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Goda matvanor 
är bra för hälsan 
och välbefinn-
andet och är en 
förutsättning för 
en positiv hälso- 
utveckling. Goda 
matvanor, i kom- 
bination med 
framförallt fysisk 
aktivitet, kan 

förebygga en rad hälsoproblem exempelvis 
hjärt-/kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, 
sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancer- 
former och även psykisk ohälsa.

Människor i Sverige har generellt bra mat-
vanor men det finns skillnader som beror på 
ålder, kön, social och ekonomisk situation 
och var du bor. Matvanor är komplexa och 
många faktorer spelar in vid val av mat, 
exempelvis kultur och vanor, tillgänglighet 
och utbud av olika livsmedel, pris och mark-
nadsföring. 

I kommunens restauranger serveras en va-
rierad måltid som årligen följs upp. Du kan 
läsa resultatet för de olika skolorna på kom-
munens hemsida. Matsedeln, som barnen kan 
påverka, följer Livsmedelsverkets rekommen-
dationer. 

Livsmedelsverket lyder under regeringen. 
2011 gav regeringen ett tydligt uppdrag till 
landets kommuner, via Livsmedelsverket, 
angående skolmåltiden. Regeringen betonar 
att alla barn har rätt till en näringsrik och 
kostnadsfri måltid i för- och grundskola. 
Måltiden i skolan och inom äldreomsorgen 
handlar både om matens innehåll och om 
hur den serveras.

I våra skolor serveras dagligen fem olika sal-
lader, en vegetarisk rätt och två till tre olika 
varma rätter. Som dryck kan man välja mellan 
lättmjölk och vatten.

Eftersom vi tycker så olika om mat och dess 
innehåll känns det lugnast att hålla sig till 
Livsmedelsverkets rekommendationer. Livs-
medelsverkets råd bygger på bred forskning 
och ändras om en majoritet av forskare 
kommer fram till att saker och ting behöver 
ändras.

Vad du och jag äter hemma får vi ta eget 
ansvar för. 

Glöm nu inte heller bort alla möjligheter 
det finns att röra på sig i vår kommun!

Omslagsfoto: mostphotos.com

Från papper till paddor
Lägre kostnader, enklare administration och minskad 
miljöbelastning blir vinsten när Forshaga kommun digi-
taliserar det politiska arbetet. Läsplattor som arbets- 
verktyg ska ersätta de stora mängder papper som 
trycks och postas till varje politiker inför sammanträden.
- Under cirka ett och ett halvt år har jag jobbat med 
mallar och programmet Formpipe Meetings. Nu har vi 
äntligen sjösatt projektet, berättar Maj-Britt Westlund, 
sekreterare.
- För att skona miljön har vi infört läsplattor. Ny teknik 
innebär nya arbetssätt. Det krävs engagemang och tå-
lamod under införandeperioden, säger Angelica Rage, 
kommunstyrelsens ordförande. Lina Wiklundh

Informatör



Kontakten Nr 2, 2013      3   

Ekonomisk summering av 2012

Läs årsredovisningen i sin helhet på forshaga.se

Kollektivtrafik	 	 1,1%	

Näringsliv/turism	 	 0,8%	
Överförmyndarnämd	 	 0,2%	

*	81%	av	kommunens	totala	intäkter	är	skatteintäkter	och	skatteutjämning.	
Andra exempel är bidrag, taxor och avgifter.

Räddningstjänst	 	 1,5%	

Kommunstyrelse	 	 4,6%	

Miljö	och	bygg	 	 1,0%	

Lärande	och	arbete	 	 6,2%	
Kommunteknik	och	service	 5,6%	

Kultur	och	fritid	 	 4,1%	

Vård	och	omsorg	 	 27,8%	
Barn	och	utbildning	 	 47,1%	

VISION

Så fördelas kommunens
skatteintäkter*

Barnkommun i Värmland. Forshaga kommun,  
en kommun där alla utvecklas till trygga,  
nyfikna och kreativa medborgare.

Lena Backlund
Ekonomichef
054-17 20 24

lena.backlund@forshaga.se

SÅ UPPFyLLER VI mÅLEN
Alla har en god uppväxt

Allas delaktighet genom information och 
en öppen dialog med medborgarna.

God hälsa bland medborgarna

God förståelse för uppdraget

En god hälsa bland medarbetare

Medarbetarnas kompetensutveckling

Hållbar utveckling

Tillväxt

God ekonomisk hushållning

Trygga och hållbara miljöer

God samverkan

ej uppfyllt           delvis uppfyllt            uppfyllt

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 15,6 mkr. Kommunen når sin målsättning att resultat 
ska ligga på en nivå som långsiktigt motsvarar 2% (resultat 2012 är 2,8%) av 
skattintäkter och skatteutjämning. Det gör att kommunen inte behövt låna 
till investeringar under 2012. 

Investeringar
Under 2012 har kommunen investerat för 34,4 mkr. 
De största investeringarna är:
• ombyggnad av Lintjärn
• broreparation Skived-Forshaga
• sanering av gator och ledningar
• ombyggnad av Slottet
• skateramp och multisportarena vid Lärcenter
• nytt golv i Grossbolshallen
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Befolkningsutveckling
Ett positivt födelseöverskott och 
inflyttningsnetto har gjort att 
folkmängden i kommunen ökat. 
Utvecklingen från 2008 framgår 
av tabellen.

Framtiden
Sverige är beroende av utvecklingen i omvärldens ekonomier, eftersom Sve-
rige är ett exportberoende land. Kommunens ekonomi påverkas av nivåer 
på inflation, räntor och sysselsättning och folkmängdens utveckling. Även 
om det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen, 
så signalerar olika förtroendeindikatorer ändå på att Sverige rör sig mot 
ljusare tider.
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FORSHAGA
FRISKA

Kommun och orienteringsklubbar  
i samarbete för bättre folkhälsa
Friskvårdsarrangemanget Friska Forshaga är en satsning som går ut 
på att komma ut och röra på sig i kommunen och precis i den takt 
man själv vill. Du kan göra det själv eller tillsammans med andra. 
Tillsammans med det här numret av Kontakten bjuder vi därför på 
kartorna till Friska Forshaga. Det är tre olika orienteringskartor, 
en för mölnbacka, en för Deje och en för Forshaga. På kartorna 
finns	kontrollpunkter	som	du	ska	försöka	att	hitta.

Kontrollpunkterna är placerade både i samhällena och i 
den tätortsnära sko gen. Det gör att det inte krävs några 
förkunskaper i orientering. Om du börjar med de lätta i 
tätorten, kanske du blir sugen att prova de lite svårare? På 
köpet kanske du upptäcker platser du tidigare inte besökt 
i din närmiljö.
– Eftersom kontrollerna har olika svårighetsgrad kan man 
anpassa sitt deltagande utefter om man är nybörjare eller 
van orienterare. Fördelen med Friska Forshaga är att alla 
kan delta, barn, vuxna, äldre, kompisgäng, arbetslag och 
familjer, på egen hand eller tillsammans, säger Lena Gus-
tavsson, kultur- och fritidschef i Forshaga kommun och som 

välkomnar orienteringsklubbarnas gemensamma initiativ.
- Klubbarna Deje SF och SISU Forshaga har sedan tidigare 
ett mångårigt samarbete bakom sig. När Mölnbacka AIS tog 
fram sin nya karta så blev det extra spännande att göra den 
här satsningen på alla tre ställena i kommunen. Mölnbacka 
är dessutom en fantastisk bygd som trots dess lilla storlek 
har ett stort engagemang, så samarbetet har varit inspire-
rande, säger Anders Olsson för Deje SF. 

Friska Forshaga är ett samarbete mellan SISU Forshaga, Deje SF, Mölnbacka AIS och Forshaga kommun. 
Läs mer på www.friskaforshaga.se

Friska Forshaga pågår från 
11 maj till 29 september

Gör så här: Ta med kartan och en 
penna. Gå sedan ut och försök att 
hitta kontrollstolparna (inringade 
på kartan). När du hittat en kon-
trollstolpe, skriver du av kontroll-
stolpens bokstavskod, tillsammans 
med kontrollens num mer (det 
nummer som är tryckt på kartan).
Registrera sedan bokstavskoden på 
www.friskaforshaga.se. 

