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Du kastar 390 kg avfall varje år!

Analysen av hushållssoporna var ett sam-

verkansprojekt med Karlstad, Kil, Grums 

och Hammarö kommuner. Metoden inne-

bär att delprov tas bland hushållssoporna 

från olika bostadsformer: flerfamiljshus, 

villor i tätort och villa på landsbygd. Alla 

delprov gås igenom noggrant, materialet 

sorteras i olika kategorier och vägs. Då får 

man fram en procentuell viktfördelning 

som fördelas på den totalt insamlade sop-

mängden i kommunen.

Småelektronik i påsarna
Matrester tar upp en stor plats i soppåsen. 

Tillsammans med trädgårdsavfall (kruk-

växter, blomjord) är det drygt 40 procent. 

Nästan lika mycket, 35 procent, är tidning-

ar och förpackningar med producentan-

svar. Resultatet av plockanalysen visar att 

nästan inget farligt avfall finns i soppåsar-

na. Däremot hittades en del småelektro-

nik, glödlampor och batterier. Mjuka plast-

förpackningar väger inte mycket och tar 

inte så stor plats, men finns i stor mängd.

Skillnaden i olika boendeformers soppå-

sar är inte stor. Det mest påtagliga är att i 

flerfamiljshusens soppåsar är det betydligt 

mer tidningar än i villornas. 

Avfallsmängd
Total mängd avfall i kommunen var förra 

året cirka 4.432 ton per år eller cirka 390 

kg per person. Detta är uppdelat på hus-

hållsavfall cirka 2.761 ton, förpackningar 

cirka 771 ton och grovsopor cirka 900 ton. 

Renhållningsavgiften
I den renhållningsavgift du betalar till 

kommunen, antingen via hyresavin eller 

faktura, ingår både hämtning av hushålls-

soporna och rätt att lämna grovsopor på 

återvinningscentralen Katrineberg. 

Producenter som levererar sin varor i till 

exempel en pappers- eller plastförpack-

ning är skyldiga att samla in förpackningen 

för återvinning. Det gör de genom företa-

get Förpacknings- och tidningsinsamling-

ens återvinningsstationer som finns runt 

om i Sverige. 

Om förpackningar som du och alla andra 

lämnar på återvinningsstationerna eller i 

den fastighetsnära insamlingen, i stället 

slängs i hushållsavfallet, skulle det inne-

bära en kostnadsfördyrning för kommu-

nen på cirka 700 000 kronor varje år. Det 

skulle i sin tur betyda att kommunen måste 

höja renhållningsavgiften. Att lämna dina 

förpackningar till återvinning är således 

gynnsamt både för din och kommunens 

ekonomi samt förstås för miljön.

Mer information
Rapporten Plockanalys av hushållsavfall 

kan du läsa på kommunens hemsida om 

återvinning och avfall som du hittar un-

der rubriken miljö, boende och trafik. På 

hemsidan finns också information om vilka 

grovsopor du kan lämna på Katrineberg 

och om hur du sorterar ditt avfall.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Vad hamnar i din soppåse? Hur mycket är förpackningar? Är det någon skillnad på innehållet i soppåsen från 
flerfamiljshus och villa? För att få reda på det gjorde vi förra året en så kallad plockanalys av hushållssoporna. 

Återvinningscentral
Kommunens återvinningscentral ligger sedan länge i Katrineberg utanför Deje. 
Nu planerar kommunen att bygga en ny modern återvinningscentral på indu-
striområdet i Kvarntorp. Den beräknas vara färdig under 2012. I treårsbudgeten 
som fullmäktige antog i december, beräknas denna investering till 14 miljoner 
kronor.

Visste du att...
... tampongen som du slänger i toalet-
ten, kan ställa till besvär i ledningarna 
och för reningen av avloppsvattnet? 
Snöret i tampongen trasslar ihop sig med 
annat som slängs i avloppsvattnet och 
blir till riktiga ”ormbon”. 
De kan fastna i ledningar och täppa till så 
det blir stopp i avloppet. Släng i stället 
tamponger, bindor och tops i hushålls-
soporna. 
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Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan 2010

Barnkommun i Värmland

Äntligen börjar det droppa från taken och 

därmed försvinner snön, snöflinga för 

snöflinga! Visst har det varit en vacker 

vinter men kylan har nog bitvis varit lite 

väl häftig.

När snön försvinner, kommer också tyvärr allt 

skräp fram. Jag hoppas alla hjälper till att fylla 

de kommunala papperskorgarna. Det blir också 

en allmän städdag framöver. 

Hundbajset är inte heller trevligt att trampa i. 

Det finns påsar men släng inte påsen rakt ut i na-

turen.

Tack till alla er som sköter detta!

Tyvärr klottras det lite varstans i kommunen. Både privata 

och offentliga lokaler har drabbats av de kladdande perso-

nerna. Dryga böter väntar. Inget bra sätt att påbörja sitt 

vuxenliv med att dra på sig böter för sådant!

Tipsa gärna anonymt vilka de är, inte bara för fastighetsägarnas skull, utan 

också för klottrarnas skull! 

Verksamheterna för barn och unga har varit livlig denna vinter. Kultur- och 

ungdomscentrum har fått bra snurr på verksamheten både i Deje och i 

Forshaga. Ungdomar från tätorterna åker också mer och mer emellan Kul-

turhuset och Träffen. 

Ungdomars delaktighet i samhällets utveckling ska utökas. Vi har ju sedan 

länge samarbetsråd mellan pensionärsorganisationer och kommunen, nu 

arbetar vi på att det ska bli en liknande samarbetsform mellan kommunen 

och de unga. Att vara aktiv i det samhälle man bor i är viktigt.

Härförleden fick jag ett bra tips från en äldre kommuninvånare. Hon hade 

sett hur pensionärer fått en bra ”träningslekplats” i en kommun utanför 

Stockholm. Vi ska titta på hur en sådan kan skapas någonstans i vår kom-

mun. Varför inte snygga till i parken bakom Lintjärn och där ha en prome-

nadslinga med träningsredskap placerade med jämna mellanrum? Eller var 

tycker du en sådan plats skulle vara?

På tal om att vara aktiv, alla ungdomar som går ur nian i år ska få (om de 

vill) ett kommunalt sommarjobb under tre veckor. Det är viktigt att jobben 

är meningsfulla. Har du några idéer vilka arbetsuppgifter de unga borde få?
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Succe för UKM

Rekordår i Forshaga

Brev från UKM:s 
arbetsgrupp
  

Nu är årets UKM i Forshaga över. 

Det har varit en helt underbar helg 

med en massa inspiration och hur 

mycket roliga saker som helst har hänt. 

Temat för UKM i år var KÄRLEK och det 

blev perfekt. Vi bjöd publiken på godis-

hjärtan i entrèn och de fick gå genom 

vår härliga kärlekstunnel där årets tre 

konferencierer mötte upp.

Allt har fungerat riktigt bra tycker vi 

i arbetsgruppen. Alla härliga deltagare 

har varit helt ”awesome” i år och det 

är så skönt att det var så. 

Vi hade besök i år av några deltagare 

från vår vänort, Råde (i Norge) som 

deltog i UKM på lördagen. 

Vi hade även besök av två ungdomsråd 

från Askim och Ålborg (Danmark) som 

kollade på UKM . De bodde på träffen 

tillsammans med Forshagas ungdoms-

råd. 

UKM deltagarna bodde under helgen på 

Lärcenter där vi hade utrymme för lite 

olika aktiviteter under kvällarna. 

Vi i arbetsgruppen vill hälsa till alla un-

derbara människor som varit med och 

gjort årets UKM möjligt. Och till er som 

inte var med och upplevde UKM vill vi 

säga: Ni missade verkligen något! 

  

TjollaHopp! 

Arbetsgruppen genom Matilda Nilsson 

Festivalen i Forshaga är den största i hela 

Värmland och den ökar år för år.

— Det har alltid fungerat bra, har alltid va-

rit ett bra upplägg och när det fortsätter 

växa är det fler som vill vara med, säger 

Joachim Aude, ungdomssamordnare i Fors-

haga kommun.

Veckan efter att denna text skrivs är det 

utvärdering av den gångna helgens aktivi-

teter - men såväl arbetsgruppen som ung-

domssamordnarna är nöjda.

— Det har varit kanon, inga fadäser, vi har 

haft det roligt och publiken var helt fantas-

tisk, säger Joachim.

Årets festival hade växt från två föreställ-

ningar till tre, utspridda över två dagar. 

Det bjöds på workshops, fler band än van-

ligt och lite mindre konst än tidigare år. 

När allt var slut hade 38 bidrag gått vidare 

till länsfestivalen. Motiveringen? Utveck-

ling, mod och bredd.

— Det handlar inte om att vara bäst utan 

om att våga och att utvecklas i det man 

gör, allt sådant väger utvalsgruppen in.

