kaffe 
och kaka med lite mer underhållning.
— Det här är en bra sak eftersom de äldre 
får komma ut och för att vi visar att det 
inte behöver vara så märkvärdigt. Det är 
kul för de som hälsar på de äldre och för 
dem själva, säger Carina Haak.
Det kan konfirmanderna på plats intyga.
— Vi har varit med under dagen och hjälpt 
till, serverat fika och gått med dem under 
rallyt. Det har varit kul, det är ju lite udda, 
säger Björn Lundgren, Viktor Molander och 
Philip Gustafsson.
Och antagligen blir det ett nytt rally igen.
— Klart att vi fortsätter med det här! Det 
går inte att stoppa nu, säger Carina.

 Malin Wikner

Kanske är du anhörig till någon med en neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning (NPF) exempelvis ADHD, Asperger med flera eller vill veta mer? 
Fortsätt läsa här i så fall. 

Har du tänkt på att det finns lagar 
som skyddar dig som konsument? De 
två viktigaste är konsumentköplagen 
och konsumenttjänstlagen. Lagarna är 
tvingande, så du kan aldrig få sämre 
villkor än lagen säger.

Konsumentköplagen innehåller till exempel 
dina rättigheter om en vara slutar fungera, 
avbeställning och leveransförseningar. Spara 
kvittot i tre år, för du har reklamationsrätt 
och kan klaga på en felaktig vara så länge. 
Om du upptäcker ett fel ska du kontakta före-
taget inom två månader, som anses vara skä-
lig tid. De första sex månaderna efter köpet 
ska säljaren bevisa att felet inte fanns från 
början, annars räknas felet som ursprungligt 
och ska åtgärdas utan kostnad för dig. När sex 
månader har gått är det du som kund som har 
bevisbördan för att felet är ursprungligt.

Anlita hantverkare
Konsumenttjänstlagen gäller till exempel när 
du anlitar en bilverkstad eller en hantverka-
re. Du kan klaga på tjänsten i tre år om det 
inte är arbete på mark, byggnader eller an-

läggningar på mark, i vatten eller andra fasta 
saker. I så fall är det 10-års reklamationsrätt. 
Ett fast pris gäller och om ett företag har an-
gett ett cirkapris får priset höjas med max 15 
procent. Det är bra att göra ett skriftligt avtal.
Öppet köp, bytesrätt och garanti är frivilligt. 
När du handlar på öppet köp kan du lämna 
tillbaka en oanvänd vara inom en viss tid och 
få pengarna tillbaka. Vid bytesrätt kan du 
byta till en annan vara under förutsättning att 
du inte har använt den. Ofta krävs att både 
vara och originalförpackning lämnas tillbaka 
till butiken. Fråga i butiken vad som gäller. 
Om du har en garanti ansvarar säljaren för att 
varan fungerar under en bestämd tid.  
Mer information finns på: 
www.karlstad.se/konsument 
Hör gärna av dig till Rådrummet Konsument 
Vår rådgivning är gratis och opartisk.

 Jane Ullman, Elisabeth Eklo, Ulf 
 Stefansson, Ina Johansson

Koll på rättigheterna?
Kontakt
Tel.tid: Mån – Fre kl. 11-12 och 13-15
Tfn: 054 - 540 46 80
E-post: konsument@karlstad.se

Rally med rullatorer
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Nya föräldraträffar
Nu startar vi föräldraträffar för er som 
har barn upp till 10 år. Vi träffas 5 
kvällar à 2 timmar under hösten, då 
vi kommer att samtala kring barn och 
föräldrarollen. 

Vi utgår från ICDP/Vägledande Sam-
spel:
• Du blir stärkt i föräldrarollen
• Du bygger upp ett mer positivt sam-
spel med dina barn
• Du får redskap att förebygga kon-
flikter 
• Du som förälder kan ta upp frågor 
kring ditt barn och föräldraskapet
Vi kommer bl a att se på filmer och 
diskutera i både mindre och större 
grupper. 

Plats: Familjecentrum, Öppna försko-
lan
Tid: Första träffen sker tisdagen den 
27 sep kl.18.00, sedan varannan tis-
dag. Kostnadsfritt!