Gröna kontroller är lättast, 
svarta kontroller är svårast 

Kontrollerna består av en numre-
rad träpinne med en bokstavskod. 
Kontrollerna har fyra olika 
svårighetsgrader; grön, blå, röd 
och svart. Till de gröna, som är 
lättast, ska du kunna ta med barn-
vagn eller rullator. De svåraste 
svarta kontrollerna är klurigare. 

Chans att vinna priser, en 
kontroll ger en lott

Varje registrerad kontroll ger 
dig automatiskt en lott. Ju fler 
kontroller du registrerar desto 
fler vinstchanser. Vinster utlottas 
vid två tillfällen, 30 juni och 29 
september. Registrerade kontroller 
från Deje, Forshaga och Mölnbacka 
deltar alla i samma utlottning. 
Alla vinnare underrättas och publi-
ceras på www.friskaforshaga.se.

I DETTA NUMMER

AV KONTAKTEN!

malin Brandin, kommunikatör
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Vi hoppas att du ska tycka att 
Friska Forshaga är kul, så där-
för sätter vi ut ytterligare 60 
kontrollstolpar den 10 augusti.



6    Kontakten nr 2, 2013

maskrosen ligger precis vid skogskanten på 
Rudskogsvägen i Skived. Där finns fem av-
delningar i stora rymliga lokaler. De har en 
härlig gård med både skog och planerade 
lekytor. 

Hemgården är en avdelning som ligger i 
direkt anslutning till Skivedsskolan. Här 
är nära till skolbiblioteket och idrottshall 
vilket barnen uppskattar mycket. Närheten 
till skolan främjar samarbete mellan elever 
på skolan och förskolebarn.

Lekcenter ligger i centrala Forshaga i an-
slutning till Lärcenter. Här finns tre avdel-
ningar i nyrenoverade lokaler. Bredvid ligger 
Gula Villan som har en avdelning som i nu-
läget enbart består av 6-åringar. Här är nära 
till Lärcenters bibliotek och skolskogen.

Åsmyren ligger också i centrala Forshaga. 
Här finns två avdelningar. Förskolan har en 
stor fin gård och i närheten ligger bibliotek, 
idrottskhall, Folkets Hus och skogen.

Öppettider på våra förskolor är i regel 
06.00-18.00, men kan variera något då det 
är behovet som styr. Det serveras alltid 
frukost, lunch och mellanmål, samt frukt 

Del 2: Det är med hjälp av lekens 
kraft vi erövrar ny kunskap

Har du någon gång undrat vad dina barn får uppleva på våra förskolor och familjedaghem? Vad som 
egentligen händer innanför våra verksamheters väggar? Under våren kommer en artikelserie här i 
Kontakten som ger dig en större inblick i verksamheterna. Där alla inblandade pedagoger, vårdnads-
havare och barn bildar en helhet. Vi har nu kommit till artikel två och presenterar här Skolområde 
Skived.	Där	finns	förskolorna	Maskrosen,	Hemgården,	Gula	Villan,	Lekcenter	och	Åsmyren.

ARTIKELSERIE I FyRA DELAR Om FÖRSKOLAN I FORSHAGA KOmmUN

minst en gång per dag. Rekommendationen 
är att vara ute minst två timmar varje dag 
men det kan variera mellan olika förskolor 
och i förhållande till väderlek. 

Vad är det för verksamhet vi erbjuder?
Som vi nämnt tidigare styrs förskolan av 
läroplanen för förskolan Lpfö 98/10. Vilket 
innebär att dagen ska utformas så att om-
sorg, utveckling och lärande bildar en hel-
het. I förskolan får barnen uppleva natur-
kunskap och teknik, matematik, svenska, 
rörelse, drama och musik vilket ska göras 
med lekfullhet och glädje. 

Leken är den största vägen för att erövra 
ny kunskap och är oerhört viktig för barns 
lärande och utveckling. I leken stimuleras 
fantasi, inlevelse, kommunikation och för-
måga till symboliskt tänkande samt förmå-
ga att samarbeta och lösa problem. Så om 
ni ställer er frågan om barnen på förskolan 
”bara har lekt idag” så är svaret självklart 
ja, för det är med hjälp av lekens kraft vi 
erövrar ny kunskap, både enskilt, i grupp 
och med pedagoger.
 
Lärande och utveckling hör ihop med bar-
nens dag på förskolan, redan från det de 

kliver innanför dörrarna tills det är dags att 
gå hem. Vi arbetar aktivt med vår inne-och 
utemiljö. Vad erbjuder vi barnen? Förutom 
samspelet mellan pedagog/barn, barn/
barn ska miljön och materialet bidra till att 
väcka barnens nyfikenhet, locka till utfors-
kande, skapande, samspel och lust att lära. 
En del avdelningar har avsatt tid för sam-
ling. Tiden som är avsatt för samling kan 
vara en stund för gemensam diskussion. 
Vi hör och ser varandra och tar upp saker 
som vi eller barnen vill delge varandra. Att 
samlas för gemensam aktivitet är positivt 
för gruppen. Att ha ett gemensamt fokus 
stärker både den enskilda individen samt 
barngruppen.

Språk och lärande hänger ihop, likväl språk 
och identitetsutveckling. Därför ska försko-
lan lägga stor vikt vid att stimulera varje 
barns språk och språkutveckling. Gemen-
samt för alla förskolor i Skolområde Skived 
är att de arbetar efter Bornholmsmodellen. 
Modellen är framtagen från en vetenskap-
lig studie som visar hur den främjar språk-
utvecklingen och lägger grund för läs- och 
skrivinlärningen. Det är ett språkstimule-
rande material som lägger grund för den 
fonologiska medvetenheten (en känsla om 

1 2
Skolområde Skived
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malin Ängerteg, Lisa Nordlöf
Förskolelärare

ord och hur bokstäver låter, alltså en med-
vetenhet om språkets minsta delar, språk-
ljuden). Sagor, rim- och ramsor, sånger och 
språklekar är alla exempel på språkstimule-
rande aktiviteter. Högläsning har stor bety-
delse för barns språkutveckling.

Flera av våra avdelningar har barn i behov av 
tecken som stöd. En avdelning kan tecken-
språk och flera avdelningar använder ”tecken 
som stöd”. Det innebär att man inte tecknar 
alla ord utan man talar samtidigt som man 
tecknar det huvudsakliga i meningen.

Även om vår läroplan innehåller strävans-
mål arbetar de flesta tematiskt. Det inne-
bär att barnens intressen ligger till grund 
för verksamhetens innehåll. På detta sätt 
ges barnen inflytande och får en förståel-
se för vad demokrati är. Till exempel om 
barnen är intresserade av djur kan temat 
för avdelningen vara ”insekter”. Barnens 
lärande blir mångsidigt och sammanhäng-
ande genom att man tillsammans fördjupar 

Kommunens 
förskolor visar 
upp sin verk-
samhet
Onsdag den 8 maj klockan 13.00-
16.30 hålls en mässa på Forshaga 
Lärcenter där kommunens förskolor 
och familjedaghem visar upp sina 
verksamheter för allmänheten.

Välkommen att ta del av informa-
tion om hur och med vad försko-
lorna och familjedaghemmen i 
Forshaga kommun jobbar. Det blir 
även aktiviteter för barnen.

Café Rasten har öppet för den som 
vill ta en fika och biblioteket har 
extra öppet till 16.30.

Välkommen!

Vi på Solåkers förskola har under februari 
till april varit i badhuset i Deje med våra 
3-5 åringar. Vi åker tre personal med fem 
barn åt gången. 

I Lpfö 98 rev 10, står det att förskolan ska 
sträva efter att varje barn: 
• utvecklar sin motorik och kroppsupp-
  fattning samt förståelse för vikten av 
  att värna om sin hälsa. 
• utvecklar sin förståelse för rum, 
  läge och riktning. 

