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Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

Juletid. Stora 
stressen med 
julklappar, städ-
ning och en massa 
måsten. Och sedan, 
förhoppningsvis, 
tid att umgås med 
familj och vänner, 
stunder för stillhet 
och reflektion.

Att bo och leva i 
en mindre kom-

mun är lite speciellt. Närheten som 
vi människor har till varandra är stor 
och vi känner därför till det mesta 
som sker runt oss. I mångt och mycket 
händer det positiva saker, men ibland 
tvärtom. Vi kan då, som grupp, 
vara snabba att högljutt döma eller 
fördöma. Ord som ibland sägs utan 
omdöme, ord som kanske river sår 
och ligger kvar i de människor som 
drabbats av dem. Tänk om vi alla istäl-
let kunde stanna upp och fundera lite 
före vi säger saker i affekt.

Det är viktigt att vi håller ihop. Vi är 
aldrig ”vi och dom”. Vi är bara jag, 
du och alla andra. Världen blir aldrig 
bättre än vad vi själva är med och gör 
den till.

Jag träffar väldigt många människor 
i mitt uppdrag. Jag slås ofta av den 
medmänsklighet och värme som 
uttrycks på olika sätt. Vi vill hjälpa 
varandra, och göra insatser för de som 
vi är närmast. 

Men vilka är vi då i vår kommun? Jo 
vi är en massa människor, stöpta i lite 
olika former, fyllda med  
massor av skilda tankar  
och idéer, komna från  

varierande platser och olika miljöer. 
Men vi har en sak gemensamt - vi vill 
leva, bo och verka på en trygg plats 
där vi behandlas lika och där var och 
en gör det man kan för att göra värl-
den lite bättre.

För den stund som du och jag har 
på jorden är nämligen viktig. Vi har 
alltid flera val att göra som kan göra 
skillnad för de människor vi har 
omkring oss. 

Om du och jag visar våra goda egen-
skaper så som tålamod, tolerans och 
öppenhet så har vi redan genom vårt 
uppträdande förändrat världen till 
det bättre. Sällan har det blivit något 
positivt av att kasta tillbaka stenen 
ännu hårdare. Däremot, att beskriva 
konsekvenser och försöka att leda rätt, 
kan göra det. 

Våga därför ge dig själv chansen att 
ta steget till lite djupare förståelse och 
omtanke. Unna dig mer av humanitet 
och samarbete. Frukterna av det som 
vi gör idag kommer vi kanske själva 
bara delvis att skörda, men kom-
mande generationer kommer ha stor 
nytta av det.

En god jul till dig och dina nära!

PERS KRÖNIKA
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Under höstterminen har två åttonde-
klasser på Forshaga lärcenter arbetat 
med First Lego League i projektform. 

Uppdraget
Uppdraget var att formulera vad för 
slags problem som människan kan stö-
ta på vid en längre vistelse i rymden. 
Det vill säga både fysiska och psykiska 
påfrestningar en rymdresa innebär. 
Lagen skulle sedan hitta innovativa 
lösningar på problemet, skriva en rap-
port och efter åtta veckor presentera 
det mutligt för en domarjury under en 
lokal turnering. 

Tävlingen
Lokala turneringar hölls på 44 olika 
orter runt om i Skandinavien. Fyra lag 
från de båda klasserna på Forshaga 
lärcenter ställde upp i den lokala tur-
neringen som hölls i Kil. 

Lagens olika lösningar var 
• en ny innovativ tvättpåse så att 

astronauter lättare kan hålla sina 
kläder rena,

• en matlåda av majsstärkelse som 
kan malas ner och återanvändas 
till reservdelar med hjälp av en 
3D-skrivare,

• ett nytt smidigare tränings-
redskap som är lätt att ta med 
på rymdresor och som går att 
använda i tyngdlöshet,

• en VR-robot som gör det möjligt 
för astronauter att ha kontakt med 
vänner och familj.

Stora framgångar för Forshaga
Team Peab fick ta emot andra pris för 
sin marknadsföring och första pris i 
projekt. Team Högdata fick första pris 
i marknadsföring, samarbetspriset 
samt teknikpriset. Team Bergsgår-
dens ridanläggning/Kliniknoll54 fick 

Forshagaseger i 
stor tekniktävling

FIRST LEGO League är en kunskaps- och tekniktävling där barn och unga i åldern 10–16 år inspireras  
att bli morgondagens ingenjörer, forskare och problemlösare. Årets tema var ”Into Orbit” och rekord-
många lag var anmälda. Den lokala turneringen hölls i Kil och den skandinaviska finalen avgörs i Oslo.

andra pris i projekt, plus att de blev 
ett av sextio lag som nominerats till en 
innovationstävling som går av stapeln 
i Trondheim i februari.

Scandinavisk final i Oslo
Team Högdata vann även Champion-
priset vilket gav laget en biljett till 
den skandinaviska finalen i Oslo den 
1 december. Nu väntar en spännande 
period med finjusteringar och finslip-
ningar av detaljer för laget. 

När Kontakten landar i brevlådorna 
vet vi hur det gått. Läs mer på vår 
facebooksida www.facebook.com/
forshagakommun.

Det vinnande konceptet
― Att lyssna och ta hänsyn till allas 
viljor och att samarbeta som ett lag är 
det viktigaste, säger en elev som har 
varit med i projektet.

Den första officiella FIRST LEGO League-
turneringen hölls 1999 i USA. I dag är det 
ett globalt koncept och arrangeras i över  
80 länder världen över.

Lite historik

Delar av Team Högdata från Forshaga  
lärcenter som vann tävlingen och nu  
ska tävla i skandinavisk final i Oslo.



4    Kontakten nr 6, 2018

Dagen invigdes med trummor och 
kläduppvisning med folkdräkter från 
en mängd olika länder. Kommunalråd 
Per Lawén höll invigningstal och pra-
tade kring betydelsen av samverkan 
för att bota rädslan för det annorlunda. 
Genom sådana här mötesplatser och 
samverkan har vi möjlighet att föränd-
ras och utvecklas, vi ökar våra kunska-
per och blir mer mångkulturella. 