Hur många som sedan tar sig vidare till 

riskfinalen återstår att se, men enligt 

Joachim brukar det alltid vara några som 

lyckas.

Vill du läsa mer om årets UKM? 
Gå in på www.forshaga.se/kulturfritid/

ung/ukm2010
Foto: Erik Nygren 

Text: Malin Wikner
Informatör

054-17 20 10
malin.wikner@forshaga.se

Det blev succe på årets UKM festival - Ung Kultur Möts. 63 anmälda bidrag 
lockade många besökare till Forshaga, Deje och Kils stora kulturevene-
mang.
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När Forshagas festival gick av stapeln i 

mitten av mars fick vi besök av en delega-

tion från vår vänort i väster. Rockbandet 

”The woot” och rapgruppen ”Sleminem 

and the ghettoboys” gjorde bejublade 

scenframträdanden och ungdomar och 

ungdomsledare tittade på hur vi arbetar 

med Forshagas UKM-festival som helhet. 

De var särskilt intresserade av våra öpp-

na workshops och stannade länge för att 

pröva pinmaskin, scrapbooking och annat i 

festivalens pyssel- och skaparverkstad.

”Ungdomens kulturmønstring”
Helgen efter Forshagas festival var det 

så dags för omvänt utbyte. Fem av UKM-

festivalens scenbidrag valdes ut att repre-

sentera Forshaga kommun i Rådes motsva-

righet, ”Ungdomens kulturmønstring”. Vi 

chartrade en buss och fyllde den med 45 

ungdomar, så utöver de som framträdde 

på scenen deltog en stor skara UKM-funk-

tionärer och andra intresserade ungdomar. 

Väl på plats i Råde checkade vi in på fri-

tidsgården ”Huset”, där vi serverades 

lunch. Eftermiddagen ägnades sedan åt 

soundcheck på scenen, som var belägen i 

entréhallen på den relativt nybyggda hög-

stadieskolan i Råde, en titt på samhället 

och ytterligare ett besök på fritidsgården.

Angelica Kallh från Deje gjorde en stark 

insats när hon trotsade sin nervositet och 

inledde hela festivalen med sång. Bandet 

”Nothing” spelade en egen låt, Mathilda 

Ljunggren sjöng, Joakim Ekstam jongle-

rade med självlysande bollar och bandet 

”Early autumn” spelade för den norska pu-

bliken, som uppgick till uppskattningsvis 

ett par hundra personer. 

Alla gjorde mycket fina scenframträdan-

den som kryddade hela tillställningen. 

Utöver Forshagas fem scenbidrag bestod 

festivalen av 18 scenframträdanden med 

varierande musikstilar och dansnummer. 

Konstutställningen är vanligtvis inte så om-

fattande på Rådes kulturmönstring och i år 

uteblev den helt. Inte ett enda konstbidrag 

hade anmält sig till årets festival.

Intrycken kan hjälpa oss
Nöjda med dagen återvände så hela buss-

lasten till Sverige och Forshaga fram på 

natten, många intryck rikare. Helt säkert 

så kommer resenärerna att se på vår lo-

kala festival med andra ögon och bidra 

till att utveckla den ännu mer till nästa år 

med hjälp av de intryck de skaffat sig i vår 

vänort.

Foto: Madeleine Josefsson
Text: Janne Johansson

Ungdomssamordnare
073- 048 28 05

jan.johansson@forshaga.se

På besök på
UKM i Råde

Röda Korset i Forshaga och Forsha-
ga kommun arbetar sedan mer än 
ett år i ett nära samarbete för att 
förbättra integrationen av flykting-
ar i samhället. Det var det försöket 
som särskilt fick Bengt Westerberg, 
Röda Korsets ordförande, att kom-
ma till Forshaga.

”Världens fest” på Lärcenters Torg blev 

höjdpunkten i ett heldagsprogram som 

också innehöll besök på Röda Korsets 

Hus och samtal med kommunledning-

en. I sitt anförande tog Bengt Wester-

berg avstamp i det som hände för mer 

än 50 000 år sedan, då de första män-

niskorna lämnade Afrika och till slut 

kom ända upp till våra breddgrader.

— Nu behöver vi skapa fler arenor där 

människor kan mötas för att lära mer 

om vårt gemensamma ursprung och om 

hur olika kulturer vuxit fram och hela 

tiden förändras. Det är den bästa mot-

bilden mot ”vi-och-de”-föreställningar! 

Här kan Röda Korset spela en viktig 

roll. Vi är politiskt och religiöst neu-

trala. Vi är internationellt en mycket 

mångkulturell rörelse och det bör vi 

i ökad grad kunna bli i Sverige. Röda-

korskretsen här i Forshaga föregår med 

gott exempel, sade Bengt Westerberg. 

Viktiga organisationer
Röda Korsets bidrag till integrationsar-

betet handlar om tre viktiga kontakty-

tor: arbetsplatsen, föreningen och fa-

miljen. Alla nyanlända flyktingar som 

vill får en fadderfamilj och kontakt 

med en förening som motsvarar deras 

intressen. Praktik och instegsjobb är 

viktigast men också det svåraste, inte 

minst i en lågkonjunktur med många 

arbetslösa.

Kommunledningen underströk hur 

viktigt det är med aktiva frivilligor-

ganisationer som ett komplement till 

kommunal service och omsorg. Inte-

grationsprojektet kan få efterföljare 

inom andra områden.

Gunnar Ström
Ordförande Röda Korset, Forshaga

karlgunnarstrom@telia.com

Världens fest 
med besök av 
Bengt Westerbrg

Utbytet med Forshaga kommuns 
norska vänort Råde blomstrar! Det 
senaste i raden av erfarenhetsut-
byten är arbetet med UKM-festiva-
len i respektive kommun. 

Råde

Fylke: Østfold

Centralort: Karlshus

Area: 118 km2

Folkmängd: 6465

Vänort: Samarbetet med Forshaga Kom-

mun etablerat 1999
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

NÄRINGSLIVS

SVEPET

Företag som kompetensutvecklar sin personal har större tillväxt än an-
dra. Därför startar Handelskammaren nu ett treårigt projekt som ska 
erbjuda 800 värmländska företagare utbildning i försäljning, marknads-
föring och projektledning, men även juridik, chefs- och ledarskap, samt 
ekonomi/administration. 

Stort kompetenslyft 
för små företag

Projektet heter Affärskraft Värmland och 

genomförs i samarbete med bland andra 

Forshaga kommun. Utbildningar kommer 

att erbjudas i Arvika, Karlstad och Kristi-

nehamn, och de företag som deltar får en 

utbildning per anställd.

Alla företag i alla branscher
I och med att projektet delfinansieras av 

EU behöver de företag som deltar endast 

betala 1 000 kronor för att utbilda alla 

medarbetare. Affärskraft Värmland är öp-

pet för företag i alla branscher som har 

färre än 10 anställda. Enda kravet är att 

företaget funnits i ett år.

Ambitionen är att de första företagen ska 

börja sin kompetensutveckling redan i maj.

Mer information om projektet finns på 

www.affarskraftvarmland.se

Nya företag i Forshaga kommun 
AB Bryvén
Verksamhet: Konsultverksamhet

Spar Bössan AB
Verksamhet: Försäljning

UAX Allservice AB
Verksamhet: Byggnation

Åhlins Transport AB
Verksamhet: Buss och taxirörelse

Olsons Träningsverkstad
Verksamhet: Gruppträningsverksamhet

Primavera Café
Verksamhet: Café

Skiveds Bygg & Montage
Verksamhet: Byggnation

Swedish Club Djs
Verksamhet: 

Uthyrning av DJ

Älvans collection
Verksamhet: 

Försäljning av kläder

Antons Nöjes Butik 
Handelslbolag
Verksamhet: Försäljning

Lycka till önskar Forshaga kommun!
Tidsperiod januari – februari 2010

Källa: Bolagsverket 
(Reservation för eventuella fel)

Företagarfrukost
Morgonpigg eller inte! Nu har du chan-

sen att äta frukost, prata med kollegor, 

göra affärer, ge inspel till kommunled-

ningen och få nyttig och användbara in-

formation. 

Företagsbyn Activum 
21 april 7.30 – 9.00
Programmet bjuder bland annat på:
      • Näringslivsinformation från Fors-  
         haga kommun
      • Presentation av Forshaga kom-  
         muns Näringslivsteam
      • Presentation av Handelskamma-  
         rens kompetensprojekt, Affärs-  
         kraft Värmland
      • Presentation av Almi och Läns-  
         styrelsen

Anmäl ditt deltagande till Marcus Ekholm 

per e-post eller på telefon senast månda-

gen den 19 april.

Tel: 054- 17 20 51

E-post: marcus.ekholm@forshaga.se

Tips och råd inför 
upphandlingar
Nu har du chansen att tillsammans med 

tjänstemän från Forshaga kommun prak-

tiskt jobba med nyckeldokument som 

alltid efterfrågas vid upphandlingar. 