Tema vatten på
Solåkers förskola

Anna Persson
Förskollärare, Ulleruds skolområde

På Skivedsskolan har förskoleklassen 
och åk 1 på Sörgården haft tekniktema 
under några veckor. Eleverna har arbe-
tat i små ålderblandade grupper. Krea-
tiviteten och skaparlusten har flödat! 
Först gjorde barnen ritningar. Sedan har 
det skapats av material som vanligtvis 
går till återvinningen; burkar, flaskor, 
tyg, knappar, tapeter, färg, äggkartong-
er, toarullar garn och mycket mera. Det 
skapades tågstation, färja, rymdraket, 
pulka, hus och en limousin.

Annicka Haag
Förskollärare Sörgården

Tema teknik
på Sörgården

sig genom barnens frågor. Här vävs svenska, 
matematik och naturkunskap ihop på ett 
naturligt sätt.

Flera avdelningar på Skived arbetar nu med 
temat ”Vännerna i Kungaskogen”. En saga 
som handlar om vänskap, olikheter och hur 
man ska vara mot varandra. På mässan den 
8 maj på Lärcenter (se annons nedan) kom-
mer det att finnas en monter där vi visar 
upp hur vi arbetar med sagan.

Just nu sker ett stort utvecklingsarbete på 
våra förskolor. Bland annat har varje för-
skola en egen surfplatta som används som 
stöd för bland annat pedagogisk dokumenta-
tion. Med pedagogisk dokumentation menas 
att vi med hjälp av foto och film reflekterar 
tillsammans med barnen över vår verksam-
het. Med hjälp av surfplattor kan vi på ett 
lättare sätt synliggöra lärandeprocesser hos 
barn samt verksamheten i stort. Vi kan på 
ett tydligt sätt visa upp vad vi gjort samt få 
syn på vad vi behöver utveckla.

För att vidareutveckla och höja kvaliteten 
på förskolans verksamhet i Skolomårde 
Skived har förskolechef/rektor Madeleine 
Berglund valt att erbjuda personalen kom-
petensutveckling inom områden som är 
betydelsefulla utifrån vårt pågående ar-
bete. Föreläsningar om yrkesetik, ICDP 
(vägledande samspel), samarbetsbaserad 
problemlösning inspirerad av Ross Greens 
forskning, Learning Study (en arbetsmodell 
för att utveckla sin undervisning), små-
barnspedagogik och pedagogisk dokumen-
tation är några av de utvecklingssatsningar 
som gjorts. 
 
I Lpfö 98/10 påtalas vikten av ett nära och 
förtroendefullt samarbete med hemmen. 
Föräldrar ska ha möjlighet att inom ra-
men av de nationella målen vara med och 
påverka verksamheten i förskolan. Det är 
något som förskolorna i Skolområde Skived 
värdesätter. 
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Näringsriktiga måltider
Skollagen anger att måltiden i skolan ska 
vara näringsriktig. Vad måltiden ska inne-
hålla för att vara näringsriktig står inte i 
lagen. Livsmedelsverket och Skolverket har 
därför uppdrag av regeringen att stödja 
kommuner i arbetet med näringsriktig 
skolmat och hur skolmåltiden ska utfor-
mas. Detta arbete har resulterat i råd från 
Livsmedelsverket; både om måltiden som 
sådan samt om olika livsmedel. Råden ba-
serar Livsmedelsverket på en samlad be-
dömning av forskningen i världen.

Forshaga kommun utgår från Livsmedels-
verkets råd i all måltidsverksamhet. Detta 
anges i kostpolicyn.

Smördebatten
Många är engagerade och har synpunkter 
på maten och de livsmedel som används i 
skolrestaurangerna. Särskilt användningen 
av olika fetter har varit föremål för debatt. 

De råd från Livsmedelsverkets som kommu-
nen följer innebär inte en fettsnål kost utan 

det primära är att barnen få rätt sorts fett. 
Barn över två år behöver inte mer fett än 
vuxna men det är viktigt att barn som växer 
och utvecklas får nyttiga fetter. Enligt Livs-
medelsverket finns en samsyn bland fors-
kare i världen att det inte är nyttigt att äta 
mycket smör och grädde. En liten mängd 
kan man dock äta och då menar Livsmed-
elsverket att det är bättre att använda den 
i maten, för att ge den bättre smak, i stäl-
let för på smörgåsen eller i mjölken.  

Vikten på maten – inte smörgåsen
Det viktigaste för kostenheten är att laga 
god mat som eleverna mår bra av. Maten 
ska vara nylagad, varm, god, säker och nä-
ringsriktig. Det gäller även specialkosten. 
Omkring 80 procent av maten lagar kock-
arna i skolrestaurangerna från grunden. 

Lunchmåltiden i skolan ska täcka ungefär 
30 procent av den näring ett barn behö-
ver varje dag. Det får den som i tillräcklig 
mängd äter varmrätt och några olika salla-
der. Äter eleven i skolan varje dag innebär 
det en väl sammanvägd kost som innehåller 

de näringsämnen som ett växande barn 
behöver. Kostenheten näringsberäknar alla 
måltider och presenterar dagens meny en-
ligt tallriksmodellen för att eleverna ska se 
hur de ska ta för sig.

miljö och hållbarhet
Kommunens kostpolicy fastslår att senast 
2014 ska 25 procent av livsmedelsbudge-
ten bestå av ekologiska livsmedel. Inköp av 
livsmedel som produceras i Värmland ska 
också öka. 

Kommunen är en certifierad rättvisemärkt 
kommun. Det innebär att vi ska sträva efter 
att öka inköp av rättvisemärkta produkter. 
Idag handlar vi totalt sett (inte bara till 
skolan) cirka sex procent rättvisemärkt och 
MSC-fisk. De rättvisemärkta produkterna 
är bananer, kaffe, te och kakao. En nyhet 
för året är att vi serverar ekologisk mjölk i 
skolrestaurangerna.

All mat som lagas till lunchen i skolan går 
inte åt. Varma rätter som inte varit ute i 
serveringen på Lärcenter och Dejeskolan, 
kyls ner i speciella snabbkylar. Mat som va-
rit ute i serveringen går inte att spara. För 
att inte för mycket mat ska slängas, hål-
ler personalen reda på hur många som har 

Fokus på maten i skolrestaurangerna
Det viktigaste för kommunens måltidsverksamhet är att laga god mat 
så att eleverna äter sin lunch i skolrestaurangen. Dessutom ska miljön 
i restaurangen locka till att sitta och äta upp maten i lugn och ro. 
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ätit genom att räkna tallrikar. De kan då 
beräkna hur mycket mat som ska ställas ut 
i serveringen.

motion om valfrihet
Den 26 mars behandlade kommunfullmäkti-
ge en motion från Maria Lindquist (C). Hen-
nes förslag är att eleverna ska kunna välja 
mellan olika smörgåsfetter och olika typer 
av mjölk. Efter en lång debatt beslutade 
fullmäktige att återremittera ärendet. 
Kommunstyrelsen kommer nu att utreda 
frågan igen innan det på nytt tas upp av 
fullmäktige. 

mer att läsa
På Livsmedelsverkets webbplats (www.slv.se) 
finns mycket att läsa om mat i skolan, om 
mjölk och om fetter. Det finns frågor och 
svar om smör och margarin; till exempel 
om tillsatser i lättmargariner. Gå gärna in 
där och läs om du är intresserad. Fler län-
kar finns på kommunens webbplats där du 
även kan läsa hela kostpolicyn.

Anne Hellström
Informatör kommunteknik

054-17 20 40
anne.hellstrom@forshaga.se

Ganska snart efter inflyttningen i Forshaga Lärcenter gjorde eleverna i årskurs 7-9 en 
utsmyckning till den långa korridoren som förbinder Sporthallen med Torget. Arbetet 
genomfördes mestadels på slöjdlektionerna och skedde i samarbete med Annika Eriks-
dotter, konstnär från Hammarö. Utsmyckningen fick namnet "Creative Space" och i kon-
ceptet ingick att det broderade porträttgalleri, som är en viktig del av utsmyckningen, 
skulle bytas ut med jämna mellanrum för att alltid vara aktuellt. 

Nu har tre år gått. Eleverna som broderat sina porträtt har slutat på Lärcenter och 
sedan några veckor tillbaka finns nya färgstarka självporträtt, broderade av våra nuva-
rande elever, att njuta av!