Anmäl till telefonnummer: 0702-
132949 Eller maila emma.bryngfors-
nilsson@forshaga.se

Öppna förskolan
Vi startar igen 17 aug.
Onsdagar 13-16  med personal
Torsdagar 10-13 med personal
- För barn 0 år och uppåt med vuxen.

Babycafé
Vi startar 24 Aug.
Onsdagar 10-13   med personal
Torsdagar 13-16  utan personal
- För barn 0-1 år med vuxen.

Totalt var de 13 som skapade ull-konsten 

till utställningen. Det var inte första 

gången de arbetade med ull eller inför 

en utställning, och heller inte den sista.

Den första utställningen var på Fårfesten 

i Kil och det var där de fick förfrågan om 

att ha en utställning också vid Sillegår-

den.

— Vi hade kunnat sälja tavlorna direkt, 

men vi tycker att det är viktigare att få 

visa upp dem för fler, säger Ann-Marie 

Andersén habiliteringsassistent.

Konstnärerna gillar att arbeta med ull 

och det är en av aktiviteterna på den 

dagliga verksamheten vid Tryckerigatan. 

De arbetar redan med nya alster.

— Jag jobbar med höstbilder på kantarel-

ler, berättar Ann-Marie Ryberg.

Men innan nästa uppsättning tavlor ser 

dagens ljus håller gänget en ny utställ-

ning på Lärcenter. Under hela september 

finns deras tavlor för allmän beskådan.

— Det är roligt med utställningar, vi vill 

fortsätta, säger Andrea.
 Malin Wikner

 Informatör

Fotnot: Konstnärerna är Daniel Andersson, 
Sofia Hällström, Ann-Marie Rydberg, Andrea 
Jarl, Ida Johanesson, Mia Ryberg, Boris Pers-
son, Sabina Skoglund, Laila Andersson, Linda 
Bergman, Göran Gustafsson, Hasse Christof-

ferson och Andreas Samuelsson.

De gör (kr)ulliga konstverk
Laila Andersson, Andrea Jarl och Sofia Hällström visar upp några av sina alster.

Daniel Andersson & Ann-Marie Rydberg.

Musik, jakt, djur och natur – intressen och motiv på tavlorna varierade 
när Dagcenter Tryckerigatan hade konstutställning på Sillegården.
— Vi gjorde efter våra intressen, säger Andrea Jarl, en av konstnärerna.

Lisebergsresan 2011
Med två fulla bussar åkte kommunens ung-
domarna på sin mycket populära Lisebergs 
resa den 4 juli. Vädret var enastående och 

humöret var på topp!

 Pia Funcke och Joachim Aude
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Jobbet du drömt om - 11 testade
Drömsommarjobb är inget nytt 
fenomen i Forshaga kommun, 
men något man är väldigt stolta 
över att kunna erbjuda.
– Det här är lite unikt, att de får 
jobba med egna idéer, säger Joa-
chim Aude, ungdomssamordnare.

Sommaren har passerat, törs man kanske 

konstatera. Cirka 110 ungdomar har som-

marjobbat genom kommunens regi, 11 

av dem med sina drömjobb som grund.

— Alla kan söka, men främst är det ung-

domarna som går första året på gymna-

siet som antas. De får skriva en ansökan 

där de presenterar sin idé, det är den 

som till slut avgör vilka som får jobben, 

säger Joachim.  

I år har uppgifterna varierat, men alla 

har gått på temat som ställs som krav: 

skapande som kan gynna andra.

— Några har hjälpt till med vandringsle-

den vid Mölnbacka, gjort olika bröllops-

inbjudningar, hållit retrocafé och inter-

vjuat unga och gamla om deras fritid. 

Allt har varit väldigt uppskattat!

Bra erfarenheter
Det är enligt Joachim Aude inte så van-

ligt att den här möjligheten erbjuds i 

kommunerna och av den anledningen är 

man också extra stolta.

— Det här är bra förberedelse inför ar-

betslivet. De som drömsommarjobbat 

tidigare hör nu av sig för referenser, de 

känner att de presterade bra här.