Årets konferencier, Johan Fält, ledde 
publiken genom ett spännande utbud 
av konst, dans, musik och mat från 
olika kulturer. Den blev sång och mu-
sik av den syrisk-kurdiska musikern 
Bahar Hesko, Unga Västanå teater 
uppträdde, Månarna och Baseline 
från Karlstad samt ensembler från 
Forshaga Kulturskola dansade, elever 

från kulturskolan i Karlstad spelade 
folkmusik och så uppträdde Kultur-
skolans i Forshagas olika ensembler, 
körer och orkestrar. Dessutom blev det 
blues deluxe när Alabama Lovesnakes 
framträdde tillsammans med några av 
Kulturskolans orkesterklasser.  Fes-
tivalen avslutades med Bahaa, Nour, 
Mohammad, Mhreteab  och Raghad 
från NBV.

Hampus Karlsson, som marknads-
förde förra årets Kulturer möts med 
en av sina målningar, ställde ut sina 
alster även i år. Dagen innehöll även 
en skaparworkshop samt en drama-
workshop. 

Röda Korsets verksamhet från 
Forshaga hade samlat ihop represen-

tanter från olika länder som bjöd på 
traditionell mat och fika, de visade 
även upp nationaldräkter och typiska 
kläder från olika länders kultur. Det 
fanns även fotoutställningar med olika 
teman att titta på, så det fanns med 
andra ord kultur i alla dess former att 
ta del och njuta av. 

― Det blev en mycket lyckad festival 
med deltagare i alla åldrar och såväl 
medverkande som besökare verkade 
väldig nöjda. Nu är det tredje året i 
rad som vi arrangerar Kulturer möts 
och vår förhoppning är att det ska bli 
en årligen återkommande kulturfes-
tival, säger David Olsson, gitarrpeda-
gog på Kulturskolan och projektledare 
för festivalen.

För tredje året i rad arrangerade Kultur-
skolan i Forshaga kommun festivalen  

Kulturer möts. En multikulturell dag 
där besökarna fick ta del av 

scenframträdanden, konst 
och workshops. 
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David Olsson
gitarrpedagog på  

Kulturskolan i Forshaga  
kommun och projektledare  

för Kulturer möts.

Fem frågor

Vad är målet med Kulturer möts?
― Målet är att kulturer ska mötas, både länder och konstformer emellan. Vår 
inriktning ligger främst på integration samt på barn och ungdomar med funk-
tionsvariationer.

Vad är bakgrunden till att ni arrangerar Kulturer möts?
― Våren 2016 uppkom idén på Kulturskolan om att ta tillvara på den mångfald 
som våra nyanlända har fört med sig till kommunen. Vi bestämde oss då för att 
anordna en festival i november samma år. I planeringen inför festivalen föddes 
idén om att kulturer skulle mötas inte bara både nationaliteter emellan utan 
också konstformer emellan. Vi sökte och fick medel för detta från Kulturrådet.

Hur togs festivalen emot?
― Jättebra. Redan den första festivalen blev succé med 100-tals besökare och 
nära 100 medverkande och vi bestämde omgående att planera inför en liknande 
festival även året därpå.

Hur kommer det sig att ni även har inriktningen barn  
och ungdomar med funktionsvariationer?
― Att nå ut till den målgruppen är en viktig del av Kulturskolans mål, att vi ska 
vara en kulturskola för alla. Arbetet med detta sker dels genom arrangemang 
som Kulturer möts och dels genom till exempel musikterapi, där vår musikte-
rapeut åker ut till respektive skola. Detta finns nu i flertalet av kommunens 
skolor.

Hur ser du på framtiden för Kulturer möts,  
blir det återkommande festivaler?
― Ja, vår målsättning är att det ska vara en årligen återkommande kulturfes-
tival för invånarna i Forshaga Kommun. För varje år blir vi en allt viktigare 
mötesplats där människor med olika kulturella bakgrunder kan träffas och dela 
med sig av sina konstformer och erfarenheter.
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Sök till Forshaga 
vuxenutbildning
Grundläggande nivå
Om du saknar betyg från grund-
skolan kan våra kurser ge dig kun-
skaper för att aktivt kunna delta i 
samhället, arbetslivet eller möjlig-
göra fortsatta studier.

Gymnasiekurser
Hos oss kan du både läsa enstaka 
kurser och hela gymnasieutbild-
ningar, som närstudier eller på dis-
tans. Vi hjälper dig att blicka framåt.

Yrkesutbildningar
• Vårdbiträde 800 poäng
• Vård- och omsorgsutbildning 

1500 poäng
• Barnskötare – Elevassistent -  

Bas 900 poäng

Svenska för invandrare (SFI)
Du kan lära dig mer svenska ge-
nom att studera SFI på dagtid eller 
med flexibla studieformer om du 
inte kan studera dagtid.

Särskild utbildning för vuxna
Har du en funktionsnedsättning 
och vill utveckla dina kunska-
per och kompetenser erbjuder vi 
studier i samarbete med Karlstad 
Vuxenutbildning.

Sista ansökningsdag Du kan fortfa-
rande ansöka till våra utbildningar 
och kurser i mån av plats.

Kursstart 14 /1 2019

Studie- och yrkesvägledning
Kontakta oss för för studie-
planering och information. 
Britt Carlsson
Telefon: 054 -17 20 49
E-post: britt.carlsson@forshaga.se 
www.forshaga.se/vux

Vi serverar näringsriktiga skolmåltider

Varje år presenterar lärarförbundet 
sin rankning av Sveriges kommuners 
skolor. Utifrån 13 kriterier jämför de 
landets 290 kommuner utifrån statistik 
från bland andra Statistiska centralby-
rån och Skolverket, samt statistik som 
är gemensamt framtagen av Lärarför-
bundet och arbetsgivarorganisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting.

Forshaga kommun ligger på 80:e plats 
bland landets 290 kommuner i 2018 

Alla elever skall varje dag kunna äta 
en god och näringsriktig lunch i en 
trivsam miljö. En bra skollunch som 
ger den näring som kroppen behöver 
är en förutsättning för att en elev ska 
må bra, samt orka koncentrera sig 
och prestera i skolan. Skollunchen 
har även stor potential att bidra till att 
eleverna grundlägger bra matvanor 
för livet, vilket främjar en god hälsa på 
både kort och lång sikt.