Träffen syftar till att du ska vara väl för-

beredd då någon större aktör genomför en 

upphandling av en tjänst inom din bransch. 

Forshaga Lärcenter, Miniaulan 
20 och 28 april  kl. 16.30 – 18.30

Har du inte fått någon inbjudan men är in-

tresserad av att vara med på mötena, kon-

takta Marcus Ekholm.

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

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

eller bredda ditt affärsnätverk? Tveka inte att ta kontakt med mig. Jag har till uppdrag att skapa struk-

turer, system och miljöer där företag kan verka och utvecklas i. Det goda företagsklimatet, helt enkelt! 

Marcus Ekholm - näringslivschef
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Information från Näringslivsservice
Bibbi gjorde hobbyn till sitt yrke
Två dagar i veckan är hon frisör 
och tre dagar möbelmålare. Var-
för välja - tänkte Bibbi Åberg och 
skapade sig en enskild firma med 
utrymme för båda sina passioner.
— Jag ville inte ge upp någon del, 
båda är ju så roliga!

För över 30 år sedan flyttade hon och ma-

ken ut till Arnästorp Kul. På dagarna ar-

betade hon som frisör inne i Karlstad och 

på kvällarna tog renovering och möbelmål-

ning över.

— Efter många år som frisör ville jag göra 

något nytt och bestämde mig för att läsa 

till möbelmålare, det hade ju varit min 

hobby så länge.

En treårig utbildning i Ransäter lämnade 

henne med kunskap och inspiration men 

ingen arbetsplats. Efter så lång tid i Fors-

haga visste hon att det inte fanns någon 

konkurrens och 2002 startade hon enskild 

firma med två verksamheter.

— Samtidigt som jag ville satsa på målning-

en ville jag inte släppa frisöryrket efter-

som jag trivdes väldigt bra och eftersom 

den biten ger en säkrare inkomst. Det här 

alternativet passade bra. 

Från skolan hade hon med sig företagseko-

nomi och även om pappersarbetet kanske 

inte är vad hon uppskattar mest trivs hon 

bra med att vara sin egen chef.

— Visst blir jag kanske inte rik på det, men 

så kan det ju vara att driva företag. 

Att få arbeta med sin hobby och att få 

styra sina arbetstider och uppgifter tycker 

hon väger upp det negativa.

Delar veckan mellan jobben
Två dagar i veckan tar hon sig in till Karl-

stad där hon hyr en stol på en salong. Övri-

ga tre dagar håller hon till hemma i Arnäs-

torp i husets ombyggda garage. En mindre 

byggnad med två rum där hon bearbetar 

möblerna hon får in. 

Hon försöker hålla sig till arbetstider även 

när hon jobbar hemma men håller inte 

öppet, vill man komma på besök får man 

ringa och boka tid.

— Vanligtvis åker jag hem till kunden för 

att kolla på möbeln och miljön den står i 

innan jag lämnar ett kostnadsförslag. Sen 

bestämmer vi en tid då de kan lämna av 

allt.

Mest är det äldre möbler hon jobbar med, 

ommålning och retuschering. Men en del 

delar från IKEA har hon fått göra om.

— Men kommer det en kund och vill ha 

köksluckorna ommålade så hjälper jag 

dem om det gäller handmålade luckor med 

en personlig stil, gäller det sprutmålning så 

hänvisar jag dem vidare. 

Trots att det mest är de äldre möblerna 

hon riktat in sig på är det ingen brist på 

efterfrågan.

— Svårigheter skulle kunna ligga i att man 

inte brukar ha så många äldre möbler hem-

ma, så kunderna kanske inte kommer till-

baka. Jag får hoppas på att de sprider mitt 

namn vidare till vänner och bekanta med 

äldre möbler där hemma.

Trivs med verksamheterna
De åtta år hon varit verksam har inte inne-

burit några problem, kunderna dyker upp 

utan att Bibbi jobbar allt för hårt för att 

synas. Men några planer på att utveckla 

verksamheten finns inte just nu.

— Kunder vill jag alltid ha men jag trivs 

som det är nu, avslutar Bibbi innan hon 

fortsätter på matsalsmöbeln hon har inne 

för tillfället.
Malin Wikner

Informatör
054-17 20 10

malin.wikner@forshaga.se
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Kommunalrådet har ordet
Vilka sporter som bedrivs i kommunen, är till 
största delen beroende  av vilket engagemang 
och intresse det finns för olika sporter hos  
kommuninvånarna. I vår kommun finns många 
olika idrotter representerade.
Det är mycket positivt att kommunens fot-
bollsföreningar nu gått samman i en Allians.
Alliansen vill ha en fotbollshall. Man tror sig 
om att få många sponsorer till bygget och 
kommunen satsar totalt tre miljoner till ett 
eventuellt bygge på Kvarntorp.
Fotbollsföreningarna tror att fotbollsintresset 
kommer att öka om man kan träna året runt.

Måste jobba tillsammans
Eftersom kommunen inte är stor, så måste 
man samverka mellan fotbollsföreningarna, 
inte minst för att få ihop lag.
Fotbollsintresset ökar inte enbart med att en 
ny hall byggs. Om fotbollsverksamheten ska 
utvecklas i vår kommun måste intresset för  
fotbollen komma underifrån. Barn, ungdomar 
och föräldrar måste ha en vilja och lust att 
satsa.

Utbyggnad av träningshallen i Deje
Kommunen kan bidra med bra föreningsstöd 
och anläggningsbidrag, vilket  också sker.
Mölnbacka Trysils Bostadsstiftelse anslår 
dessutom en stor summa pengar för att bygga 
ut en träningshall i Deje. Den hallen kommer 
att gynna alla bollsporter, även fotbollen.

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Fotboll i fokus - ny hall på Kvarntorp?

”Nu måste vi satsa på fotbollen” 

ÖDIK tror på samarbetet mellan klubbarna

Nu är det fotbollens tur 

menar Forshaga idrotts-

förening och samlar kraf-

terna tillsammans med 

fotbollsalliansen för att 

få till ett hallbygge. Kom-

munen satsar tre miljoner 

kronor på en möjlig hall, resterande sum-

ma, cirka sju miljoner, ska föreningarna 

själva samla ihop.

— Vi behöver höja fotbollens status, an-

nars är jag rädd att sporten dör ut i klub-

ben, säger Roger Häggstad från FIF.

Forshaga idrottsförenings A-lag har som 

högst legat i division 3, dit vill man nå 

igen. Men just nu ser det inte ljust ut. 

Roger menar att klubben tappar sina ta-

langer till andra lag när rätt förutsätt-

ningar för träning inte finns i Forshaga.

Enligt honom får klubben kämpa hårt för 

att hålla igång fotbollen och det är där-

för de engagerar sig i hallfrågan. Idag har 

de två planer vid Ängevi, men säsongen 

blir kort i och med dåliga väderförutsätt-

ningar.

— Hockeyn, innebandyn och handbollen 

är väldigt stora här men vi vill att fotbol-

len ska få finnas som ett alternativ.

Arbetet med att hitta finansiärer är igång 

och klubben hoppas på positiva resultat.

— Men det är klart att det kommer att 

vara tufft.

En utvecklad verksamhet och nysatsning 

på ungdomsverksamhet. Så ser Stefan 

Holm, Ödik: s representant i Fotbollsal-

liansen, på arbetet med en ny hall.

— Intresset bland de yngre finns men 

träningsmöjligheterna är bättre på andra 

orter.

De har mött samma problem som FIF, 

spelare som byter till andra lag, och han 

är positivt till arbetet med alliansen.

— Ska man ha bra fotboll i Forshaga be-

hövs det samarbete mel-

lan klubbarna.

Hur viktigt är det med en 
ny hall?

 — Det är klart att det är 

en stor skillnad mellan 

klubbarna som har hall 

och dem som saknar hall. 

Sporten dör kanske inte ut om vi inte får 

till ett bygge, men den kommer att ligga 

på en väldigt svag nivå.

Fotbollsalliansen
Forshagas fyra fotbollsklubbar har 
gått samman i en allians där det störs-
ta syftet är att se till att det byggs en 
ny idrottshall.
Om det blir ett hallbygge vill man att 
den hamnar på Kvarntorp, tillgänglig 
för klubbarna och för andra idrotts-
föreningar.

Nu diskuteras det hallbygge i alla kommunens fotbollsklubbar. Man vill ha en ny hall för att möjliggöra mer trä-
ningar, för att lyckas behålla talangerna och för att kunna växa som fotbollskommun.

Text: Malin Wikner
Informatör

054-17 20 10
malin.wikner@forshaga.se

Foto: Ryno 
Quantz/Svensk 
Friidrott.