Med jobbet kommer ett stort eget an-

svar. Ungdomarna sätter själva upp en 

plan för vad som ska göras och får fixa 

med alla detaljer som att boka lokaler, 

ha kontakt med tryckerier eller vad det 

kan vara. I slutet redovisar de resultatet 

på olika sätt, några genom utställningar, 

andra genom rapporter eller framträ-

danden. Flera av dem har kunnat ses på 

Kulturhuset i Deje.
 Malin Wikner, informatör

Kulturhuset och Träffen åkte på fjällvand-

ring till Jotunheimen i Norge den sista 

sommarlovsveckan. Totalt blev vi nio per-

soner som upplevde den storslagna norska 

fjällnaturen, friska fjälluften och klara 

fjällvattnet under fyra dagar. En mäktig 

upplevelse som gav mersmak!

Alla drömjobb
• Hjälp med vandringsled

• Skapande av tre sorters bröllopsin-

bjudningar

• Intervju med yngre och äldre om 

fritid nu och då

• Fototävling

• Retrocafé (50-tal)

• Målning

• Pianolektioner för unga

• Skulpturskapande

Kan man ha det bättre?

I nästa nummer av Kontakten publicerar vi delar av Hanna och Matildas resultat. De berättar om vad de fick reda på om 

ungas fritid, nu och förr, när de intervjuat ungdomar och äldre.

Vinnare i fototävlingen,
Hanna Johansson 
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Publikrekord på årets epa-träff! Nytt för detta året var att det lottades ut en körklar 

epa-traktor!   Foto: Erik Nygren, enfoto.nu

Publiksuccé på årets EPA-träff

Lyckat prova-på idrottsläger
Tredje veckan på sommarlovet anord-

nades ett prova-på idrottsläger för mel-

lanstadiebarn. Trettiotalet barn deltog 

under fyra dagar och aktiviteterna va-

rierade. Ridning, skytte, gymnastik, 

kick-thai, frisbeegolf och judo fanns 

med bland aktiviteterna. Skytte var en 

klar favorit bland både pojkar och flick-

or. Idrottsskolan kommer även i höst an-

ordna aktiviteter som ”4-veckors prova-

på” och även ”prova-på dagar” under 

höstlovet. Håll utkik på hemsidan!
Linda Olson

Idrottsskolan
054-172247

Mattias Berg testar ridning.

Kulturhuset i Deje och Träffen 
i Forshaga bjuder in dig som 
går i sjuan till vår verksamhet! 

För att du ska få bekanta dig med lo-
kalerna, personalen och verksamheten 
i lugn och ro har vi extraöppet bara för 
sjuor enligt följande:

    Måndag 12 september 
klockan 15-17 i Kulturhuset i Deje
    Tisdag 13 september 
klockan 15-17 på Träffen i Forshaga.
    Onsdag 14 september 
klockan 15-17 på Kulturhuset i Deje
    Torsdag 15 september 
klockan 15-17 på Träffen i Forshaga
    Måndag 19 september 
klockan 15-17 i Kulturhuset i Deje
    Tisdag 20 september 
klockan 15-17 på Träffen i Forshaga.
    Onsdag 21 september 
klockan 15-17 på Kulturhuset i Deje
    Torsdag 22 september 
klockan 15-17 på Träffen i Forshaga

På Kulturhuset och Träffen kan du träffa 
kompisar, spela pingis och biljard, köpa 
billig kvällsmat eller fika, spela TV-spel 
eller sällskapsspel, spela gitarr, trum-
mor eller bas i våra replokaler surfa på 
datorerna, göra läxor eller bara koppla 
av. Du kan också komma med egna verk-
samhetsidéer. Vill du prova på något 
hantverk, lära dig spela något instru-
ment eller något helt annat? Prata med 
personalen så får vi se vad vi kan göra!
Klockan 17 öppnar träffpunkternas or-
dinarie verksamhet och ni är givetvis 
välkomna att stanna till 21.30, då vi 
stänger för kvällen. Under kvällen är du 
som förälder också välkommen in på en 
kopp kaffe och för att titta på verksam-
heten och träffa personalen.

Välkommen!

Läs mer om...
... vad som är på gång i vår evene-

mangskalender på sidan 19. Eller kika 

in på hemisdan:

www.forshaga.se/ung

Syns vi snart?