Creative Space

Anita Pallin, textillärare

Forshaga kommun erbjuder i år praktik-
arbete till i första hand ungdomar födda 
1997. Sista ansökningsdag 2013-05-17. 
Äldre ungdomar med ej avslutad gym-
nasieutbildning kan söka i det speciella 
projektet Skapa ditt drömjobb, se be-
skrivning nedan. Jobben kommer i största 
omfattning att fördelas inom kommunala 
förvaltningar och föreningar. På ansök-
ningsblanketten kan du se vilka platser 
som kan sökas. Ansökningsblankett finns 
i kommunens växel, hos studievägledare 
på skolan och på kommunens hemsida un-
der fliken ”För mig som är ung”. 

Vi tar emot ansökan via e-post: 
leif.larsson@forshaga.se

Lön  49:-/tim inkl. semesterersättning
Arbetstid  6 tim/dag i 3 veckor
Arbetsperioder  1 = Vecka 25-27
2 = Vecka 28-30, 3 = Vecka 31-33

Vid frågor kontakta Leif Larsson 
på telefon: 0552- 447 84. 

Skapa 
ditt dröm-
sommarjobb 
Vill du ta chansen 
och utveckla din 
dröm eller idé? Nu har 
du möjligheten att ska-
pa ditt eget sommarjobb under 
veckorna 25-27. Skriv ner din ide och 
fylla i drömplanen där du beskriver hur 
du vill jobba under de här veckorna. Du 
kommer att ha tillgång till coacher som 
hjälper dig mot ditt mål. Här är några 
drömmar som blivit verklighet; konstut-
ställning, musikframträdande, barnteater, 
dokumentärfilm, spela in demo, sommar-
gympa, ge ut en tidning och arrangera en 
tävling. (Begränsat antal.)

Vid frågor kontakta Joachim Aude
på telefon: 0552-446 63 eller e-post:
joachim.aude@forshaga.se.
(Du som söker Drömsommarjobb, lämna 
gärna in en ansökan på blanketten Prak-
tikarbete 2013 också.)

Feriearbete i kommunen
sommaren 2013   



10    Kontakten nr 2, 2013

Anhörig? 
Vem? 
Jag? 
Ja kanske är det just dig vi vänder oss till. 
Är du förälder till ett barn med psykisk eller 
fysisk funktionsnedsättning? Är du make/
maka eller barn till föräldrar som på grund 
av ålder, långvarig sjukdom eller funktions-
nedsättning behöver regelbunden hjälp av 
dig? Ja, då är du anhörig. Du behöver inte 
vara släkt med den du stöttar utan du kan 
vara en nära vän eller granne som regel-
bundet hjälper någon i det dagliga livet. Då 
är du också anhörig. 

Som anhörig kan det kännas självklart 
att finnas till hands för den närstående 
och många gånger kan det vara svårt att 
sätta sina egna behov i fokus. Ofta är det 
den som behöver hjälp och stöd vi har vår 
största omsorg om. Kanske går det längre 
och längre mellan gångerna vi träffar våra 
vänner. Vi kanske slutar med vår hobby och 
vårt eget utrymme blir mindre och mindre. 
Ibland kan man ställa sig frågan om det är 
okej att få ha egna önskningar när någon 
som står oss nära har det svårt. För att vi 
som anhöriga ska orka i längden är det vik-
tigt att få lov att tänka på oss själva också 
ibland. Det betyder inte att vi bryr oss min-
dre om någon annan. 

Anhörigstödet är helt individuellt, bero-
ende på just din situation. Det kan vara att 
någon är tillsammans med din närstående 
medan du har tid för dig själv och ängar 

dig åt egna aktiviteter. Möjlighet att få tala 
med någon om din situation. Att vara med 
på ”må-bra-aktiviteter” och hitta vägar för 
återhämtning kan vara ett annat sätt. För 
många kan det kännas bra att delta i en 
anhöriggrupp där du kan träffa andra med 
liknande erfarenheter. 

Forshaga kommun kan erbjuda många al-
ternativ av anhörigstöd. Vår förhoppning är 
att vi ska finna ett stöd som passar just dig 
i din situation. Nytt för i år är att du som 
vårdar någon du sammanbor med kan an-

söka om tio timmars kostnadsfri avlösning 
per månad för att få möjlighet till egen tid. 
Ansökan görs hos biståndsbedömarna. 

För frågor och mer information är 
du välkommen att kontakta oss:
Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
Telefon: 054-17 23 58 eller 
e-post: eva.lehtonen@forshaga.se 
Sylvia Asplund, demenssjuksköterska 
i frågor som rör demenssjuka 
Telefon: 054-17 21 22 eller
e-post: sylvia.asplund@forshaga.se 

Forshaga kommun har sökt och 
fått 320 000 kronor från Kultur-
rådet i Skapande skola-bidrag. 
Pengar så att elever får tillgång 
till	kultur	i	olika	former	och	fler	
möjligheter till eget skapande.

– Tack vare bidraget kommer Forshagas 
grundskoleelever att få ta del av ett brett 
och varierat kulturutbud under läsåret. Det 
blir blandad verksamhet, allt från Wermland 
Opera och musikalen Shrek till författarbe-

sök och mindre projekt som till exempel 
Skivedsskolan som har ett filmprojekt på 
gång, säger Lena Gustavsson, kultur- och 
fritidschef i Forshaga kommun.
Barns och ungas rätt till kultur är priorite-
rat i kulturpolitiken. Målet är att eleverna 
ska få tillgång till kulturens alla uttrycks-
former och att deras möjligheter till eget 
skapande ökar, skriver Kulturrådet på sin 
webbplats.

Bidrag till kultur-
upplevelser för 

elever

malin Brandin, kommunikatör
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Vi respekterar våra brukares inte-
gritet och värnar om den enskildes 
självbestämmande. Genom goda 
möten önskar vi, skapa trygget 
och bidra till att den enskilde får 
leva ett värdigt liv.

Så lyder förslaget på den gemensamma vär-
degrunden från våra etikinspiratörer och 
ledningsgruppen inom vård- och omsorg. 
Vi har i föregående nummer av kontakten 
(Kontakten nr 1, s.7) berättat om vad den 
nationella värdegrunden handlar om. Den 
ska vara en utgångspunkt för alla som ar-
betar inom äldreomsorgen utifrån social-
tjänstlagen. 

Nu går vi vidare med att implementera och 
arbeta utifrån den gemensamma värde-
grunden. Den gemensamma och nationella  Ing-marie Fritzson, utvecklingsledare 

värdegrunden är även utgångspunkt för 
arbetet med inrättandet av lokala värdig-
hetsgarantier. Genom lokala värdighetsga-
rantier kan vi förtydliga våra service- och 
kvalitetsnivåer på individuellt beslutade 
insatser. Exempelvis garanterar vi att kon-
taktmannen inom 14 dagar tillsammans 
med den enskilde upprättar en genomför-
andeplan utifrån individuellt beslutade 
insatser. Ett annat exempel skulle kunna 
vara personalen bär namnbricka och kan 
legitimera sig. Om vi då inte håller vad vi 
lovat kan den enskilde få någon form av 
kompensation. En kompensations kan utgå 
på flera olika sätt och det är vård- och om-
sorgsnämnden som fattar beslut om hur 
den eventuellt ska se ut. Hur den än utfor-
mas är det väsentligt att den enskilde står i 
centrum och att situationen inte upprepas.

Implementering och arbete utifrån 
en gemensam värdegrund

Beroendemottagningen Trappan

Lyckad informa-
tionskväll
Lärande och arbete - Beroendemottag-
ningen Trappan anordnade den 28 februari
en informationskväll om spelberoende 
gällande spel om pengar. Patrik och 
Jimmy från spelberoendes riksförbund 
i Göteborg var inbjudna att föreläsa. 
De berättade sin egen historia om deras 
väg in i ett beroende och hur de båda i 
dag lever spelfria.  Patrik fick, efter att 
ha spelat bort arbete och familj, hjälp 
via Kolmårdens Behandlingshem och har 
därefter varit spelfri. Jimmy däremot 
har under flera år gått in och ur spe-
landet och beskriver sig som helt spelfri 
de senaste tre åren. De pratade även 
mycket om att har man en gång skapat 
ett beroende så måste man sträva mot 
spelfrihet. Samt att man är vaksam på 
sina signaler och tankar kring att börja 
spela igen. 