Foto: Roger Häggstad
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Foto: Roger Häggstad

Överförmyndarnämnden i 

Forshaga efterlyser erfarna 

personer (kvinnor och män) 

som är intresserade av att mot 

skäligt arvode åta sig uppdrag 

som gode män.

För mer info och intresse-

anmälan är du välkommen att 

kontakta överförmyndarkonto-

ret under kontorstid, 

tel: 054-17 20 12. 

Se även www.forshaga.se un-

der rubriken Omsorg och stöd. 

Gode män sökes

Besöket var under UKM-helgen, för att visa 

hur vi arbetar med arrangemang som till ex-

empel UKM – Ung kultur möts. 

För flera av danskarna var detta första be-

söket i Sverige. För att det skulle bli en så 

givande och lärorik helg som möjligt så såg 

vi till att ha ett fullspäckat program.

Fredag morgon begav sig ungdomarna till 

olika skolor som finns representerade i vårt 

ungdomsråd. Några gymnasieskolor i Karl-

stad för de som var i gymnasieålder och 

Dejeskolans högstadieskola för de som var 

i högstadieålder. 

Fredagskvällen avslutade vi med att gå på 

UKM-festivalens första föreställning av tre. 

Vilket var en höjdare för våra besökare!  

Flerspråkig teori och slalom
Lördag morgon var det dags för den teore-

tiska delen om hur vi arrangerar aktiviteter. 

Vilket arbetssätt vi använder och hur vi får 

fatt i alla idéer som önskas av våra kom-

munungdomar. Bilden om hur vi får till en 

aktivitet varje månad efter önskemål blev 

helt klart klarare. 

Ungdomarna delade upp sig i mindre grup-

per och representanter från Forshagas ung-

domsråd fanns med i varje grupp för att be-

rätta utförligare innan vi avslutade med att 

gå igenom vad alla grupper pratat om. Det 

pratades engelska, svenska och danska, allt 

för att få varandra att förstå! 

Lördag eftermiddag hade vi en överrask-

ning, vi åkte nämligen till vår kommuns 

underbara slalombacke Dömle. Eftersom 

vi har flera ungdomar i ungdomsrådet som 

är medlemmar i Dömle Alpina Klubb så fick 

våra besökare proffshjälp med både lån av 

utrustning och i backen. Mycket lyckat och 

många skratt blev det denna eftermiddag. 

Lördagskvällen, vår sista kväll tillsammans 

spenderade vi i lärcenter, där workshops 

fanns för våra UKM-deltagare. Vi gjorde pins 

och fick sminkningar av make-up artister. 

Sen var det dags för hela två föreställningar 

med UKM. Uppspelta och glada ungdomar 

nöjda med dagens fartfyllda innehåll åkte 

sedan tillbaka till Träffen, träffpunkten, där 

de bodde över helgen för att umgås in på 

småtimmarna. 

Söndag och avfärd, dags för våra goda vän-

ner från söder att åka hemåt igen. Nästa 

gång vi ses är i augusti, då är det dags för 

Askim i Göteborg att ta emot oss! Det ser vi 

verkligen fram emot!

Linda Olson
Ungdomssamordnare

070-316 28 88
linda.olson@forshaga.se

Demokratiprojekt 
– Youth in Action
Då var det Forshagas tur att ta emot ungdomar och ledare från Ålborg i Dan-
mark och Askim i Göteborg. Projektet har nu pågått i snart ett år och vi har 
kommit långt. Utbytena har varit otroligt utvecklande för ungdomsråden 
och vi var mycket stolta över att presentera vårt arbetssätt.  

Sopning in i maj
I år börjar sopningen i Deje. Vi börjar 
sopa upp sanden på gång- och cykelvä-
garna. Sopningen kommer att hålla på en 
bra bit in i maj.

Kommunens största investering i år sker till 

stor del under marken. Området runt Arnäs 

och Grevlyckan vid Visten strax utanför Deje 

skall få kommunalt avlopp från sina fastig-

heter.

Det är genom att kommunen nyligen upp-

rättat en ny detaljplan för området som 

detta projekt genomförs för att säkerställa 

sjön Visten som vattentäkt. Även ökade 

byggmöjligheter anges i detaljplanen. Kom-

munalt vatten finns sedan tidigare utdraget 

från Deje.

Entreprenör för arbetet upphandlas i början 

av maj och därefter beräknas jobbet pågå 

under sommaren fram till november. För 

att få iväg avloppet i området behövs sex 

stycken pumpstationer grävas ned. De bo-

ende i området får räkna med lite störningar 

i främst vägnätet under byggtiden. Efter ar-

betets slut återställs vägarna till grusväg.

Kommunalt avlopp till Arnäs och Grevlyckan vid Visten

Telefon- och mottagnings-

tider: 

Alla helgfria vardagar kl. 13-15 

Telefon växeln: 

054-17 20 00

Direkttelefon: 

054-17 20 12

Adress: 

Överförmyndarkontoret

Kommunhuset

Storgatan 52

Överförmyndar-
nämndens 

exepeditionstider
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Kan vi gå till beslut?

Sommaren 2009 och en bit in i augusti 

drabbades befolkningen i Deje av stora 

mängder mygg. Miljö- och byggförvalt-

ningen tog in klagomål från de boende 

och lämnade som förslag att genomföra en 

kartläggning av problemen, för att sedan 

kunna bekämpa de besvärliga myggorna. 

På det senaste fullmäktigesammanträdet 

togs frågan upp för beslut - tack vare att 

invånarna hört av sig till kommunen.

Alla kan påverka kommunen
Det här är ett av många exempel på hur 

ett ärende inom kommunen kan ta sin bör-

jan. Ett ärende som kan leda till ett svar 

på en enkel fråga - eller beslut och genom-

förande från kommunens sida.

Ett ärende kan vara allt ifrån en skrivelse 

från en myndighet, ett företag, en fören-

ing eller en motion av en ledamot i full-

mäktige. Eller ett förslag från just dig.

Maj-Britt Westlund är sekreterare och re-

gistrator i Forshaga kommun och kvinnan 

med insyn i hela processen.

Vad händer när ett förslag kommer in?
— Ofta kommer det ju brev direkt till oss på 

kommunen, om det är från privatpersoner. 

Jag öppnar all post och är det ett ärende 

som behöver mer än bara ett snabbt svar 

från mig så registrerar jag det, ger det ett 

diarienummer så att ärendet ska vara lätt 

att hitta. Beroende på vad det gäller, om 

det är något som ska beslutas politiskt el-

ler om det ska gå genom tjänstemän, ser 

jag till att rätt person får det på sitt bord.

Följderna kan se olika ut.

— Till exempel om någon vill ha en ny 

cykelväg, då måste ärendet utredas. Vad 

skulle det kosta att anlägga en ny väg, är 

det genomförbart?

Den berörda förvaltningen hanterar frågan 

och lämnar sedan en tjänsteskrivelse, ett 

förslag till beslut, till kommunstyrelsens 

arbetsutskott, KSAU. Även de gör sedan 

en bedömning i frågan - vilket inte måste 

motsvara den som lagts, och lämnar för-

slag på beslut till kommunstyrelsen.

Ärendet måste inte gå vidare
— Nästan alla ärenden går genom KSAU. 

Är det ett politiskt beslut att fatta, som 

förslaget om bidrag till bröllopsgåva åt 

Kronprinsessan, går det direkt dit. Men vill 

någon bara ha ett svar på en fråga så kan 

ärendet sluta innan det kommer dit, då 

kanske det bara går vidare till en berörd 

tjänsteman eller politiker.

Ärendet kan också gå till KSAU och sen slu-

ta - i de fall då de ger i uppdrag åt någon, 

säg kommunchefen eller personalchefen, 

att se över en fråga eller en åtgärd.

— Men de ska sedan alltid redovisa hur 

man hanterat ärendet.

I de fall där ärendet passerat KSAU och 

kommunstyrelsen, KS, hamnar det sedan 

på fullmäktiges bord - kommunens högsta 

beslutande organ.

I fallet med myggen betydde det att KS 

föreslog fullmäktige att genomföra kart-

läggningen under sommaren 2010, en-

ligt bakgrunden inlämnad från miljö- och 

byggförvaltningen. Förslaget gick upp till 

diskussion och godkändes. 

Alla kan få information
När beslut är fattat publiceras protokol-

let  på kommunens webbplats så att alla 

kan ta del av vad som beslutats. Beslutet 

expedieras sedan till berörda förvatningar 

som i sin tur ska se till att verkställa vad 

som bestämts.

Till slut arkiveras ärendet - när hela pro-

cessen är klar och beslutet verkställt eller 

behandlat på annat sätt - och alla som vill 

kan få tillgång till det, i enlighet med of-

fentlighetsprincipen.