Frida Manninen 
övar på skytte.
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Nisse Nilsson
Efter 205 landskamper, två VM-guld (Mosk-
va 1957 och Colorado Springs 1962), två VM-
silver (Stockholm 1963 och Wien 1967), OS-
silver (Innsbruck 1964) och två VM-brons 
tog en av svensk ishockeys verkligt stora 
spelarpersonligheter farväl av sin publik 
med att vinna SM-guld 1969. 

Det handlar om matchvinnaren, skridsko-

virtuosen och soloartisten Nils Nilsson - 

»Dubbel-Nisse» kallad. Med en fantastisk 

skridskoåkning, fulländad teknik och en 

välutvecklad målkänsla var Nisse nästin-

till omöjlig att stoppa. Många av målen 

var soloruscher med start bakom det 

egna målet och med slutmål i motstån-

darburen.

Debut i a-laget 1953
Ishockeyn blev tidigt Nisses favoritsport, 

mycket beroende på att Forshagas hock-

eylag spelade i allsvenskan. Hans Adrian 

blev förste idolen och det skapade dröm-

mar om att en dag få representera klub-

bens A-lag. Debut i seriespel skedde 

4 januari 1953 hemma på Ängevi som 

16-åring, 2–4 mot Surahammar.

1954 började karriären ta fart på allvar. 

Skyttekung i klubblaget, debut i junior-

landslaget och på hösten flytt till Stock-

holm och spel i allsvenskan med Stock-

holms-Göta.

Det var en stor omställning att flytta från 

en bruksort till en storstad, men de två 

åren i Stockholm utvecklade Nisse både 

som spelare och människa.

IK Göta var en etablerad elitklubb med 

direktörer i ledningen och där fick han 

lagkamrater som Hans ”Tjalle” Mild, Kalle 

Lilja, Ove Malmberg och målvakten Yngve 

Casslind, alla spelade senare i landslaget

Hittar till ungdomskedjan
Debuten i Tre Kronor skedde på hösten 

1954 mot Norge (10–2) och ett år senare 

hade Nisse spelat till sig en ordinarie 

plats i landslaget, en plats som han sedan 

höll fram till 1967.

I samma veva som Nisse spelade in sig 

i landslaget debuterade även Lars-Erik 

Lundvall och Ronald ”Sura-Pelle” Peters-

son och snart var ”Ungdomskedjan” ett 

faktum.

I samband med lumpen på I2 i Karlstad 

flyttade värnpliktige Nilsson tillbaka hem 

till Värmland och Forshaga för spel i mo-

derklubben, som nu åter var i allsvens-

kan.

1956 blev Nisse uttagen i Tre Kronors 

OS-lag till Cortina och blev då den förste 

från FIF att delta i ett olympiskt spel. Det 

kom att bli tre OS sammanlagt.

1957 var Nisse med och spelade hem VM-

guldet i Moskva inför drygt 50.000 åskå-

dare på Leninstadion. Sverige gjorde en 

heroisk insats när man lyckades spela 4-4 

mot Sovjet i sista matchen därmed bli världs-

mästare för andra gången. 

1960 var det dags för den andra OS-tur-

neringen. I Squaw Valley i USA gjorde han 

succé, och gjorde bland annat båda målen i 

2-2-matchen mot Sovjet. Nisse valdes till tur-

neringens främste anfallsspelare.

Mr Nelson
Även proffsklubbarna i NHL visste vem Nisse 

Nilsson, ”Mr Nelson,” var och det kom en 

seriös förfrågan från Boston Bruins om trä-

ningsspel med klubben (där för övrigt även 

Tumba provspelade). Nisse tyckte dock att 

hans fysiska spel inte skulle räcka till där 

över, så han tackade nej.

Det var vid den här tidpunkten som landsla-

get i ishockey blev hela svenska folkets Tre 

Kronor med stjärnor som: Tumba, Nisse, Las-

Sta
ffa

n Fr
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r Börje
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on
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se Björn, Rolle Stoltz, Acka Andersson, 

Garvis Määttä, Sura-Pelle, Honken, Uffe 

Sterner, med flera. Icke utan draghjälp 

av en viss Lennart Hyland och nymodig-

heten TV, skall sägas. Ishockey blev både 

lagsporten och TV-nöjet nummer ett!