Vi  använder verktyget Skolmat Sverige 
för att utvärdera våra skolmåltider. 

års Bästa skolkommun, en förbättring 
med 38 placeringar jämfört med året 
innan.

Jämfört med året innan har Forshaga 
förbättrat sin rankning på bland annat 
andelen elever som uppnår högsko-
lebehörighet och andelen elever som 
fullföljer gymnasiet inom tre år.

Läs mer om lärarförbundets ranking 
på www.lararforbundet.se.

Verktyget består av sex delar:  
grundutbud, näringsriktighet, säker 
mat, service och pedagogik, miljö, 
organisation och styrning.

Utvärderingen av måltidsverksamheten 
i skolan visar att delarna grundutbud 
och näringsriktighet har högsta betyg.

Utvärderingen finns att läsa på vår 
webbplats www. forshaga.se. Du finner 
resultaten presenterade var skola för 
sig samt en sammanställning för hela 
kommunen.

Utbildade lärare och hög lärartäthet gör Forshaga kommun till en högt  
rankad skolkommun enligt lärarförbundets ranking.

En bra skolkommun
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Spännande  
spökvandring 
I samarbete med företaget Storyspot 
har vi tagit fram en spökvandring.
Lyssna på spökhistorier och 
mystiska myter via en app direkt i 
mobilen. Det är historikern Linda 
Segtnan som berättar om lokala 
läskigheter för alla från 10 år och 
uppåt. 

Ladda ned appen  
Storyspot gratis. Från 
den 21 december går det 
att hitta spökhistorierna 
från Forshaga kommun 

i den användarvänliga kartan. Välj 
själv om du vill lyssna hemma eller 
utforska platserna samtidigt som du 
hör deras spännande historia. 

På Skivedsskolan i årskurs sex finns Forshagas KulturCrew. 
Detta är ett Skapande skola-projekt som Region Värmland 
och Riksteatern Värmland står bakom. Det handlar om att 
utveckla ungas arrangörskap och inflytande när det gäller 
kulturevenemang.

Dessa sex ungdomar har fått en utbildningsdag där de fick träffa 
andra KulturCrew i Värmland samt lära sig om värdskap, ljud-  
och ljusteknik samt marknadsföring.

KulturCrew finns med i hela processen från att vara delaktiga i  
att välja ut och marknadsföra till att ta emot kulturarbetare som 
kommer till skolföreställningar i Forshaga.

KulturCrew:s första uppdrag var att ta emot och guida författarna  
på Skivedsskolan under författarveckan, som var tidigare i höst. 

KulturCrew 
Forshaga

På bilden: Isabelle Svensson, Helene Traulsen, Kevin Kogalin,  
Hannah Vestergård, Josefin Madsen och Lucas Jonsson.

Senast 1 februari måste vi ha din anmälan om du 
vill medverka i den uppskattade konst- och  
konsthantverksrundan som i år hålls den 24-25 
augusti.

Boka plats hos en utställningslokal eller ateljé och 
anmäl dig sedan via formuläret som du hittar på: 
www.lustenrundan.se/anmalan 

 

Anmäl dig till   
LUSTENRUNDAN  

24-25 augusti 2019
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Visst vill vi ha 
en vit jul
Missbrukar någon i din närhet 
alkohol eller andra droger? Många 
påverkas negativt av andras drick-
ande/drogande. Både vuxna och 
barn.

Känner du oro inför julen? 
Vi på Trappan finns för dig om du 
vill ha någon att prata med. 

Trappan
Tord Englund  054-17 22 79   
Annica Widström  054-17 21 58
Anette Hult  054-17 21 99     

Spelmissbruk
Har spelandet börjat ge dig  
konsekvenser? Spelar du för större 
summor än vad du tänkt dig? 
Ljuger du för din omgivning om 
hur mycket du spelar för? Försöker 
du spela tillbaks det du tidigare 
förlorat?

Det spelas allt mer och antalet 
personer som drabbas av spelbero-
ende ökar. På Trappan jobbar två 
beroendeterapeuter och en boende-
stödjare som du kan vända dig till 
om du eller någon i din närhet har 
spelproblematik. Du kan vända dig 
direkt till Trappan för rådgivning. 

Du når oss på telefon vardagar  
mellan 8-16. Vi har tystnadsplikt.

Utbildning för mor- och farföräldrar
Vi erbjuder dig som är mor- eller far-
förälder till ett annorlunda barnbarn 
att träffa andra med liknande erfaren-
heter. Utbildningen kommer innehålla 
ett antal teman som till exempel fakta 
kring neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar(ADHD, Autismspektrum-
diagnoser f.d. Asperger), sorg, stress, 
återhämtning och hitta egna strategier. 

Kursen äger rum på Dömle herrgård 
2-3 februari 2019, lunch till lunch. 
Anmälan senast den 7 januari 2019. 
Begränsat antal platser. Ingen kostnad, 
anmälan är bindande. I samverkan med 
barn och ungdomspsykiatrin, BUP.

Återhämtningsprogram för anhöriga
Som anhörig behöver man få möjlighet 
att fylla på sin egen energi med jämna 
mellanrum. Programmet innehål-
ler kortare föreläsningar kring t.ex. 
stress, återhämtning och sömn som 
sedan kopplas ihop med aktiviteter 
som yoga, basal kroppskännedom och 
olika former av skapande med mera. 
Plats varierar efter aktivitet. 

Programmet är kostnadsfritt och 
antalet platser begränsade. Program-
met omfattar 12 gånger med träff en 
gång i veckan. I samverkan med ABF, 
bekostas av postkodstiftelsen.

Kurser för föräldrar till barn med NPF
Vi skräddarsyr kurser för föräldrar eller 
vuxna syskon till barn med neuropsy-
kiatrisk funktionsnedsättningar, NPF. 
I de kurserna är utgångspunkten ICDP 
-vägledande samspel som handlar om 
att hitta det som redan fungerar och 
stärka det. Tidigare deltagare uttrycker 
ofta att det är värdefullt att få vara i en 
grupp där det är hög igenkänningsfak-
tor. Ny kurs startar under våren.