Malin Wikner
Informatör

054- 17 20 10
malin.wikner@forshaga.se

Hur kommer det sig att vi får en ny cykelväg, eller att en diskussion 
om myggbekämpning kan sluta som beslut i kommunfullmäktige? Såväl du 
som invånare som politiker och tjänstemän kan ligga bakom kommunens 
agerande. Följ ärendets gång - från förslag till beslut.

Ett ärende 

kommer in

Ärendet 

diarieförs

Beredning

Sammanträde 

och beslut

Tillgängligt 

för alla

Expediering

Arkivering

Vissa ärenden hamnar i fullmäktige där de diskuteras och slutligen fattas beslut om.
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Planerna fortskrider för ForshagaFestivalen och nu har biljetterna släppts. Mellan 160 

— 200 kronor per biljett kommer det att kosta för att se framträdanden av bland annat 

Ole Ivars och The Refreshments.

Det är helgen den 8-10 juli det rör sig om, en helg då arrangörerna, Forshaga Idrotts-

förening, hoppas att Forshagas gator ska fyllas av hemvändare och Forshagabor. 

Förutom musikunderhållningen är det bland annat marknad, tivoli, fotbollsturnering 

och epa-träff som ska locka ut besökarna.

— Vi vill att det här ska bli en tradition, något som lockar hem folk till Forshaga, något 

man kan göra på semestern, säger Peter Juteberg, festivalansvarig.

Undrat varför det stod en stor mobil-
kran på Klarälvens strand i början på 
mars? Det var Forshagaforsens fvof  
(fiskevårdsområdesförening)  som lyfte 
ut stenar i älvfåran.

Smågrupper av sten placerades ut på älv-

botten för att skapa fler ståndplatser för 

lax och öring. Stenarna är upptill 1 meter i 

diameter och har placerats ut i grupper på 

mellan två till tre meters djup.  

Bottenstrukturen där stenutläggningen 

gjordes var tidigare slät och gav inga plat-

ser för fisken att stanna upp för att vila. 

Genom arbetet ges bättre möjligheter 

till fiske på större område än tidigare på 

platser som är fiskbara från strandkanten. 

Arbetsledare var Peter Belin, Klarafors AB 

med bistånd från Christer Moen, Forshaga-

forsens fvof.  

Arbetet är ett led i att skapa fler attraktiva 

fiskeplatser i Forshagaforsen och kommer 

senare att följas upp med åtgärder på Fors-

hagasidan.

Lars Emilsson
Fiske- och landsbygdssamordnare

054 - 17 20 80
lars.emilsson@forshaga.se

Bättre för fiskar 
och fiskare….

— Det är arbete från flera år som visas 

upp. Vi har gått igenom det som sparats 

och plockat fram delar av det, säger Eva 

Edberg, habiliteringsassisten på dagcenter.

Bakom de olika konstverken stod Dagcen-

ters skapargrupp. Sedan flera år tillbaka 

träffas de några timmar varje onsdag för 

att leka med färg och form. 

På väggarna hänger självporträtt i full-

storlek, påskpynt, handmålade akvareller, 

strandkonst och mycket mer.

— Vi har inte ordnat utställningen bara för 

besökarna utan också för oss själva och 

gruppen. För att se vad vi åstadkommit. 

Glädjen i alla verksamheter är att de ge-

nererar i något, säger Marian Gustavsson.

Besökarna som dök upp visas runt av några 

av skapargruppens medlemmar. Vid lunch, 

när vi tittade förbi, hade över 40 personer 

hunnit passera. På väggen i ett av rummen 

har de fått skriva ned sina kommentarer.

— De som vill får också ta med sig en tavla 

hem och lägga lite pengar till Världens 

barn. Det var Emil ut gruppen som kom 

på det, att man kunde skänka pengarna 

vidare.

Malin Wikner
Informatör

054- 17 20 10
malin.wikner@forshaga.se

Under namnet ”lite gammalt och lite 
nytt” samlades allt från klassiska akva-
reller till lek med olika material. Fors-
haga Dagcenter bjöd in till konstut-
ställning och många nyfikna dök upp.

Konstutställning

ForshagaFestivalen lockar med musik

På lördagskvällen spelar Ole Ivars upp till dans. Foto: Arild Hansen

Linda, Emil, Eva och Marian var mycket nöjda över utställningen.
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Försenade tåg
Det har varit många försenade och inställda 

tåg i år. Om tåget är försenat med mer än en 

timme eller ställs in har du rätt till ersätt-

ning. Du kan även ha rätt till skadestånd. I 

så fall måste du kunna visa att det finns en 

koppling mellan till exempel tågförseningen 

och kostnaden du drabbats av. Vänd dig di-

rekt till tågföretaget med dina krav.

Rättigheterna för tågresenärer gäller i enlig-

het med en EG-förordning som trädde i kraft 

i december förra året. Mer information finns 

på www.konsumentverket.se/resor 

Telepriskoll
Vilket mobilabbonemang och vilken Interne-

tanslutning är billigast för dig?

Du kan göra en personlig kalkyl och jämföra 

priser på uppringt Internet, fast telefoni och 

mobiltelefoni på www.telepriskollen.se. Det 

finns uppdelning både på bredband, upp-

ringt Internet och mobilt Internet. I den per-

sonliga kalkylen kan du till exempel ange hur 

mycket du ringer till ett visst mobilnät eller 

land. Tänk på att även jämföra bindningstid 

och uppsägningstid! 

Du kan även vända dig till Konsumenternas 

tele- tv- och Internetbyrå, www.ktib.se, som 

ger information och vägledning om tele- och 

Internetabonnemang.

Konsumentvägledning i Deje
Tisdagen den 20 april kl. 10 – 14 kommer 

konsumentvägledningen till Kulturhuset i 

Deje och ger direktrådgivning. Välkommen 

till oss och ställ dina frågor!

Lyckad kalligrafikurs
Under tre måndagskvällar har Karina 
från Forshaga färg varit på Kulturhuset 
och lärt ut kalligrafiteknik. 
Tolv flitiga deltagare har jobbat hårt 
för att få in det rätta ”flytet”.
Senare i vår startar även en kurs i 
shabby chick målning. Är du sugen på 
att vara med, hör av dej till
Kulturhuset:  0552 44660
Kicki Lindfors:  076 789 40 49

Kreativitet i Deje
På Kulturhuset fortsätter vi att köra 
Prova-på-pyssel varje måndagskväll. 
Vi har hittills hunnit testa decopage 
på ljus och askar, scrapbooking, deko-
rerat tändsticksaskar, gjort smycken, 
påskpysslat med mera.
Det är öppet för alla, så är du sugen 
på att vara lite kreativ, kom till Kul-
turhuset, måndagar 17-20. Det är kost-

nadsfritt.

Familjeonsdagar
Har du och ditt eller dina barn lust 
att hitta på något på onsdageftermid-
dagarna? Kom till Kulturhuset! Sedan 
tredje mars kör vi Familjeonsdag, 
drop in för alla lediga familjer, mellan 
13.30-16.
Vi plockar fram våra mysiga täcken 
som de små kan krypa omkring på och 
för de större barnen finns möjlighet 
att bygga pärlplattor, rita, göra pärl-
halsband med mera.
Fika finns och för den som behöver 
värma mat finns micro att låna.

Seger för OSK
Det blev storslam för Olsäters sport-
klubb, OSK, i distriktstävlingen i ryt-
misk gymnastik i Hagfors 13 mars. 
Aldrig tidigare har gruppen haft pris-
pallen helt för sig själva. Av totalt 12 
anmälda lag startade åtta. OSK hade 
fyra stycken lag med – med slutplace-
ringarna första- till tredjeplats och en 

femteplats.

Rådrummet
Besöksadress: 
Kungsgatan 12/Stora torget, Karlstad
Öppetider:      
Mån – Ons kl. 11-16, Tor 11-17, Fre 11-15
Kontakt:          
Ina Johansson, 054 – 29 73 01
Jane Ullman, 054 – 29 73 12
Ulf Stefansson, 054 – 29 73 02 
Elisabeth Eklo, 054 – 29 73 04
Telefontid:  
Mån – Fre kl. 11-12, 13-15
Fax: 
054 – 29 73 10
E-post: 
konsumentkarlstad@karlstad.se
Mer information:
www.karlstad.se/konsument 
http://www.elradgivningsbyran.se

Information från rådrummet

Tre till fyra gånger om året bjuder Folkets 

hus in alla förskolor till teater, något som 

brukar vara mycket uppskattat.

— Det brukar bli runt 200 barn till före-

ställningarna. Oftast får vi boka in ett 

extra tillfälle för att alla som vill ska 

kunna komma, säger Bertil Hage-

lin, ordförande i Folkets hus som 

står som arrangörer.

— Vi brukar ta en mindre summa, 

20 kronor per person. Men det är 

bidraget från kommunen som gör 

det möjligt att ha sånt här.