Vid VM-turneringen i Colorado Springs 

1962 stod Nisse Nilsson på toppen som 

landslagsspelare och idol. Han blev skyt-

teligavinnare och guldmedaljör för an-

dra gången och han tog plats i ”All Star 

Team”. Hans 5-3 mål mot Canada som 

”gliiiider in i mååål” är en riktig klassiker 

i svensk ishockey! Nisse brukar dock häv-

da att just det där målet är det enklaste 

han gjort i karriären – det är Lennart Hy-

land som gjort det så känt!

Nisse som fotbollsspelare
På den här tiden var det ju mycket van-

ligt att idrottsmän dubblerade med 

sommar och vinteridrott, ta 

bara namn som Tumba, Or-

var Bergmark, Tjalle Mild, 

Knivsta Sandberg, Lennart 

Backman med flera. Fotbolls-

laget i Forshaga bestod vid den 

här tiden av inte mindre än sju 

ishockeyspelare! 

Nisse gjorde stor succé i FIFs A-

lag och var med om att spe-

la i upp laget i DIV III un-

der spelande tränaren 

Bertil Nordahls ledning 

1958. Snart blev det även 

spel i Karlstad BIK i Div II 

under Gunnar Nordahls led-

ning, och 1959 hade ryktet om Nisse 

Nilssons fotbollsskicklighet spridit sig 

ända upp till Stockholm. Djurgården blev 

intresserade och när både Tumba och Jan 

Aronsson vara skadade fick Nisse chansen 

att debutera i en derbymatch mot AIK på 

Råsunda. Succé direkt – matchen slutade 

1-1 och Nisse gjorde Djurgårdens mål! 

Ja, det blev till och med en B-landslags-

match mot Danmark, där Nisse naturligt-

vis gjorde mål.   

Lyftet i Leksand
Hösten 1962 lämnade Nisse Forshaga och 

Värmland i samband med degradering 

till div. II och blev dalkarl på heltid, med 

arbete på Jofa i Malung och ishockey i 

Leksand.

Forshaga och Leksand hade likheter som 

gjorde att det blev så. Samhällena var 

lika, ishockeyn dominerade på bägge or-

terna med skillnaden att Leksand blev ett 

lyft för Nisse. Laget var ett etablerat elit-

lag redan innan honom. Med Nisse blev 

man en given guldaspirant.

1964 var det dags för Nisses tredje olym-

piad, denna gång i Innsbruck. Tre Kronor 

hade ett fantastiskt bra lag och erövrade 

silvermedaljen i hockeyturneringen.

Vid VM 1967 i Wien avslutade Nisse sin 

landslagskarriär med en silvermedalj och 

inträde i 200-klubben för antal spelade 

matcher i Tre Kronor. Han utsågs även till 

”Årets gentleman” (erövrare av den så 

kallade Gillettetrofén) för den impo-

nerande sviten av blott 44 minuter 

i utvisningsbåset – på 20 år!

Rikstränaren Arne Ström-

berg försökte 1968 övertala 

honom att medverka i OS-

turneringen i Grenoble. 

Men det blev inget fjärde 

OS för Nisse, trots Ström-

bergs löfte till honom att 

få bära fanan vid invigningen!

SM-guld
I sin sista match 

på elitnivå 

nådde Nisse sitt 

mål att vinna ett 

SM-guld. Året var 1969 

och Leksand snuvade 60-tals-

giganten Brynäs IF på mästartiteln, och 

Nisse fick äntligen höja SM-bucklan i 

skyn.

Nisse Nilsson återvände sedan hem till 

sitt kära Forshaga, där han för övrigt 

fortfarande bor, och säsongen 1969–70 

var han spelande tränare för FIF under 

ett år. Därmed var en fantastisk idrotts-

karriär avslutad för en av Sveriges bästa 

ishockeyspelare genom tiderna.