Mer information om kurserna  
finns på www.forshaga.se/anhörig.

För den som stödjer eller vårdar någon med psykisk eller fysisk sjukdom 
eller funktionsnedsättning kan det vara värdefullt att träffa andra i 
samma situation, få ökad kunskap och ladda sina egna batterier.

Vårens utbud av stöd 
till dig som är anhörig

Anmälan och 
mer information 
Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
Telefon: 054-17 23 58
E-post: eva.lehtonen@forshaga.se
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Vill du göra en 
insats? Vi behöver 
fler gode män 
En god man hjälper personer som på 

grund av sjukdom, försvagad hälsa, 

funktionshinder eller liknande behöver 

hjälp med bevakande av rättigheter, 

ekonomi eller personlig omvårdnad.

Som god man bör du ha en empatisk 

förmåga, vara van vid myndighetskon-

takter och kunna hjälpa huvudmannen 

med ekonomin. Hjälpbehovet är stort 

och vi har brist på gode män för vuxna. 

Nyårsfyrverkeri
Det är vackert och fascinerande 
med fyrverkeri men varje år skadas 
människor och de flesta skador och 
bränder sker i samband med nyår. 

För ett säkert fyrverkeri är det vik-
tigaste att förbereda det i god tid, 
vara nykter och hålla säkerhetsav-
ståndet. Den som hanterar fyrverke-
ripjäser ska vara minst 18 år.

För att anordna fyrverkeri ansöker 
man om tillstånd hos polisen. An-
sökningsblankett finns på polisens 
webbplats www.polisen.se, sök på 
fyrverkeri. Var rädd om dig!

Överförmyndarkontoret
Telefon: 054-17 20 00 
 måndag-torsdag 10-12
E-post:  ofn@forshaga.se  

Polisen ger tips för att undvika att du 
ska drabbas. Sprid budskapet till alla 
du bryr dig om.
• Använd aldrig din bankdosa 

eller bank-id på uppmaning av 
någon som kontaktar dig. Ingen 
seriös aktör skulle be dig om det 
per telefon.

• Lämna aldrig ut kortuppgif-
ter, koder eller andra känsliga 
uppgifter till någon. Någonsin. 
Kortuppgifter och koder är nyck-
lar till dina pengar.

• Om någon du inte känner ringer 
och du blir osäker, lägg på luren 
eller be att få ringa tillbaka på 

ett nummer som du själv tar 
reda på. Det gäller oavsett om 
personen säger sig vara en nära 
släkting eller från banken, ett 
företag eller en myndighet.

• Lita inte på den som kontaktar 
dig bara för att den har person-
liga uppgifter om dig. Bedragare 
kan hitta information på nätet för 
att lura dig.

• Om du drabbas av eller misstän-
ker bedrägeri, kontakta din bank 
omgående. Polisanmäl alltid 
och ta stöd av människor i din 
närhet.

Bedrägerier via falska telefonsamtal ökar kraftigt. Många förlorar sina 
pengar genom att de luras att lämna ut kortuppgifter och koder
eller logga in på sin bank.

Polisen varnar för 
falska telefonsamtal

Vi gillar att 
 du följer oss

Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

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

9 4 3
Den 30 november 2018 hade vi 3943 följare 
på vår facebooksida.

3
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Några gånger om året åker Forshagas 
kommunalråd runt i kommunen för 
att hälsa på och fira familjernas nya 
medlemmar. Barnet får blommor och 
kommunens maskot Björn. Bebisupp-
vaktningarna har blivit en fin tradition 
sedan första besöket år 2000. Och med 
omkring 100 uppvaktade bebisar varje 
år har besöken blivit många! På dessa 
18 år har vi träffat inte mindre än 1998 
bebisar. 

Uppvaktning och dialog
För oss är besöken mer än ett trevligt 
sätt att välkomna våra nya invånare. 

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

Det är också ett sätt att få en stund 
att prata med de nyblivna familjerna 
och ta del av deras synpunkter och 
funderingar. Inför varje besök ber vi 
föräldrarna att fundera på om de har 
något de vill fråga eller föra fram som 
rör Forshaga kommun och vår verk-
samhet. Dessa frågor och synpunkter 
tar vi med oss till berörd verksamhet. 
Om man vill återkommer vi med åter-
koppling i frågan.

Babyboom
Vi är nu inne på tredje året med stora 
barnkullar, en riktig babyboom. Vi har 

därför inte hunnit besöka alla bebisar 
födda under 2018 men vi kommer att 
höra av oss. Du som har gått på BVC 
någon annanstans än i Forshaga får 
gärna höra av dig, det är annars den 
vägen kontakten förmedlas.  

Lina Wiklundh
Telefon: 054-17 22 13
E-post: lina.wiklundh@forshaga.se

Till alla underbara barn och 
familjer vi fått möjligheten att 
möta under året som gått
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Noah Nilsson Paulina MagnussonOliver Smith Othilia Sundfeldt Lindelöf

Lia Engdahl

Wilhelm Andersson

Ellen Carlsson

Liam Sörensen

William Bjelv

Emmi Wessmark

Meja Vallin

Iris Grenard

Nicole Larsson

Jack Segerpalm Melin
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Plogning
När det snöat börjar vi ploga vid un-
gefär fyra centimeter snö på gång- och 
cykelvägar och sex-åtta centimeter på 
gator. Vi prioriterar gång- och cykelvä-
gar, förskolor, skolor, busshållplatser 
och vissa genomfartsgator. Det tar cirka 
tio timmar att ploga allt – det kan alltså 
dröja innan vi kommer till din gata. 

Det tar mycket längre tid att ploga om 
vi måste ta hänsyn till soptunnor och 
parkerade bilar. För att underlätta för 
den som plogar kan du:
• Parkera din bil på parkeringsplat-

ser eller på tomten, inte på gatan.
• Ställ ut soptunnan samma mor-

gon den ska tömmas och ta in den 
direkt när den är tömd.  