Grupperna som underhåller bar-

nen, och de vuxna, brukar dyka 

upp med några års mellanrum. I 

februari var det återigen dags för 

Duo Danzeros och deras cirkus-

konster. Med hundra barn i publi-

ken delade de med sig av hur det 

kan se ut bakom cirkusen – och av diverse 

akrobatiska övningar.

— Vi brukar säga att det ska vara 

underhållning för hela familjen, 

berättar Lena Jacobsson, ena halv-

an av duon, innan hon öppnar upp 

för barnen.

Och visst var det fler än de 

små som skrattade, även för-

skolepersonalen drog på smil-

banden när ”Anton och Asta” 

växlade mellan jonglering och en-

hjulingar.  

— Det brukar kunna bli rätt hög 

ljudnivå. Barnen brukar tycka det 

är väldigt roligt, säger Bertil Hage-

lin.
Malin Wikner

Informatör
054- 17 20 10

malin.wikner@forshaga.se

Städvagnen lockade till skratt
Skratt, fniss och många hjälpande rop spreds i Folkets hus i Forshaga när 
teatergruppen Duo Danzeros kom på besök. Med föreställningen Städvagnen 
fick barnen följa med in bakom scenen på en cirkus – och leva sig in i ”Anton 
och Astas” upptåg.

”Asta”

Alpinkvällen i Dömle
Under kvällen kom ett 60-tal slalom- 
och snowboardåkare, och dessutom en 
skara pulk-och Bob-åkare. 
Med hjälp av bidrag från Idrottslyftet/
SISU hade vi lyckats ordna billig skid-
hyra.
Deltagare under kvällen var olsäter-
skolans och olsäters dagis elever med 
familjer, samt även deltagare i OSK ś 
barn- och ungdomsgrupper i gymnastik 
och fotboll. Vi hoppas kunna göra om 
detta varje år framöver! Stort tack för 
servicen och trevligt bemötande från 

Deje Alpina klubb! 
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Vad är kammarmusikdagarna, varför ska 
man hitta dit?
— Det är regionens flaggskepp när det 

kommer till kammarmusik och klassiska 

konsertupplevelser i det mindre formatet 

vad det gäller antalet musiker på scenen.

Vilka tycker du ska sitta i publiken?
— Alla som bor i kommunen, förhopp-

ningsvis. Man måste inte besitta några 

förkunskaper, det är en alldeles utmärkt 

introduktion till klassisk musik. Från två 

musiker upp till fem samtidigt. Vi har artis-

ter i världsklass så det är ett unikt tillfälle. 

De hörs inte annars i Värmland. Har man 

inte varit på deras konserter tidigare är 

det här en chans man inte får missa.

I år uppträder bland andra: Mats Berg-

ström, gitarr, Staffan Scheja, piano, Fred-

rik Paulsson, violin, Anders Paulsson, so-

pransaxofon, Johannes Rostamo, cello, 

Love Derwinger, piano. 

Vem eller vilka får man inte missa?
— Alla är toppnamn, men mest kända är väl 

Staffan Scheja, Mats Bergström och Anders 

Paulsson. Men även de andra är auktorite-

ter i vår värld. 

Även de konstnärliga ledarna själva ska 

spela, Anders Lagerqvist och Per Öman, 

båda violinister.

Och vad får du själv inte missa?
— Jag ser alltid fram emot invigningskon-

serten, när allt börjar. 

Måste man gå på alla konserter?
— Några inbitna fans går på allt, men de är 

väl oftast utifrån. Jag tycker man ska gå 

på alla för att det ger en bättre bild av vad 

kammarmusik handlar om. Men det går att 

köpa biljetter till enskilda konserter också.

Femårsjubileum i år - några speciella 
planer?
— Det blir flera kringarrangemang. Vi har 

bland annat ett samarbete med racksta-

museet och med en duktig tjej som är 

sommelier som kommer att finnas uppe 

på Dömle herrgård. Vi kommer därför att 

erbjuda vinpaket i samband med konsert – 

vinprovning och högklassig mat.

När släpps biljetterna?
— Förhoppningsvis från och med maj ska 

man kunna köpa biljetter, via Ticnet och 

på Scalateatern i Karlstad. Sedan säljs det 

också alltid i samband med konserterna på 

respektive plats. Möjligtvis att invigningen 

och slutkonserten är slutsålda annars bru-

kar det finnas kvar.

Och om man vill veta mer?
— Då går man in på vår hemsida, www.

kammarmusikdagar.se
Malin Wikner

Informatör
054- 17 20 10

malin.wikner@forshaga.se

Hallå där...
.. Anders Lagerqvist, konstnärlig ledare för årets Kammarmusikdagar i 
Forshaga.

Vilka verktyg behöver kommunen jobba 

med för att öka dialogen med unga? 

Hur ska dialogen fungera som grund för 

kommunala beslut? Forshaga och Sunne 

kommun deltar i projektet Ungdoms-

dialog och den 15 mars träffades de två 

kommunerna och diskuterade frågorna. 

Forshaga och Sunne kommun är två av 

ett 60-tal deltagare i Sveriges Kommu-

ner och Landstings (SKL) projekt Ung-

domsdialog. 

Projektet har två syften. Den ena delen 

är att ta fram och sprida nya verktyg för 

dialog med unga kommuninvånare. Den 

andra delen i projektet handlar om hur 

dialogen ska utgöra en grund för kom-

munala beslut och den framtida utveck-

lingen av våra respektive kommuner.

Måndag den 15 mars besökte SKL:s pro-

jektledare Lena Langlet, Forshaga och 

mötte Forshagas och Sunnes kommun-

ledning, projektledare och represen-

tanter från ungdomsråden. Detta för att 

diskutera hur man kan jobba vidare med 

projektet, och för att presentera nya IT-

verktyg för kommunikation mellan invå-

nare och kommun.

Janne Johansson
Ungdomssamordnare

073- 048 28 05
jan.johansson@forshaga.se

Forshaga ökar 
ungas inflytande

Seriesegrarna i Division 
4 Värmland GS86 u-lag
Stående fr v: Roger Häggstad,Hanna 
Lindberg,Linnea Lindberg,Malin 
Hjelm,Sofie Gustavsson,Josefine 
Holm,Rebecca Berglund,Sofie 
Lindgren,Johanna Nilvert,Emelie 
Wallin,Emelie Forslund
Sittande fr v: Karoline Häggstad,Julia 
Dahlberg,Rebecca Eklund,Emelie 
Bengtsson,Madde Nilsson,Cornelia 
Mattsson,Sara Johansson,Ann Karlsson
Målvakterna fr v: Felicia W 
Johansson,Linda Lövgren

Till vänster Anders Lagerqvist, till höger Per Öman.
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Först ut är förskoleklasserna från Deje Ol-

säter och Lärcenter som under dryga fem 

veckor – med undantag av påsklovet – un-

der varje dag ska öva sina färdigheter i 

konsten att vistas i och kring vatten.

Målsättningen är att alla barnen ska få 

grundläggande livskunskaper i livrädd-

ning det vill säga bad- båt och isvett samt 

hantera livräddningsutrustning som flyt-

väst, livboj och räddningslina. Dessutom 

är målsättningen att minst 80 procent av 

deltagarna kan simma 10 meter bröst-

sim och 10 m ryggsim efter dessa veckor 

(märkena silvergrodan och ryggrodan 

blå).  Vi brukar nå den målsättningen med 

råge varje år.

3 maj är det dags för Skivedsskolan och 

Grossbolsskolan att starta sin simskolepe-

riod.

Vi i simhallen ser fram emot att träffa 

alla förväntansfulla och badsugna simsko-

lebarn.
Annica Karlsson

Simhallsföreståndare
0552-446  71

annica.karlsson@forshaga.se

Deltagarna som  ursprungligen kommer 

från bland annat Burma, Bangladesh, 

Ukraina, Irak med mera men numera 

boende i Forshaga, kommunicerar med 

svenska, engelska och kroppsspråket i en 

salig blandning. 

För första gången har vi blandad grupp 

med både kvinnor och män.

Vill nå vuxna invandrare
För många är det en mycket stor upple-

velse bara att vara i en stor mängd vatten. 

Alla har gjort jättestora framsteg och flera 

kan simma 200 meter.

Bakgrunden till självskyddssimskolan är 

att Svenska Livräddningssällskapet tillsam-

mans med MSB (Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap) har uppmärksammat 

den stora andel vuxna i allmänhet och in-

vandrare i synnerhet bland drunknande i 

Sverige. Utifrån detta arrangeras simskolor 

runt om i Sverige. Målsättningen med den-

na simskola är att nå målgruppen vuxna 

invandrare, lära dem att simma 200 meter, 

utbilda dem i bad- båt- och isvett  samt 

hantera livräddningssituationer i och kring 

vatten och hantera livräddningsutrustning.

Utbildningen är gratis för den enskilde då 

SLS och MSB står för alla omkostnader

och pågår under tio veckor.