Beroendemottagningen Trappan infor-
merade även om sin verksamhet. Trap-
pan tar emot personer som har pro-
blem med alkohol, droger eller spel om 
pengar. Men även anhöriga är välkomna.  
Behandlingen på Trappan kan ske både 
enskilt och i grupp. Man är välkommen 
att höra av sig direkt till Trappan för 
rådgivning.  Man når Trappan via kom-
munens växel 054-17 20 00.

marie Eriksson
Alkohol/drogterapeut

Ny utrustning till lekplatser
Efter den årliga funktionskontrollen förra året av utrustningen på lekplatserna, tog vi bort 
sådant som var trasigt och farligt. Nu i vår när tjälen gått ur jorden kommer vi att mon-
tera nya lekställningar. När vi gjort årets kontroll kan vi bli tvungna att ta bort ytterligare 
utrustning. Det är inte säkert att vi kan ersätta den med ny redan i år eftersom beloppet 
i årets budget troligen inte räcker till. Budgeten räcker heller inte 
till de planerade temalekplatserna på Anneberg och Tjusbol.

Sven-Erik Heggen
Driftchef gator och park

sven-erik.heggen@forshaga.se
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Häckar och träd
Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att tra-
fikanter ska hinna upptäcka varandra och 
undvika olyckor. Mer information om hur dina 
häckar och träd ska beskäras hittar du i doku-
mentet ”Klipp häcken!” på vår hemsida.

Trädgårdsavfall
Om trädgårdsavfall tippas på en allmän 
plats, som inte är anvisad betraktas det 
som nedskräpning. Att förvara för mycket 
skräp eller skrotbilar på den egna tomten 
är inte heller tillåtet.

Nedskräpning
Det är inte tillåtet att medvetet eller av slarv 
skräpa ner utomhus, oavsett om det är ute i 
naturen eller inom bebyggda områden. Sär-
skilt allvarligt är det om skräpet utgörs av så 
kallat farligt avfall. Nedskräpning är ett mil-
jöproblem som kan innebära negativa konse-
kvenser för människor, djur och miljön.

Ovårdad tomt och byggnad
Det är fastighetsägarens skyldighet att 
vårda sin tomt och sina byggnader. Detta 
gäller även obebyggda tomter. Ovårdade 
tomter och byggnader kan vara störande 
och utgöra en fara för omgivningen. Under-

hållet av byggnader ska också skötas så att 
dess grundläggande tekniska egenskaper i 
huvudsak bevaras. Anordningar som är till 
för att säkerställa brandskydd, skydd med 
hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säker-
het vid användning, energihushållning och 
handikapptillgänglighet ska hållas i stånd.

Byggnaders yttre ska hållas i ett vårdat 
skick. Underhållet skall anpassas till bygg-
nadens värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt samt 
omgivningens karaktär. Särskilt värdefulla 
byggnader ska underhållas så att deras särart 
bevaras. Att byta ut detaljer i fasaden, t.ex. 
fönster eller portar, på ett sätt som avsevärt 
påverkar byggnadens yttre utseende fodrar 
bygglov inom detaljplanelagt område.

Skrotbilar och felparkerade bilar
Enligt Miljöbalken är det förbjudet och 
därmed straffbart att överge en uttjänt 
bil på ett sätt som kan påverka människors 
hälsa och miljön. En bilägare kan åtalas för 
miljöbrott oavsett om bilen står uppställd 
på egen, annans eller övergivits på allmän 
mark. Ett övergivet fordon kan bli stående 
kvar under en tid medan kommunen jobbar 
med att få kontakt med ägaren och upp-

fylla de juridiska kraven innan vi kan flytta 
bort fordonet.

Återvinning
Katrinebergs återvinningscentral ligger ut-
anför Deje på vägen mot Mölnbacka. På 
Katrinebergs återvinningscentral kan pri-
vatpersoner och företag från kommunen 
lämna sorterat grovavfall och förpackning-
ar. På vår hemsida www.forshaga.se finns 
det en sorteringslista över vad du kan sor-
tera på återvinningscentralen. För öppet-
tider se separat annons.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI) har fem återvinningstationer i kom-
munen. En i Olsäter mitt emot fd Olsäter 
Handel. Två i Deje, en vid Järnvägskiosken 
(Älvdalsvägen 19) och en vid Forsleden 20 
och två i Forshaga där en finns vid Coop 
nära i Skived (Karlstadsgatan 2) och den an-
dra vid Södergatan 2 nära Grossbolsskolan.

Kontakta gärna kommunen om du har in-
formation om en övergiven bil, en ovårdad 
tomt eller byggnad. Tel: 054 – 17 20 00 eller 
e-post: mbn@forshaga.se.

En vacker kommun att leva i
Vi	som	jobbar	på	kommunen	vill	att	Forshaga	kommun	ska	vara	en	fin,	ren	och	trevlig	plats.	Nu	tar	vi	
nya tag för att bli en vacker kommun att bo, leva och vistas i. Här nedan tar vi upp vad man bör tänka 
på för att vi alla ska ha en trevlig boendemiljö.

Urban Ledin, miljö- och byggchef
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Dags att vårstäda 
Allt skräp som kommer fram när snön smält ska nu bort. Årets 
skräpplockardagar är på gång.

Skräpplockardagarna 2013
Liksom tidigare år deltar kommunen i Håll Sverige Rents kampanj ”skräpplockardagarna”. 
Skräpplockardagarna går av stapeln vecka 17, 22-28 april och då är alla välkomna att vara 
med och plocka skräp. Under, eller i anslutning till vecka 17 är många av kommunens barn 
i förskolor och skolor ute och plockar skräp för att få en renare kommun. Den invånare 
som vill vara med kan hämta säck och instruktioner i kommunhuset under hela vecka 17.

Släng skräpet i papperskorgen
Det bästa sättet att få en kommun fri från skräp är att låta bli att slänga papper och annat 
på marken. Hur enkelt som helst! Finns det ingen papperskorg i närheten? Stoppa skräpet 
i fickan eller håll det i handen och släng det i nästa papperskorg som troligen finns litet 
längre fram. Vi har alla ett gemensamt ansvar!

Varför?
Ja, varför är det inte bra att slänga skräp på marken? Jo, för det första ser det inte trevligt 
ut med en skräpig omgivning, men framför allt kan det vara skadligt. Både för människor, 
djur och för miljön. Lika väl som att ett barn går barfota och trampar på en trasig flaska 
kan en hund eller katt råka ut för samma sak.

Sen sopning i år
Förutom att plocka skräp, sopar kom-
munen alla gator och gångvägar. I år 
är våren sen och det dröjer troligen 
till mitten av april innan vi kan börja 
sopa. Detta innebär att sopningen inte 
blir klar förrän kanske i slutet av maj, 
början av juni.

Anne Hellström
Informatör kommunteknik

054-17 20 40
anne.hellstrom@forshaga.se

Visste du att...
Mycket av det som slängs på marken 
finns kvar väldigt länge, kanske för 
evigt. Glas sägs ta en miljon år innan 
det har brutits ned. Återvinning av glas 
sparar 20 procent energi jämfört med 
glas tillverkad från ny råvara! Samtidig 
är glas en produkt som kan återvinnas 
hur många gånger som helst.

Öppettider åter-
vinningscentralen 
Måndag och tisdag 07.30-15.30
Onsdag och torsdag 10.00-19.00
Fredag   10.00-15.30
Lördag   10.00-15.00

Öppet på valborgsmässoafton och pingst-
afton. Stängt övriga helgdagsaftnar, röda 
dagar samt lördagar veckorna 25-31. 

TÄVLING! Min trevliga granntomt
Har din granne en trevlig och städad tomt? Nu kan du nominera din grannes 
tomt till tävlingen ”min trevliga granntomt”. Det du och din granne kan vinna 
är 1 000 kronor vardera! 