Bortforsling av snö
Dagarna efter ett snöfall tar vi bort val-
lar i vissa korsningar, vid parkeringar 
för rörelsehindrade och vid bussfickor. 
Om det kommer mycket snö tar vi även 
bort den där högar och vallar påverkar 
framkomlighet och trafiksäkerhet.

Sandning
Vi sandar oftast när vi plogat eftersom 
plogen plattar till snön och då blir det 
halt.  Den sand vi använder i tätorter-
na är krossat bergmaterial i fraktionen 
4/8som kallas flis. Natursand är en 
ändlig resurs och tillstånd ges i dag 
inte till nya täkter varför vi vintern 
2018/2019 använder flis utan salt. 

Fördelen med flis är dels att den 
fungerar bättre än sand på is och till-
kördsnö, dels att vi inte behöver sanda 
lika ofta. Nackdelen är att flisen känns 
mycket mer när man går och cyklar 
speciellt när snön smälter och flisen 
ligger direkt på asfalten. Vi rekom-
menderar den som cyklar att använda 
kraftigare däck under vintern. 

Hämta gratis sand hos oss
Om du behöver sand till din tomt går 
det fint att hämta vid kommunförrå-
den i Deje och Forshaga. Ta med hink.

På  www.forshaga.se/snödagbok kan du 
följa arbetet med vinterväghållningen.

Under perioden från november till mars är vi uppdaterade på väder-
läget. Vi följer prognoserna noga och vet därför när dåligt väder väntas. 
Vår egen personal, liksom de entreprenörer vi har avtal med, är för-
beredda och kan snabbt rycka ut när det är dags att ploga!

Väghållning i vår 
vackra vita vintervärld

Tips för att 
förebygga brand
Antalet bostadsbränder ökar avse-
värt under december och januari - 
det är då vi tänder massor med ljus. 
Här är några tips för att förebygga 
brand.

• Ställ ljusstakar fritt från allt 
brännbart. Ta bort dekoratio-
ner som kan fatta eld.

• Gå en runda innan du lämnar 
bostaden eller går och läg-
ger dig för att försäkra dig att 
alla ljus är släckta och spisen 
avstängd.

• Kolla så att brandvarnaren 
fungerar och ha gärna flera 
brandvarnare som är serie-
kopplade.

• Ta bort brännbart material 
nära öppna spisen och allt som 
står på teven. 

• Dra ur kontakten till kaffe-
bryggare och brödrost. 

• Använd glödlampor med rätt 
wattal och se till att inga skarv-
sladdar ligger i kläm.

• Byt trasiga vägguttag och 
skruva åt lösa.

• Rengör köksfläkten och 
dammsug bakom kyl och frys.

• Elda måttligt i öppna spisar 
och braskaminer.
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Att ha en god samt långsiktig pla-
nering över hur olika grönområden, 
sjöar och vattendrag ska användas 
är viktigt. Vår natur är inte bara 
vacker, den kan också hjälpa oss i 
vår sammhällsplanering genom så 
kallade ekosystemtjänster: när växter 
renar luft, buskar dämpar buller eller 
när bin pollinerar grödor. Genom 
att ta fram en grön infrastrukturplan 
kommer vi ha ett bättre planerings-
underlag för hur olika värdefulla 
områden i kommunen ska användas. 

Förutom naturens betydande värde 
för oss människor finns det flera 
internationella överenskommelser 
och nationella mål som grundar sig i 
att bevara särskilt utsatta naturtyper 
och hotade arter. Exploatering, ökad 
och ändrad markanvändning och ett 
förändrat klimat medför allt större 
utmaningar för naturen. Det görs 
många insatser i länet för att gynna 
miljön, men trots detta är insatserna 
inte tillräckliga för att kunna uppnå de 

uppsatta miljömålen och bevara funk-
tionella ekosystem på lägre sikt. 
 
För att kunna värna om naturen och 
dess ekosystem ska en grön infra-
strukturplan tas fram. Grön infra-
struktur är ett funktionellt nätverk 
av natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur samt 
till människors välbefinnande. Fram-
tagandet av planen är en del i kom-
munens arbete med agenda 2030 men 
även ett av de åtaganden som vi har 
upprättat med landshövdingen som 
miljööverenskommelse under 2018. 
Syftet med miljööverenskommelsen 
är att vi ska bidra till att uppfylla de 
uppsatta regionala samt nationella 
målen. I planprogrammet ska det 
redogöras för hur vi ska hantera samt 
skydda områden med höga naturvär-
den. Genom att ta fram en grön infra-
strukturplan kan vi lättare ta reda på 
spridningsvägar för arter samt hur de 
tar sig fram i landskapet. 

Grön infrastruktur är naturområden som formas och används på ett sätt 
så att den biologiska mångfalden bevaras och naturens ekosystemtjänster 
tas till vara. Den gröna infrastrukturplanen hjälper oss att arbeta mot 
våra miljömål när vi samhällsplanerar för framtiden.

Grön infrastrukturplan 
ska skydda naturvärden

Sortera julens 
skräp så här
• Papper och kartong som  

pappersförpackning. Present-
snören som hushållssopor.

• Frigolit som plastförpackning. 
Stor frigolit till återvinnings-
centralen.

• Trasigt elavfall (julstjärna, ljus-
stake, luciakrona, julgransbe-
lysning mm) till återvinnings-
centralen.

• Julgranen till återvinnings-
centralen.

Fulla behållare?
Om behållarna vid återvinnings-
stationerna är fulla eller området 
behöver städas kontaktar du 
Förpacknings- och tidningsinsam-
lingen (FTI), telefon 0200-88 03 11. 

Tomgångskörning
Tomgångskörning bidrar till 
onödiga utsläpp av växthusgaser. 
Det kan också ge hälsoproblem och 
vara störande för den som vistas i 
närheten. 

Vintertid blir utsläppen extra stora 
eftersom motorn då ofta är kallare 
än vanligt. Regeln om max en mi-
nuts tomgångskörning gäller därför 
i Forshaga kommun.

Ett enkelt tips är att använda 
motorvärmare så ofta du kan för 
att undvika att bilen är kall när du 
startar den. 