 Staffan Fridh

  Ingvar Börjeson

En dag om 
seniorers säkerhet

Fredag 30 september 
klockan 9.30-12.30

Forsgården

- Fixarservice
- Rollatorservice
- Praktiska hjälpmedel
- Info om hälsosamtal
- Räddningstjänsten
- Förtäring
Välkommen till en förebyggande dag 
önskar vård- och omsorgsförvalt-
ningen

Födelsedag & tidsresa
Ulleruds församling brukar fira de som fyller 
80 år och uppåt med en särskild fest, 24 maj 
var det premiär för en ny version.
Förutom att bli bjudna på tårta och under-
hållning fick gästerna vara med på en tids-
resa. I små häften fanns uppgifter om vad 
som hände just under det år de föddes och 
med sånger från den tiden. De medverkande 
var alla klädda i tidstypiska kläder från olika 
decennium och de berättade lite om vad som 
hände under den tidsperioden. På ett särskilt 
bord fanns också valda delar ur minneslådor 
som är tänkta att användas både för äldre och 
dementa för att väcka minnen, samt i skolor.
Reaktioner som jubilarerna och deras följe-
slagare visade sa att det var en väldigt lyckad 
och uppskattad tillställning. Jubilarerna fick 
också uppleva Eva-Mi Tapper som Selma La-
gerlöf, Zarah Leander och en lite stressad 
reporter vid namn Thea Oljelund. Det var 
många som stannade kvar en extra stund.
Nästa födelsedagsfest blir i november, något 
att se fram emot!
 Eva Lena Blom
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Kom och träffa 
Mamma Mu!
Torsdag den 6 oktober bjuder bib-
lioteken i Forshaga och Deje på 
barnteatern Koo-Zoo med Mam-
ma Mu och Kråkan. Håll utkik på 
biblioteken eller på kommunens 
hemsida för mer information om 
tider och biljetter. Välkomna!

Deje simhall - öppetider 22/8-31/12
Måndag
Motionssim* kl 16-18

Rehabbad kl 18-19

(Från v. 35) Vattengympa grunt vatten 

kl 19-19.45, vattengympa djupt vatten 

kl 20-20.45

Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21

Tisdag 

Allmänhetens bad kl 16-20

Motionssim* kl 20-21

Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21

Onsdag
Allmänhetens bad kl 16-20

Motionssim* kl 20-21

Pensionärsbad kl 13.15-16

Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21

Torsdag
Allmänhetens bad kl 16-20

Motionssim* kl 20-21

Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21

Fredag
Allmänhetens bad kl 16-20

Motionssim* kl 6-8

Babysim kl 14-16

Motionslokal** och solarier*** kl 6-20

Lördag
Allmänhetens bad kl 10-14

Motionslokal** och solarier*** kl 10-14

Söndag
Allmänhetens bad kl 13-17

Babysim kl 10.30-13

Motionslokal** och solarier*** kl 10.30-17

*Åldersgräns 14 år

**Åldersgräns 16 år

***Åldersgräns 18 år

Observera att efter klockan 18.00 äger 

ej ungdomar under 14 år tillträde utan 

vuxens sällskap och kassan stänger en 

timma före och omklädningsrum en 

kvart efter badtidens slut. 

Extraöppet
Under höstlovet  (31 oktober-4 no-

vember) och jullovet 

(27 - 30 december) har simhallen 

extraöppet för allmänheten. 

Simhallen har stängt

4 november från klockan 16 och 5 

november (Alla helgon)

23-26 december (juldagarna)

31 december och 1 januari (Nyår)

Motionslokal/termin över 16 år 700 kronor/termin, 200 kronor/mån, 40 kronor/gång

Babysim 1 300 kronor/år

Solarium (10 minuter/pollett), 20kronor/pollett, 175 kronor/10 polletter

Badpriser höstterminen 2011
Bad Ungdom*  Pensionär Vuxen  Familj

Enkel 20:-  30:-  40:- 

Termin 200:-  300:-  400:-  700:-

Årskort 300:-  400:-  600:-  1 200:-

*5-18 år samt studerande och värnpl. 

med ID-kort. Barn under 5 år badar 

gratis i sällskap med badande vuxen.

Erlagda avgifter återbetalas ej!

Kontakt
Telefonsvarare tider: 0552-446 72

Reception: 0552-446 70

Hemsida: www.forshaga.se/simhall

Leif Johansson, Fors-
haga, har varit i Skel-
lefteå på veteran-SM 
M60 löpning. Han tog  
guld på 200 meter, sil-
ver på 100 meter och 
brons på 400 meter. Nu satsar han på Veteran-SM 
på hemmaplan i Kil 2012! 