För att delta i tävlingen skickar du in ett kort på din grannes tomt och förklarar 
varför just denne ska vinna. Uppge namn och adress till dig och din granne. 
Märk nomineringen ”Trevlig granntomt” och skicka den till oss senast den 15 juni 
2013. Vinnarna presenteras i Kontakten nummer 4.

Skicka till: mbn@forshaga.se eller 
Miljö- och byggförvaltningen, Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga
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Du vet väl om att vi erbjuder invånare i kommunen 
studie- och yrkesvägledning samt möjlighet att vida-
reutbilda	sig?	Vi	finns	på	Forshaga	lärcenter,	mötes-
platsen för utveckling i Forshaga kommun.

Utbildning i svenska för invandrare
En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare 
från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 
16 år, om han eller hon är bosatt i landet, och saknar sådana 
grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syf-
tar till att ge. (Skollag 2010:800)

Kommunal vuxenutbildning
Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska 
stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 
ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin person-
liga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den 
enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning 
ska prioriteras. (Skollag 2010:800)

Grundläggande vuxenutbildning
En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå 
från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon 
fyller 20 år, om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana 
kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och har förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Skollag 2010:800)

Gymnasial vuxenutbildning
En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från 
och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, 
om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som 
utbildningen syftar till att ge, har förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen, och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. (Skol-
lag 2010:800)

Vägledning
Vår studie- och yrkesvägledare hjälper till att forma din framtid 
genom en strukturerad modell som bygger på att kartlägga var 
du befinner dig idag, vart du vill komma och hur du kommer dit.
Telefon 054-17 20 49 mån 15-16, tis–fre 08.30-09.30
Besökstid, drop-in tisdag – fredag 13-14 
 

Ansökan till studier under hösten 2013
Vi har numera webbansökan för alla våra gymnasiala studier. Sis-
ta ansökningsdatum är 2013-05-15. Söker du efter detta datum, 
placeras du på reservplats. Du hittar vår webbansökan på www.
forshaga.se/vux. På samma sida finner du ansökningsblanketter 
till undervisning i svenska för invandrare samt grundläggande 
vuxenutbildning.

Forshaga yrkeshögskola
Från hösten 2012 bedriver vi två utbildningar till behandlings-
assistent psykosocialt arbete. Den ena utbildningen omfattar 
knappt 2 års studier och innehåller tre praktikperioder. Den an-
dra utbildningen är nätbaserad och sträcker sig över 10 månader. 
Denna utbildning vänder sig till den som redan har minst fyra års 
arbetslivserfarenhet av psykosocialt arbete.

Studerande vid andra lärosäten
Du vet väl om att Forshaga lärcenter är ett kvalitetssäkrat (NI-
TUS) lärcenter. Vi kan vara behjälpliga vid lån av lokaler, hjälp 
att ta hem studiemateriel via biblioteket, genomföra tentamen 
etc. Kontakta oss om du vill veta mera på telefon 054- 17 21 10.

Campus Forshaga
Vi samarbetar med Karlstad universitet omkring lärarutbildning. 
Genom att tillhandahålla olika typer av resurser, t.ex. modern 
teknik (telebild) genomförs delar av utbildningen vid Forshaga 
lärcenter.

Har du tänkt 
att plugga i höst?

Stefan Axelsson
Skoladministratör
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Fredrik kommer ursprungligen från Göte-
borg men kärleken tog honom till Karlstad 
och senare Forshaga. 2012 startade han 
Antenn & Larmservice. Han hade jobbat i 
branschen länge och hade många stora kun-
der som följt med honom mellan olika ar-
betsgivare. När hans dåvarande arbetsgiva-
re hade en period av färre jobb bestämde 
sig Fredrik för att stå på egna ben. 

Företaget driver Fredrik hemifrån bosta-
den. Det var aldrig aktuellt att öppna butik 
i Forshaga. Dels så fanns det redan två bu-
tiker med liknande verksamhet. Dels så är 
konkurrensen med de stora el-kedjorna och 
näthandeln stor. 
-Antenn & Larmservice fungerar snarare 
som ett komplement, tycker Fredrik. El-
kedjorna säljer ju bara grejerna, sen får 
någon annan, som jag, sätta upp dem.

Företagskunderna står för merparten av 
jobben, men han jobbar även åt privatkun-
der. Fredrik har hela Värmland och delar 
av Dalarna som arbetsfält. Forshagaborna 
står bara för en liten del. Många av hans 
kundrelationer bygger på förtroende och 
långt samarbete. Han jobbar inte med 
standardlösningar utan med att hitta bästa 
lösningen för varje kunds specifika behov. 
Förbrukningsmaterial så som kabel, kontak-
ter med mera köper han från butik.
-Att ha kompetensen på plats och kunna 
mötas öga mot öga är viktigt, tycker Fred-
rik. Särskilt om något blir fel, då går det 
lätt att byta ut.

Antenn &  
Larmservice AB
Jag har träffat Fredrik Hillerström på det egna 
företaget Antenn & Larmservice AB. Företa-
get säljer, installerar och servar teveantenner, 
paraboler, kabeltevenät, fastighetsnät, hotell-
TV, data och larm. 

Antenn & Larmservice är CANT-auktorise-
rat. Auktoriseringen får man efter att ha 
genomgått en kurs och avlagt ett prov. 
CANT är en kompetensstämpel på att man 
kan genomföra installationer och service av 
antenner och paraboler på ett korrekt sätt.

En del av sina uppdrag får Fredrik genom 
de stora kanalleverantörerna som behöver 
ha någon på plats för att genomföra instal-
lationen hos kunden. Ett annat uppdrag kan 
till exempel vara om det dragits fiber i ett 
område så får Antenn & Larmservice upp-
draget av en TV- eller fastighetsförening 
att dra fram nätet till TVn, montera uttag 
och sätta upp trådlöst Internet. Fredrik har 
också bra samarbeten med elektriker som 
ofta vill ha hjälp med installation av anten-
ner och paraboler.

Kunderna hittar honom oftast på nätet el-
ler i telefonkatalogen. Det händer också 
någon gång att han annonserar lokalt. Vid 
några tillfällen har han deltagit i kommu-
nen och de lokala företagarnas nätverk 
med frukostmöten.
-Det är ju bra, för alltid får man kontakt 
med någon! Hör de att man jobbar med an-
tenner så kommer det alltid frågor, oavsett 
vilket sammanhang man befinner sig i.

Fredrik har inga fasta arbetstider och 
ibland måste man frångå normal arbetstid. 
-Större kunder hjälper man helt enkelt när 
det behövs. Företagskunder som själva job-
bar dagtid hör oftast av sig då.

- Oftast så kommer ju inte jag in i bilden 
förrän något är trasigt, man tänker inte 
service och förebyggande som man gör med 
till exempel sotaren. Och går något sönder 
kan det lika gärna vara lördag eller julafton 
och då är det inte lätt att få tag i någon.

Utöver att driva Antenn & Larmservice är 
Fredrik också deltidsbrandman i Forshaga. 
Det innebär att han har beredskap ett dygn 
i veckan samt var fjärde helg. Fem minuter 
efter att ett larm kommit in ska han infinna 
sig på stationen. Just nu genomgår Fredrik 
en obligatorisk utbildning som heter RIB, 
Räddningsman i beredskap. Utbildningen 
genomförs under 15 veckor varav fem veck-
or på heltid är förlagd till Räddningstjäns-
tens lokaler i Karlstad.
-Under dessa veckor blir det såklart en del 
helgjobb i företaget, men bara det mest 
akuta, säger Fredrik. Eftersom jag är själv 
kan jag lägga upp tiden så att det passar. 
Uppdrag i Forshaga går att genomföra un-
der beredskap, annars får det bli pappers-
arbete den dagen. Jag kan till exempel för-
bereda och göra i ordning ett larm klart för 
installation. Då går det fortare väl på plats. 
Det är sällan man är sysslolös i alla fall!