Regeln om max en minut gäller inte 
om du står i bilkö eller har motorn 
igång för att driva exempelvis en 
sopbil. 
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Sophämtning 
under jul- och 
nyårsveckorna
Under jul- och nyårsveckorna 
hämtar Suez dina sopor på andra 
dagar än normalt. För att vara säker 
på att få din tunna tömd måste du 
ställa ut den på lördagen innan 
tömningsveckan och låta den stå till 
dess den är tömd.

Du som har ordinarie tömning 
vecka 52, ställ ut kärlet 22 december.

Du som har ordinarie tömning 
vecka 1, ställ ut kärlet 29 december. 

Återvinnings-
centralens 
öppettider under 
jul och nyår
Lördag 22/12 10.00-15.00
Söndag 23/12 stängt
Julafton  stängt
Juldagen  stängt
Annandag jul stängt
Torsdag 27/12 07.30-19.00
Fredag 28 /12 07.30-15.30
Lördag 29 /12 10.00-15.00
Söndag 30/12 stängt
Nyårsafton stängt
Nyårsdagen stängt
Onsdag 2/1 07.30-15.30
Torsdag 3/1 07.30-19.00
Fredag 4/1 07.30-15.30
Trettondagsafton 10.00-15.00
Trettondedag jul  stängt

Ordinarie öppettider finns på 
www.forshaga.se/avc

Forshaga Fibernät ansvarar för fiberanslutning av villor, flerbostadshus 
och företag i Forshaga kommun. Fibernätet kommer att ersätta det 
gamla kopparnätet och till skillnad från kopparnätet så har fibern näst-
intill obegränsad kapacitet. Vi har ett öppet nät med cirka tjugo olika 
leverantörer och många olika tjänster att välja mellan.

En fiberanslutning gör ditt hus 
attraktivare vid eventuell försäljning
Forshaga Fibernät tar varje vecka 
emot samtal och e-post från personer 
som ska köpa hus i kommunen och 
som undrar om fastigheten har fiber. 
Majoriteten av alla efteranslutningar 
(förtätningar) vi gör är till hus med 
nya fastighetsägare som beställer 
fiber i samband med inflyttning. Vissa 
husspekulanter säger att det inte är 
aktuellt att köpa huset om det inte 
finns möjlighet att få fiber på en gång. 
Se en fiberanslutning som en investe-
ring som kan öka värdet på ditt hus 
och också göra det attraktivare på 
marknaden.

Vill du investera i en fiberanslutning? 
Gör gärna intresseanmälan på vår 
hemsida för att få mer information. 
Behöver du hjälp med finansiering så 
finns det många banker som erbjuder 
så kallade fiberlån med förmånlig ränta 

Fiberanslutning kan 
öka värdet på ditt hus

och avbetalningsplan eftersom fiber 
anses vara digital infrastruktur som är 
viktig för samhällets utveckling. 

Bor du på ett redan utbyggt 
område (tätort)?
Då är priset 22 500 kronor för komplett 
installation. Sedan tillkommer det en 
årlig nät- och serviceavgift. Beställer 
du nu kan du få din fiberanslutning 
installerad under andra eller tredje 
kvartalet 2019. 

Vad gör jag om min fiberanslutning  
slutar fungera?
Då kan du besöka Forshaga Fibernäts 
hemsida www.forshagafibernat.se/drift-
status för att se om det är några kända 
driftstörningar eller driftstopp. Hittar 
du ingen information om driftstör-
ningar eller driftstopp så kan du prova 
att starta om all din utrustning och 
hjälper inte det ska du göra en felan-
mälan hos din tjänsteleverantör. 
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SPARA DATUMET

AKTUELLA BIDRAGMöjligheternas hus

Idén om ett ”folkets hus” uppkom 
från början under det sena 1800-talet. 
Då fanns behov av nya möteslokaler 
för bland annat facklig verksamhet 
eftersom industrisamhället började ta 
form. Husen blev också en plats för 
studieverksamhet och kulturella eve-
nemang. Föreningen Forshaga Folkets 
hus bildades år 1906 och lever upp till 
namnet. I dagsläget håller föreningen 
i över 400 arrangemang om året som 
vänder sig till en bredd av målgrupper 
för att just vara hela folkets hus.

- Folkets Hus kanske främst förknip-
pas med dans då det, likt Folkets park, 
varit en mötesplats för dans och musik 
sedan starten. Danserna är fortfarande 
bland de populäraste arrangemangen, 
både buggkurserna och lördagsdan-
serna lockar många. Men Folkets hus är 
så mycket mer, berättar Bertil Hagelin, 

ordförande i Folkets hus-föreningen. 
Under åren fylls huset av bland annat 
barnkalas, musikquiz, sång, LAN, 
kurser och teaterföreställningar. En 
av de stora delarna av verksamheten 
består också av att hålla lokalen öppen 
för möten och konferenser. Då kan 
föreningen även erbjuda fika och mat, 
i egen regi eller genom catering. 

Det som föreningen kanske mest är 
känd för är nog biografen. Biogra-
fen har en modern anläggning med 
möjlighet till en häftig bioupplevelse, 
även i 3D. Förutom biofilm visas här 
också opera från de stora scenerna och 
Färjestads bortamatcher. 

- Det är aktivitet i våra lokaler varje 
vecka. Vi är möjligheternas hus där 
aktiviteter av alla de slag får plats, 
avslutar Hagelin.

Föreningsträff
Redan nu vill vi berätta om nästa 
föreningsträff som kommer att hål-
las den 19 februari 2019, klockan 
17.30 på Forshaga lärcenter. Hela 
föreningslivet välkomnas för en 
träff där kommunen informerar om 
vad som är aktuellt och för att lära 
känna varandra lite bättre.

Mer information kommer  
efter årsskiftet.