Sofia Backfält och Mikael Olsson

Simlärare i Deje simhall

Lyckad självskyddssimskola för vuxna

Simskola i Deje simhall
Måndagen den 22 mars startade vi årets simskola i Deje simhall.

Deje Simhall
Öppettider 2 maj - 23 juni

Allmänhetens bad
ons 16-20, fre 16-20, sön 13-17

Motionssim (åldersgräns 14 år)
mån 16-18, ons 20-21, fre 06-08

Babysim
fre 14-16, sön 10.30-13

Pensionärsbad
ons 13.15-16

Rehabbad
mån 18-19

Efter kl. 18 äger ej ungdomar under 

14 år tillträde utan vuxens sällskap. 

Kassan stänger en timma före, och 

omklädningsrummet en kvart efter, 

badtidens slut.

Tisdagar och torsdagar klockan 18-

19.30 disponerar simklubben 2 ba-

nor.

OBS. Onsdagen den 12 maj stänger 

simhallen kl. 15

Under tisdagen den 16 mars avslutades en första för året omgång simskola för invandrare i Deje simhall.

Abraha Terhas testar på att dyka.
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Föreningen, som är Forshagas äldsta, har 

under större delen av tiden varit mycket 

aktiv. Den kommunala musikskolan starta-

des till exempel i Myran.  Detta berättade 

Ruth Mofjell i sin historik. Hon berättade 

också att Forshaga föreläsningsförening 

bildades på initiativ av Myran. 

Under det senaste året har föreningen ökat 

sitt medlemstal med 20 procent, vilket gör 

att man ser framtiden med stor tillförsikt.

Jubileet var välbesökt och bland deltagar-

na märktes framför allt föreningens äldsta 

medlem, Maja Ohlson, som är 100 år. 

Leif Spännar från distriktsorganisationen 

överlämnade 60-års diplom till Axel Gus-

tavsson och 25-års diplom till Jan Hill.

För underhållningen svarade syskonen 

Emelia och Jacob Lundberg samt truba-

duren Rune Blidh. Föreningen fick också 

motta gåvor från andra IOGT-NTO-fören-

ingar, NBV- och IOGT-NTO-distriktet samt 

Forshaga NSF-kår.
Gun Ericsson 

Ordförande i Myran

IOGT-NTO Myran firade 125 år

Grundläggande vuxenutbildning 
- ger kunskaper som blir en grund för sam-

hällsliv, yrkesliv och fortsatta studier. Ut-

bildningen motsvarar grundskolans senare 

år. 

Gymnasiala vuxenutbildning 
- följer samma läro- och kursplaner som 

den ordinarie gymnasieskolan. Det innebär 

att utbildningarna är likvärdiga men inte 

identiska. Dina kunskaper ska komplette-

ras i sådan omfattning att de har samma 

kvalitet som en ordinarie gymnasieutbild-

ning skulle ha gett. 

Sista ansökningsdatum är 15 maj 2010, i 

mån av plats kan det gå bra att anmäla sig 

senare! 

Validering på 
Omvårdnadsutbildning 
- är för dig som har minst ett års yrkeser-

farenhet på heltid inom vård och omsorg. 

Du kan då tillgodoräkna din yrkeserfaren-

het och korta ner din studietid. Du som re-

dan har lång erfarenhet från arbete inom 

vården eller på annat sätt har förvärvat 

kunskaper genom tidigare studier, arbete 

som stödperson eller vård av anhörig kan 

eventuellt få tillgodoräkna dig dessa kun-

skaper. Detta sker genom sk. validering 

(värdering) av dina kunskaper. Detta kan 

innebära en förkortning av utbildningen, 

som annars går på tre terminer. 

Sista ansökningsdatum är 31 augusti 2010

Svenskundervisning för invandrare 
- är grundläggande utbildning i svenska 

språket. Utbildningen är  för vuxna som 

inte har svenska som modersmål. Svensk-

undervisning för invandrare är en egen 

skolform. 

SFI har två antagningar per termin!

Yrkeshögskoleutbildning (Yh), 
Behandlingsassistent psykosocialt 
arbete 400 Yh poäng 
- utbildningen förbereder dig för psykoso-

cialt arbete med vuxna och ungdomar med 

psykosocial-, missbruks- eller beroende-

problematik och/eller kriminalitet. Efter 

fullgjord utbildning ska du kunna arbeta 

som behandlingsassistent med inriktning 

psykosocialt arbete såväl inom öppna/slut-

na institutioner som med behandling, stöd 

och hjälp under öppna former. 

Lärare på distans, Förskoleklass 
210 högskolepoäng 
- du kan nu läsa en fullständig högskole-

utbildning vid Forshaga Lär-

center. Hösten 2010 kommer den första 

utbildningen att starta. 

Att läsa på distans innebär att du studerar 

självständigt från din hemort och på olika 

sätt har kontakt med universitetet för fö-

reläsningar och handledning. 

Det är ett perfekt sätt att vidareutbilda sig 

utan att behöva välja bort det vanliga livet 

med arbete, familj eller fritidssysselsätt-

ningar. På Forshaga Lärcenter finns tillgång 

till telebildutrustning, datorer med inter-

netuppkoppling, studierum, grupprum, 

samt personal som kan ge information och 

hjälpa till när det behövs. 

Här kan du följa föreläsningar och lektio-

ner via telebild och får samtidigt en klass-

känsla och kontakt med andra som läser på 

distans. Studenten anmäler sig till ett lär-

centrum och föreläsningar ges via telebild. 

Sista ansökningsdatum är 15 april 2010 

Intresserad av att studera till hösten? 
Vuxenutbildningen ger dig som vuxen unika möjligheter att få utökade kunskaper som kan 
användas i samhällslivet, yrkeslivet och för fortsatta studier. Oavsett om du vill fräscha upp 
tidigare kunskaper, bredda eller fördjupa dina kunskaper så är vår ambition att du ska se möj-
ligheter hos oss. Skolan har av de flesta uppfattats som en förberedelse för vuxenlivet.  Idag 
kan vi beskriva skolan som en del av livet. 

Höstens kurskatalog finns nu ute för den som vill ta del av vårt ut-bud. Katalogen finns att hämta på biblioteket i Deje, biblioteket i Forshaga, i kommunens recep-tion, på arbetsförmedligen i Forshaga och på Forshaga kom-muns hemsida: 
www.forshaga.se/vux

Har du hört talas om Yrkesvux och vill veta mer? Skolverket har samlat några frågor och svar på följande hemsida: 
www.skolverket.se/sb/d/3040 

Den 23 januari högtidlighöll IOGT-NTO-föreningen sitt 125-års jubileum.

Del av Körslaget
Körslaget är i full gång på TV4 och när denna 
text skrivs finns alla utom ett lag kvar. Med 
och tävlar är Team Rongedal där såväl Fors-
haga som Deje finns representerade. Christer 
Halvardson och Anders Halvardsson från Fors-
haga och Caroline Jensen från Deje finns med 
i kören.

Har ni något stöd hemifrån då?
– Jo vi har ju publik som åker hemifrån för att 
komma och kolla. Och eleverna på lärcenter 
(där Christer är musiklärare, reds.anm) är ju 
eld och lågor över det här. Men visst vore det 
kul om det dök upp lite skyltar med Forshaga 
i publiken!

Hur känns det?
— Det är så jäkla kul!
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Evenemang Fler evenemang hittar du på forshaga.se under Turism & evenemang samt på varmland.org

Har du ett evenemangstips? Anmäl det på vår turistwebb på forshaga.se. De publiceras på forshaga.se, på varmland.org och samt 
här i Kontakten. Du kan även lämna tips till Turistbyrån, tel: 054-17 20 75, e-post: tourism@forshaga.se

Med reservation för ändringar

20 april kl. 10-14
Konsumentrådgivning på Kulturhuset, Deje
Direktrådgivning från konsumentrådgivare. Ta 
tillfället i akt och ställ dina frågor. 
Det kan till exempel handla om olika typer 
av boendefrågor, exempelvis ROT-avdrag och 
hantverkare, eller om fordon och transporter, 
Internethandel eller andra köp av varor och 
tjänster.

22 april kl. 18.30
Soppkväll med Karavanen - Forshaga
Välkommen till mys och informationskväll på 
Slottet, slottsvägen 9. Vi bjuder på soppa, 
bröd, kaffe och kaka. Bildspel från våra trans-
porter kommer att visas, vi berättar och sva-
rar på frågor. Alla är varmt välkomna. 

24 april kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus
Hedins bjuder upp till dans!