Lina Wiklundh
Informatör
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Pendla grönt är ett projekt som handlar om att ge dig goda förutsätt-
ningar som bilpendlare att ställa om dina resvanor till en mer klimats-
mart arbetspendling. Projektet består utav en testperiod där ett 40-
tal personer ställer bilen hemma minst tre dagar i veckan och istället 
tar buss, tåg eller cykel till jobbet.

Projekt för
arbetspendling

Det dominerande färdsättet för att ta sig 
till jobbet inom Karlstadregionen är att åka 
ensam i bil. De flesta arbetspendlare inom 
denna region har goda förutsättningar för 
att använda cykel och kollektivtrafik till 
och från jobbet. 

Testperioden kommer att genomföras under 
tre månader våren 2013. Deltagarna kommer 
från Forshaga, Kristinehamn, Grums, Kil, 
Hammarö och Karlstad. Tillsammans kommer 
de att minska sitt bilåkande motsvarande 
ett varv runt jorden, vilket innebär mins-

kande utsläpp av koldioxid på 8 ton. Från 
Forshaga deltar två personer i projektets 
testperiod. Båda tillhör kollektivtrafiks-
gruppen och påbörjade sin tremånaderspe-
riod den 11 mars.
Det är Karlstads kommun och Länsstyrelsen 
Värmland som står bakom projektet som 
även består av en bredare informations-
kampanj. Följ projektet och deltagarna på 
facebook.com/pendlagront. 

Linnéa Andersson
Rådrummet, Karlstads kommun

www.karlstad.se/pendlagront 

I år kan skolor från Forshaga, 
Grums, Kil, Karlstad och munkfors 
söka till Energiutmaningen.

Energiutmaningen är ett framgångsrikt 
koncept som används för att vidareutbilda 

Gunilla Fält, Energirådgivningen

Ny chans att bli Energiutmanare 2013/2014

lärare inom energi och teknik. 16 värmländ-
ska skolor har hittills deltagit i projektet och 
närmare 5 000 elever i Värmland, Dalarna 
och Norge har blivit energiutmanare. Pro-
jektet, som startades av Energirådgivningen 
2009, fortsätter nu arbetet med fokus på de 
”egna” kommunerna och Karlstads kommun.

En nyhet för i år är att man kan delta på 
tre olika sätt; hela skolan med all personal, 
med ett eller flera lärarlag eller som enskild 
lärare.

-Energiutmaningen är så bra därför att flera 
sinnen är inblandade. Det är inte bara teo-
retiskt. Man får med mycket av läroplanen 
i teknik och vi kan jobba ämnesintegrerat, 
säger Monica Evermark som är rektor på 
Skivedsskolan, deltagare i Energiutmaningen 
2011-2012.

ENERGIUTmANINGEN
• Riktar sig till år F-6 och är ett tillfälle att  
   implementera Lgr 11 i flera ämnen.

• Erbjuder ett kreativt och ämnesöver- 
   gripande arbetssätt. 

• Utgår från elevernas vardag och varvar  
   teori, problemlösning, experiment, värde- 
   ringsövningar och dramapedagogik.

• Kan kopplas till utmärkelser som ”Grön  
   Flagg” och ”skola för hållbar utveckling”.

• Erbjuder 2-3 fortbildningstillfällen där  
   deltagarna praktiskt får arbeta med  
   material och metoder.

• Lånar ut experimentlådor och läromaterial.

Vi hoppas att skolor och lärare i våra kom-
muner tar chansen och söker till ett år med 
Energiutmaningen. Ansökan och mer infor-
mation finns på www.erad.se eller kontakta 
Ulrika Thorén, 0554-19 411.

HKB Dam kvalar 
till division I
 
HANDBOLL
HKB Dam säkrade seriesegern i sista 
seriematchen, 18-27 (12-14) slutade 
matchen i Lidköping.
 
Nu väntar H43/Lundagård i kvalspelet i 
bäst av tre matcher. Vi börjar hemma 
söndag 14 april. Vinner lagen varsin 
match av de två första spelas avgörande 
match i Lund. Datum för match/match-
er borta är inte spikade.

Noteras kan att Hellton vann borta mot 
Tibro, vi hade alltså vunnit serien även 
vid förlust.

Cecilia Hammar
HK Brukspöjkeras Kansli
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Appar och barn
många föräldrar hör av sig till oss konsumentvägle-
dare angående barn som gör köp av eller inne i ap-
par. Det är idag inte tillåtet för barn att ingå avtal. 
Problem kan uppstå om barnet handlar appar eller 
gör in-app köp via till exempel mobilen vilket kan 
resultera i dyra telefonräkningar.  

Tyvärr innehåller många gratisappar, in-app köps möjligheter. Det 
finns dock en rad åtgärder som du som förälder kan göra för att 
förebygga app- och in-app köp. Först och främst bör telefonens 
inställningar ändras så att in-app köp omöjliggörs. Om detta inte 
är möjligt kan ett alternativ vara att koppla telefonen till ett 
google-konto och inte till ett kreditkort. Skapa också ett säkert 
lösenord och lämna inte ut det till någon, inte ens till ditt barn. 
Som extra åtgärder kan nämnas att du som förälder testar appen 
innan du låter ditt barn använda den för att se att den motsva-
rar dina förväntningar och att den inte innehåller möjligheter att 
göra köp inne i appen. Att läsa andra användares recensioner kan 
också vara till hjälp och ge en fingervisning om appens lämplighet 
för barn. 

Vad gör du om ditt barn, utan ditt samtycke, via mobilen köpt ex-
empelvis virtuella diamanter? Om ditt barn köper appar utan ditt 
tillstånd bör du i första hand kontakta företaget för att bestrida 
betalningen. Svarar inte företaget eller om de inte går med på att 
häva avtalet kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden 
för att få tvisten prövad.

Regeringen har i en särskild utredning, kallad App to date, un-
dersökt konsumenternas rättsliga ställning när varor och tjänster 
betalas via telefonräkning och tittat på hur bland annat lagstift-
ningen runt barn och app-köp ser ut. Reklam som uppmuntrar 
köp riktat mot barn ska inte få förekomma och föräldrar ska inte 

kunna vara betalningsskyldiga när barn gjort köp i mobilen. Ut-
redningen har funnit att konsumentskyddet här är gott och att 
lagstiftningen egentligen förbjuder mycket av det som händer i 
våra mobiler och surfplattor. 

Nu har Rådrummet även en egen Facebooksida. Följ oss gärna 
för tips om aktuella frågor. www.facebook.com/Radrummet

Ina Johansson
Konsumentrådgivare Rådrummet

Bibliotekshuset, V Torggatan 26, Karlstad
Tel: 054 - 540 00 00 (mån-fre kl. 9-12)

De extra inlämningsställen för deklara-
tioner som tidigare funnits på flera orter 
i länet, i bland annat Deje och Forshaga 
kommer att försvinna i vår. Men det finns 
många andra sätt att deklarera på. Man kan 
skicka per post, ringa, sms:a eller använda 
sig av Skatteverkets app eller hemsida eller 
lämna den på Skatteverkets servicekontor. 

Fler sätt att deklarera gör att 
särskilda inlämningsställen försvinner

malin Brandin, kommunikatör

Vi gillar att 
du följer oss
Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

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

2 3 1
Den 4 april hade kommunen 
1 231 personer som gillar sidan.

1
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
De publiceras dessutom på Värm-
lands evemenangssidor under 
varmland.se och har möjlighet 
att visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

3-30 april Ögonblick och intryck - fotografiska 
naturbilder, Forshaga. En utställning av Erik 
Mofjell. Visas i montrarna på Lärcenters torg.

18 april Motionsdans i Forshaga Folkets Hus, 
Forshaga kl 18.00-21.00. När vädret tillåter 
kommer vi att flytta våra danser till Forshaga 
Folkets Park. 

18 april Temakväll Hörselskadades förening 
Forshaga/Deje, Kl 18.00 Forsgården, Forshaga

18 april Pilates kl. 17.30-18.30, Spegelhallen 
Lärcenter, Forshaga

20 april Dansa i Forshaga Folkets Hus, 
Forshaga kl 21-01. Flamingokvintetten spelar.

21 april Bio Eskil och Trinidad (Från 7 år), 
Forshaga Folkets Hus, Forshaga kl 16.00

22 april Motionsträff, kl. 18.30. 
Åna Dammen, Mölnbacka. 