Aktuella bidrag
Säcken Bidrag för unga till att för-
verkliga sina idéer och projekt.  
Ansökan löpande.  
www.forshaga.se 

Jubileumsfonden Stipendium till 
idrottsledare som utövar ett ledar-
skap enligt ”Idrotten vill”.  Ansök 
senast den 31 jan.  
www.varmlandsidrotten.se 

Arvsfonden Projektstöd och lokal-
stöd för att utveckla en ny idé eller 
finansiera ombyggnation av anlägg-
ning. Ansökan löpande.  
www.arvsfonden.se 

Stiftelsen värmländsk idrott  
Stipendium till aktiva ungdoms-
ledare och idrottsungdomar.  
Ansök senast den 1 februari.  
www.varmlandsidrotten.se 

Filmarbetsstipendium Arbetsstipen-
dium för att berika filmproduktionen 
i Värmland. Ansökan löpande.  
www.regionvarmland.se 

Forshaga Folkets hus har funnits i över 100 år och har sedan starten 
varit fyllt av olika verksamheter som vänder sig till kommuninvånare 
och besökare i alla åldrar. Huset är en plats att mötas på, en plats för 
upplevelser och nya intryck.
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För dig är en schysst frukost en bra 
start på dagen – för odlaren kan den 
vara ett sätt att ta sig ur fattigdom. Där-
för har Fairtrade Sverige valt att sätta 
frukosten i fokus två veckor i början av 
oktober.

Under dessa veckor uppmärksamma-
des deltagarna i Forshagas styrgrupp 
för Fairtrade på Facebook när de tog en 
schysst frukost. Alla medverkande har 
en gemensam vilja att arbeta för att alla 
ska ha schyssta villkor så som en bra 
lön, rent vatten och att kunna låta sina 
barn gå i skolan.

Kampanjveckor

Schysst frukost
Åtta av tio svenskar uppger att de äter frukost varje dag, och för många 
är frukosten det viktigaste målet på dagen. Då är det viktigt att den är 
schysst. 

Att kommunen ska vara Fairtrade-
diplomerad är ett politiskt taget beslut. 
Kontakta gärna kommunens Fairtrade-
samordnare Ulrika Thorén om du vill 
veta mer varför kommunen valt att 
arbeta med dessa frågor eller om din 
förening eller ditt företag också vill 
delta i detta arbete. Alla är välkomna!

Använd reflex  
så syns du
Den allra mörkaste årstiden är här 
och det är hög tid att plocka fram 
reflexer av olika slag. 

Personer som går ser en bil mycket 
bättre än vad bilföraren ser dem. 
Visste du att med reflex syns du 
på cirka 125 meters håll från en 
bil som har halvljuset på? Har du 
mörka kläder och ingen reflex syns 
du först på cirka 25 meter. Använd 
reflex även inom tätbebyggt om-
råde - gatubelysningen räcker inte 
för att du ska synas.

Välkommen att hämta en reflex
Har du ingen reflex? Vi vill gärna 
att du ska vara trygg i vinter. I 
receptionen på kommunhuset kan 
du hämta en reflex.

Belysning på cykeln
Om du använder cykeln i mör-
ker måste den vara utrustad med 
reflexer och belysning.

• En lykta bak med rött ljus och 
en röd reflex

• En lykta fram med vitt eller 
gult ljus och en vit reflex

• På fram- och bakhjul vita eller 
orangegula reflexer

Fultvättar du 
bilen på gatan?
Det är viktigt att vi tvättar bilen på 
rätt sätt. Dina val kan enkelt bidra 
till ett renare vatten. Välj biltvätten 
istället för att tvätta på gatan.

Mer information finns på  
www.svensktvatten.se
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HALLÅ DÄR

Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Vad är kommunens
näringslivsteam?
Hur arbetar ni och vad är syftet?  
En gång i månaden träffas perso-
nal från förvaltningarna miljö och 
bygg, kommunteknik och service 
tillsammans med näringslivsenhe-
ten för att gå igenom ärenden som 
är förvaltningsövergripande. Det 
kan handla om bygglov, miljö, - och 
hälsa, serveringstillstånd, etable-
ringsförfrågningar eller annat där 
flera funktioner berörs. 

– Hanteringen av företagens till-
ståndsärenden blir enklare på det 
här sättet, säger Josefine Åslund, 
miljö och hälsoskyddsinspektör.  
Vi vill minimera risken att företag 
slussas runt till olika förvaltningar 
i onödan. 

Företagare kan även boka in sig för 
enskilda möten med näringslivstea-
met för att få en direktdialog kring 
sina specifika frågor. 

Välkommen att kontakta närings-
livsenheten om du vill boka tid för 
ett möte med näringslivsteamet 
eller bara veta mer om arbetssättet. 

– Mångfald och jämställdhetsfrågan 
blir alltmer närvarande i näringslivet 
då arbetskraftsbehoven kraftigt översti-
ger tillgången av kompetent personal, 
säger Åsa Gertling, näringslivssam-
ordnare i Forshaga kommun. Arbets-
givare måste överlag börja tänka i nya 
banor, våga agera normbrytande och 
skapa stegförflyttningar inom organi-
sationerna och det har många förstått 
nu. Vi för kontinuerligt samtal med 
näringslivet genom besök och företags-
träffar. I de mötena får vi en bra bild av 
företagens möjligheter och utmaningar. 
Har ett företag utvecklingsidéer så kan 
vi till exempel bidra med kunskap om 
tillståndsprocesser och nödvändiga 
kontakter gällande finansiering, lokaler 
och så vidare. Vi passar även på att 
lyfta frågan om företagens framtida 
kompetensbehov. 

Kartläggning bland de lokala företagen 

Långsiktig 
kompetensförsörjning

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

Åsa Gertling 
Telefon: 054-17 23 10 
E-post: asa.gertling@forshaga.se

Under hösten fokuserar näringslivs-
enheten lite extra på industri- och 
verkstadssektorn vid planeringen av 
företagsbesök. 

– Ett av jobbspåren inom DUA är 
industrin och vi hoppas kunna bidra 
till att den branschen på ett enklare 
sätt kan rekrytera den kompetens de 
behöver, berättar Åsa. Vår förhopp-
ning är att vi genom samverkan mel-
lan kommunens olika förvaltningar 
och Arbetsförmedlingen ska kunna 
matcha intresserade individer med de 
lokala företagens kompetensbehov.  

Som vi tidigare berört i Kontakten så finns det sedan en tid en överens-
kommelse mellan Forshaga kommun och Arbetsförmedlingen som syftar 
till att påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmark-
naden. Arbetet sker bland annat med hjälp av finansiering från DUA - 
delegationen för unga och nyanlända i arbete. 