Tog guld i veteran-SM

Barnkommun i Värmland
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Besök hos de nyfödda i Forshaga 
kommun är en tradition. Kommu-
nalråd Angelica Rage hälsar på för 
att fira familjens nytillskott och för 
att överlämna kommunens mas-
kot. Det är uppskattade besök och 
samtal som har resulterat i många 
nya ideér och förslag. 

Bebisupp-
vaktning

Thea StålbergPhilip Noremalm

Evenemangstips
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Med reservation för ändringar

Evenemangen är hämtade från vår 
kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också. 
De publiceras också på Värmlands 
evemenangssidor under varmland.org

Allsång
21 september och 19 oktober, Kulturhuset, kl. 
10-11.30, 20 kr, fika ingår, arrangeras med Fors-
haga kommun
5 oktober och 7 december Forshaga Folkets 
Hus Kl 18-19.30 Entré: 20 kr (fika ingår) arrang-
eras med Forshaga kommun

Musikkryss kl 18-20 Entré: 20 kr (fika ingår) 
arrangeras med Forshaga kommun
2 november Forshaga Folkets Hus 
17 november Kulturhuset i Deje

Forshaga Folkets Hus
• Buggkursstart 8 september. Nybörjare kl 
18.00-19.15. Fortsättning kl 19.30-21.00
• Fredagsdanser kl 21.00-01.00
23 september Sannex
21 oktober Wahlströms
• Lördagsdanser kl 21.00-01.00
3 september Claes Lövgrens
17 september Mats Bergmans
1 Oktober Glenn Endys
15 oktober Hedins: Gästartist Mona G
Läs mer på: www.forshagafh.se

2 juni-22 oktober Konstutställning, Olsäter, 
Bäck 1, Galleri Strax Intill, inne på gården. 
Vi  ber dig ringa för att garantera att vi finns 
hemma. 

5-16 september Kulturhuset, Daniel Byle-
mark ställer ut foton på djur och natur.

7-11 september TV-pucken, Forshaga IF är 
även i år en av medarrangörerna. Läs mer på:
http://forshagahockey.se/

8 september Kulturhuset kl. 13 Föreläsning, 
Stig Larsson, Vad händer i kroppen på äldre dar? 
20 kr (fika ingår) arr. med Forshaga kommun

11 september Höstvandring, kl. 10, Samling 
vid Forshaga hembygdsgård.

16-18 september Konsert, ”Tiden och histo-
rien” Läs mer på: ullerudsteateraktorer.se

17 september Sidenfejden, lerduveskytte, kl. 
9, Kvarntorps skjutbana

17-18 september Officiell Kaninhoppningstäv-
ling, kl.10-16, Forshaga-parken. Gratis för åskå-
dare. Läs mer på: vkh.skhrf.com

19 september - 7 oktober Kulturhuset, Mi-
kael Skalstad ställer ut Fjärilar ”Smultronviss-
lare och Ängssmygare”

19 september Familjepysslet startar, kl 17-19.

20 september Kl. 18-21 Lärcenter i Forshaga. 
Skolbarn, Anders Flood, barnläkare i Forshaga 

med mångårig erfarenhet inom neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar föreläser. 

25 september Olsäters marknad och lop-
pis,  arr: Olsäters SK. 50-tal knallar

28 september Kl. 19, Kulturhuset, Mikael 
Skalstad berättar och visar sina bilder i di-
gitalform. Fika.

10-30 oktober Kulturhuset, Håkan Eng-
malm visar upp målningar av Olja, Akryl och 
Akvarell. Vernissage 10/10 kl 18.

25 oktober Kl. 18-21 Föreläsning om tonår-
ingar, Folkets hus i Deje. Tonåringar (annons 
i  Forshaga-Dejebladet) LSS medverkar.

1-18 november Kulturhuset, Dyvelstens 
Fotoklubb visar upp sina foton.

15 november Kl. 18-21 Föreläsning om 
unga vuxna, Lärcenter i Forshaga. (se an-
nons i Forshaga-Dejebladet) LSS medverkar.

Barnens dag 24 september 
Kl. 11-15, Kulturhuset. Succén är 
tillbaka! Möt bland annat kommunt-
rollkaren Joakim Ekstam! Läs mer 
om vad som händer på: 
www.forshaga.se/evenemang
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