24 april Bio Iron Man 3 3D (Från 15 år), 
Forshaga Folkets Hus, Forshaga kl 18.00

25 april Motionsdans i Forshaga Folkets Hus, 
Forshaga kl 18.00-21.00. När vädret tillåter 
kommer vi att flytta våra danser till Forshaga 
Folkets Park.  

28 april Bio Iron Man 3 3D (Från 15 år), 
Forshaga Folkets Hus, Forshaga kl 16.00.

28 april Distriktstävling i orientering med 
samling vid Mölnbacka Bygdegård. Kl. 11.00.

29 april Motionsträff, kl. 18.30. 
Åna Dammen, Mölnbacka. 

30 april Elliott Murphy på Kulturhuset, 
Deje. Se separat annons.

30 april Valborgsfirande i Deje. 
Ett av Sveriges största fyrverkier. 

30 april
Valborgsfirande på Forshaga hembygdsgård, 
Forshaga. Kl 19.

2 maj Motionsdans i Forshaga Folkets Hus, 
Forshaga kl 18.00-21.00. När vädret tillåter 
kommer vi att flytta våra danser till Forshaga 
Folkets Park.  

3 maj Sagostunder på Forshaga bibliotek, 
Forshaga. Öppna för barn 3-6 år. Kl 10.

4 maj Dansa i Forshaga Folkets Hus, 
Forshaga kl 21-01. Streaplers spelar. 

6 maj Motionsträff, kl. 18.30. 
Åna Dammen, Mölnbacka. 

7 maj Sagostunder på Forshaga bibliotek, 
Forshaga. Öppna för barn 3-6 år. Kl 9.

9 maj Motionsdans i Forshaga Folkets Hus, 
Forshaga kl 18.00-21.00. När vädret tillåter 
kommer vi att flytta våra danser till Forshaga 
Folkets Park.  

11 maj - 29 september Friska Forshaga, 
Mölnbacka, Deje och Forshaga. Friskvård- och 
Motionsarrangemang. Läs mer på sidan 4-5.

11 maj Friska Mölnbacka, en del i Friska Fors-
haga, startar med samling vid Åna Dammen. 
Kl. 11.00.

12 maj Kultursöndag på Forshaga bibliotek, 
Forshaga. Kl 11. Växtbytardag Köp, byt eller 
sälj. Inne- och/eller uteväxter. Anmälan om 
deltagande görs till biblioteket.

13 maj Motionsträff, kl. 18.30. 
Åna Dammen, Mölnbacka. 

13 maj Forshagamässan Antikt och kuriosa, 
Forshaga. Kl 10-16.

15-17 maj Bokbytardagar på Forshaga 
bibliotek, Forshaga.

16 maj Motionsdans i Forshaga Folkets Hus, 
Forshaga kl 18.00-21.00. När vädret tillåter 
kommer vi att flytta våra danser till Forshaga 
Folkets Park.   

20 maj Motionsträff, kl. 18.30. 
Åna Dammen, Mölnbacka. 

23 maj Motionsdans i Forshaga Folkets Hus, 
Forshaga kl 18.00-21.00. När vädret tillåter 
kommer vi att flytta våra danser till Forshaga 
Folkets Park.  

25 maj Vandring på Frykstahöjden. Utflykt 
med vandring på Frykstahöjden. Vi samlas 
vid Mölnbacka bygdegård. Kl. 10.00

27 maj Motionsträff, kl. 18.30. 
Åna Dammen, Mölnbacka. 

30 maj Motionsdans i Forshaga Folkets Hus, 
Forshaga kl 18.00-21.00. När vädret tillåter 
kommer vi att flytta våra danser till Forshaga 
Folkets Park.  

1 juni Bakluckeloppis, Forshaga Folkets park.
Kl 11.00-15.00. Serveringen är öppen!

1 juni Festliga Forshaga, Forshaga. En festlig 
dag för alla, gammal som ung. Butikerna hål-
ler öppet och massor av aktiviteter anordnas 
i centrum. 

1 juni EPA-träff, Forshaga kl 14.00 med kor-
tege runt Forshaga följt av samling på Ängevi.

Kommande evenemang:
5-6 juli Forshaga marknad
13 juli Diggiloo, Dömle Herrgård
13 juli Hemvändardag, Forshaga
24-25 augusti Lustenrundan

med reservation för ändringar

KOmmANDE

6 juni Motionsdans i Forshaga Folkets Hus, 
Forshaga kl 18.00-21.00. När vädret tillåter 
kommer vi att flytta våra danser till Forshaga 
Folkets Park.  

6 juni Tipspromenad. Vi samlas vid 
Åna Dammen, Mölnbacka. Kl. 10.00

10 juni Motionsträff, kl. 18.30. 
Åna Dammen, Mölnbacka. 

13 juni Motionsdans i Forshaga Folkets Hus, 
Forshaga kl 18.00-21.00. När vädret tillåter 
kommer vi att flytta våra danser till Forshaga 
Folkets Park.

Valborg i Deje  
& Elliott Murphy
Valborgsfirandet i Deje är en mång-
årig tradition som i år ”kryddas” med 
världsartisten Elliott Murphy. Elliott är 
en fantastisk musiker i genren ame-
rikansk folkrock. Senaste albumet ”It 
takes a worried man” fick nyligen 4/5 
i betyg av NWT.

Program
19.30 Elliott Murphy & Olivier Durand 
 på Kulturhuset
20.30  Dejefors musikkår på torget
21.00  Valborgstalet vid centrumhuset
21.30  Valborgsbrasan tänds i Forstjärn
21.45  Forshaga manskör vid centrumhuset
22.10  Fyrverkeriet
23.00  Fino Vino, känd rockgrupp 
 från Deje på Kulturhuset

Biljetter 
www.tickster.se

För mer info
www.elliottmurphy.com eller  
www.kulturgarningar.se
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Alma Huatorpet Bella Thorén

Sedan 2000 har kommunen uppvaktat 
nyfödda invånare. Kommunalrådet 
Angelica Rage hälsar på för att 
fira familjens nytillskott och 
för att överlämna 
kommunens maskot. 

Besök hos de nyfödda invånarna

Förälder! Du kan beställa 
en förstoring av bilden från bebis-
uppvaktningen. Ring Peter Wallgren 
på vårt tryckeri, tel 054-17 20 93

Förra året arrangerades kommunens första konst- och konsthant-
verksrunda Lustenrundan. Över 100 konstnärer med anknytning till 
kommunen ställde ut med sina alster i egna ateljéer och i sam-
lingslokaler och totalt lockade kulturhelgen över 1000 besökare.

Den 24-25 augusti är det dags igen att öppna upp dörrarna till våra 
fantastiska konstnärer. Det här året har vi ännu fler medverkande 
konstnärer och utställningslokaler. Kulturhuset i Deje är Lusten-
rundans samlingslokal där alla medverkande ställer ut varsitt alster. 

Även i år står Forshaga kommun som huvudarrangör för Lustenrun-
dan och har samtidigt god hjälp av lokala aktörer och ideella krafter. 

Fjolårets konstrunda blev inget annat än en succé. Därför har kom-
munen beslutat att tillföra årets kulturhelg 100 000 kronor.

– Lustenrundan är kopplad till pågående processer för att öka 
kommunens attraktionskraft. Den har blivit ett mycket positivt 
exempel på hur vi tillsammans kan skapa stolthet och gemenskap 
i vår bygd, säger Victoria Göthberg, tillväxtsamordnare i Forshaga 
kommun.

Läs mer om Lustenrundan på www.lustenrundan.se. 

Repris på populär konstrunda

malin Brandin, kommunikatör
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Greta Grahn Hampus Svensson

Hector Henningsson Joakim Nielsen Joel Trygg Juli Wahlgren

Linus Renhult Lizzie Ryding Persson Lovisa Thelaus Lucas Svensson

Nikolay mälqvist Nils Severin Olle Hall Olle Pontinder Tr
yc

k:
 S

tr
ok

irk
-K

na
p

p
en

, 3
41

12
6

Elias KjellinElias Ehrndal