Deje Verkstad AB

Plåt- & takspecialisten i Deje
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Festivalen Kulturer möts innehöll bland annat teater, mat och musik.

Kulturskolan i Forshaga kommun ordnade 
festivalen Kulturer möts också i år.  
Trummor och uppvisning av folkdräkter från 
olika länder öppnade festivalen.  

Per Lawén är kommunalråd i Forshaga. 
Han pratade vid invigningen och sa att festivalen 
är viktig för att lära sig mer om olika kulturer. 
Johan Fält presenterade allt för publiken och 
berättade vad de såg och hörde på festivalen. 

Sång, musik, dans, konst och foto 
Några exempel från festivalen 
är sång och musik av den syrisk-kurdiska 
musikern Bahar Hesko. 
Elever från Kulturskolan i Karlstad 
spelade folkmusik.  

Elever från Forshaga Kulturskola dansade, 
sjöng och spelade.  

Hampus Karlsson visade sina målningar..  
Det fanns även fotoutställningar att titta på. 

Röda Korset i Forshaga hade samlat personer 
från olika länder som bjöd på mat och fika. 

David Olsson är gitarrlärare på Kulturskolan.
Han tycker att det var en mycket bra festival och 
han hoppas att festivalen ska fortsätta varje år. 

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

Tack till alla 
vi har träffat  
Forshaga kommun hälsar alla 
nyfödda barn välkomna.
Det gör vi genom att besöka barnen 
och deras familjer. 
Vi ger blommor och en nalle med barnets namn. 
 
Första gången Forshagas kommunalråd besökte 
en nyfödd bebis var år 2000.
Nu har nästan 2 000 bebisar fått besök.  

Många barn 
Det har fötts många bebisar i kommunen i år.
Därför har vi inte hunnit besöka alla. 
Men vi kommer att ta kontakt med er   
som har fått barn år 2018.
Kommunen får namnen på nyfödda barn från BVC. 
Du som gått till en annan BVC än Forshaga 
får därför gärna kontakta Lina Wiklundh 
på telefon 054-17 22 13.
Du kan också skicka e-post till 
lina.wiklundh@forshaga.se.

Välkommen och samtal 
Blommor och nalle är ett trevligt sätt att 
säga välkommen till en ny invånare i kommunen. 
Besöken hos nyfödda är också för att höra 
vad familjerna tycker att kommunen 
ska göra så att Forshaga blir 
en ännu bättre kommun att bo i.  

Vintervägar 
Plogning
Vi börjar ploga när det har snöat ungefär 
fyra centimeter på gångvägar och cykelvägar 
och ungefär sex-åtta centimeter på gator. 

Kommunen plogar först på gångvägar, 
cykelvägar, vid förskolor, skolor, busshållplatser 
och en del gator. 
Det tar cirka tio timmar att ploga allt. 
Därför kan det ta tid innan vi kommer 
och plogar din gata. 

Sandning
Vi sandar oftast efter att vi har plogat.
Du kan hämta sand till din tomt vid 
kommunförråden i Deje och i Forshaga. 
Ta med en hink eller något annat att ha sanden i. 

Du kan se på internet 
www.forshaga.se/snödagbok 
när vi plogar och sandar 
och var vi plogar och sandar.  

När det kommer snö plogar och sandar vi vägarna.
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Vi sprider ditt 
evenemang

Extra öppettider på Deje 
simhall under jullovet 
27-29/12 och 2-5/1
 
Torsdag 27/12  10-14 Allmänhetens bad + ordinarie 16- 19
Fredag 28/12  10-14   Allmänhens bad  + ordinarie 06-08 och 16-20
Lördag 29/12  10-14  Allmänhetens bad 
Söndag 30/12   Stängt
Måndag 31/12   Stängt
Tisdag 1/1      Stängt
Onsdag 2/1  10-13  Allmänhetens bad + ordinarie 16-21
Torsdag 3/1  10-14  Allmänhetens bad+ ordinarie 16- 19
Fredag  4/1  10-14  Allmänhetens bad + ordinarie 06-08 och 16-20
Lördag 5/1  10-14   Allmänhetens bad
Sönad 6/1   Stängt
 
Stängt i julhelgen
Under jul (23-26/12) och nyårshelgen (30/12-1/1)  
är det stängt både i Simhallen och motionslokalen. 

Övriga öppettider samt tider för vanliga gruppaktiviteter  
se www.forshaga.se/simhall.

Bibliotekens 
julöppettider
Forshaga bibliotek
23-26/12 Stängt
27/12 10.00-18.00
28/12 10.00-16.00
29/12-1/1 Stängt
2-3/1 10.00-18.00
4/1 10.00-16.00
5-6/1 Stängt

Deje bibliotek
Julstängt 21/12-6/1

Låt oss alla hjälpas åt att sprida 
viktiga, roliga och spännande 
evenemang och större händelser i 
kommunen. 

Det kan du göra genom att lämna in 
information om ditt evenemang på 
www.forshaga.se/evenemangstips.

Det hamnar då i vår kalender där 
vi plockar information till Visit 
Karlstad och även Visit Värmland 
om det är av nationellt intresse. 
Evenemanget har också stor chans 
att spridas och synas i och på:
• Välkomstskylten vid riksväg 62
• Vår Facebook-sida
• Kontakten

Räddningstjänsten tipsar om issäkerhet
Innan du ger dig ut på isen - testa tjockleken med en ispik! Det 
ska vara minst tio centimeters kärnis för att du ska kunna gå på 
den. Kärnisen är genomskinlig och hård. Mörkare färg tyder på 
en tunnare is. Det finns ingen helt säker is. Den förändras hela 
tiden, bland annat på grund av väderlek och vattenströmmar. 

Läs mer på www.raddningkarlstad.se

Viktigt att tänka på

• Ha alltid sällskap på isen. Barn  
ska alltid ha sällskap av en vuxen.

• Håll avstånd till den som färdas 
först. Det minskar risken för att alla 
samtidigt går igenom isen.

• Ta det lugnt! Hög fart ökar risken 
att komma långt ut på svag is.