24-25 april
Grundutbildning i Barnkonventionen, 
Forshaga
Grundutbildning för dig som vill veta mer om 
FN:s konvention om barnets rättigheter, dess 
framväxt, innehåll och grundprinciper. Vi 
diskuterar hur Barnkonventionen kan tilläm-
pas och vilka metoder som finns i arbetet för 
barns rättigheter. Anmälan till:
Annika Karlsson, tel 08- 698 90 79

30 april kl. 20
Valborgsmässofirande -  Deje
Vårtal, kyrkokör, brasa och fyrverkeri på Övre 
Ulleruds hembygdsgård. Servering av kaffe 
och korv. 

5 maj kl. 19
Författarkväll med Viveca Sten - Forshaga
Möt deckarförfattaren Viveca Sten på Fors-
haga bibliotek, lärcenter.

8 maj kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus
Matz Bladhs bjuder upp till dans!

3 juni kl. 17.30 och 18
Vandring vid SISU-gården i Forshaga
Lätt kvällsvandring i Forshagaskogarna på 
cirka 5 kilometer. Samling kl.17.30 vid Idrotts-
huset i Karlstad eller kl. 18.00 vid SISU-gården 
i Forshaga. Föranmälan till Bengt Jansson tel. 
054 – 57 22 97 

Feriearbete sommaren 2010     

Lön: 41: -/tim inkl semesterersättning
Arbetstid: 6 tim/dag i 3 veckor
Arbetsperioder: 1 = Vecka 24-26, 2 = Vecka 
27-29, 3 = Vecka 30-32
Övriga upplysningar: Leif Larsson, tel. 0552-
12156 el 10958. 

Badvärdar
Deje simhall inbjuder till en utbildning av 

sex stycken badvärdar. Efter genomgång-

en utbildning erbjuds 3 veckors arbete 

som badvärd vid Skivtjärn under tiden 

5/7 – 15/8, 8 tim/dag. Kursen pågår under 

vecka 25 i Deje simhall. Obs! Ej lön under 

utbildningstiden.

Utbildningen riktar sig till dig som är född 

–93 i första hand och –94 i andra hand. 

(Vid otjänlig väderlek gäller underhållsar-

beten vid simhallen).

Övriga upplysningar och ansökningsblan-

kett: Annica Karlsson, tfn 0552-44670 

el.www.forshaga.se/fritid/simhallen

PS. Det är bra om du har god simkunnig-

het och vattenvana DS.                     

Skapa ditt drömsommarjobb
Vill du ta chansen och utveckla din dröm 

eller idé?

Nu har du möjligheten att skapa ditt eget 

sommarjobb under veckorna 25, 26 och 27.

Det vi vill att du ska göra är att skriva 

ner din ide samt fylla i drömplanen där du 

beskriver hur du tänker jobba under de 

här veckorna. Du kommer att ha tillgång 

till coacher under dessa veckor som gärna 

hjälper dig på vägen mot ditt mål. 

Några tidigare drömmar som har blivit verk-

lighet: Konstutställning, musik framträdan-

de, barnteater, dokumentärfilm, spela in en 

demo, sommargympa i parken, ge ut en tid-

ning, arrangera en tävling med mera.   

Obs: Begränsat antal.

Vid eventuella frågor ring eller maila:

joachim.aude@forshaga.se 

Mobil: 0730-48 28 34                

Att tänka på: Du som söker Drömsom-

marjobb eller Badvärd, lämna gärna in en 

ansökan på blanketten Praktikarbete 2010 

också.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!         

SISTA ANSÖKNINGSDAG 2010-05-21

Hur ska jag söka?

Forshaga kommun erbjuder i år praktik-

arbete till i första hand ungdomar födda 

1994. Sista ansökningsdag 2010-05-21. Äld-

re ungdomar med ej avslutad gymnasieut-

bildning kan söka i de speciella projekten 

Badvärd, eller Skapa ditt drömjobb, se be-

skrivning nedan.

Jobben kommer i största omfattning att 

fördelas inom kommunala förvaltningar 

och föreningar.  

På ansökningsblanketten kan du se vilka 

platser som kan sökas. Ansökningsblan-

kett finns i kommunens växel, biblioteken 

och Deje simhall och på kommunens hem-

sida.

Vi tar emot ansökan på e-post: 

Leif.Larsson@forshaga.se

Hedins spelar på Folkets hus i Forshaga
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Tips från biblioteken
Öppettider: Deje mån 15-19, tis 10-14, tors 10-14

Forshaga mån-tors 8.30-20, fre 10-16, sön 11-14

Diana Janse

En del av mitt hjärta 
lämnar jag kvar

En gripande skildring av en 

av världens mest omtalade 

platser just nu – Afganistan. 

Den unga svenska diplomaten Diana Janse 

byter Stockholmslivets lunk mot en statio-

nering i Kabul. Plötsligt handlar vardagen 

om tillgången på elektricitet, en gapande 

fattigdom och om att försöka foga ihop de 

olika världar hon förflyttar sig mellan.

Genom författarens ögon möter vi ett 

krigstrött land, ett fascinerade folk och en 

diplomattillvaro långt bortom salonger och 

cocktailpartyn.

Ingrid Hedström

Under jorden i Villette

En ung journalist hittas mör-

dad i en malmlast på en 

pråm i Villette. I sin hand 

har han ett fragment av en 

svensk tidning. Det visar sig att han är ut-

sänd för att skriva en historik över gruv-

katastrofen som på 1950-talet dödade 162 

arbetare i staden. När undersökningsdo-

maren Martine Poirot börjar utreda fallet 

pekar vissa spår mot korruption och svind-

lande affärer i en fransk affärsmans stål-

bolag i staden. 

Samtidigt leder mer än en ledtråd till det 

lilla insomnade gruvsamhället Hanaberget 

i svenska Bergslagen. När ett nytt mord 

sker i Villette inser Martine att hon inte 

bara är sanningen på spåret utan även att 

hennes eget liv är hotat.

Deckarakademins pristagare Ingrid Hed-

ströms tredje bok om Martine Poirot.

Bernt Sundsten & Jan Jäger

Fiska, Din första 
faktabok

Det nappar! En härlig känsla 

rusar genom kroppen. Spö-

et böjer sig och linan darrar. Spänningen 

ökar! Ska du få upp fisken eller ska den 

lyckas ta sig loss från kroken? En del fiskar 

är lätta att landa, medan andra tar längre 

tid att få i håven. Om du gillar att fiska är 

det här rätt bok för dig. Här kan du läsa 

allt du behöver veta om mete samt spinn-, 

flug- och vinterfiske. Du får lära dig olika 

knutar, vilken utrustning du behöver, hur 

du känner igen våra vanligaste sportfiskar, 

var de håller till, hur du får dem att hugga 

och hur du får upp dem ur vattnet.

Annalena Hedman

Min första 
världssensation

Abbe (som egent-

ligen heter Alber-

tina) tillbringar 

sommaren hos 

mormor och morfar i Is-

termyrträsk - byn som Gud glömde. Abbe 

och hennes kompisar Antón och Nadja har 

tråkigt. Tänk om det kunde hända något 

ovanligt – en riktig världssensation… 

De tre kompisarna bestämmer sig för att 

försöka komma med i Guinness rekordbok. 

Det finns en massa rekord man kan försö-

ka slå: flest Mums-Mums per minut, flest 

tändstickor i näsan, kast med litet grässtrå 

och mycket mer. 

De sätter genast igång och snart är inget 

sig likt i Istermyrträsk. 

Med mycket humor och fniss berättar Abbe 

om sitt livs första världssensation.

Är en biblioteksservice för dig som på 

grund av sjukdom eller funktionshinder 

inte själv kan komma till biblioteket och 

låna böcker. Vi plockar de böcker du 

önskar.

För synskadade  eller andra med läshan-

dikapp finns det talböcker inlästa. 

Känner du någon som vill ta del av Bo-

ken kommer-servicen eller om du själv 

vill bli Boken kommer-låntagare kan du 

kontakta oss på biblioteken i kommu-

nen, och fråga efter  Lena Westas Ha-

vimäki, så kommer vi överens om hur vi 

lägger upp det.

Boken kommer - för dig som inte kan ta dig till biblioteket

Sagokalas i lärcenter
På Forshaga bibliotek kan barnen numer 
låna fina utklädningskläder att ha på sig 
medan de är i biblioteket. Det finns fina 
prinsessklänningar, kungamantel, drak-
cape och mycket mera kul. Söndag 14 
mars var det invigning med sagokalas. 
Många barn kom för att prova kläderna, 
pyssla och delta i teckningstävlingen om 
finast sagoslott. De fick också lyssna till 
en saga och dagen avslutades med festis, 
godis och bullar som ju hör kalas till. Da-
gen arrangerades i samarbete med Vux-
enskolan. 

Sagostunderna kommer att fortsätta på 
försök under våren med start tisdag 13 
april kl 10, också dessa i samarbete med 
Vuxenskolan. Platsen är Forshaga biblio-
teks fina sagorum som bildas när man drar 
för draperiet. 

Författarkväll med 
Viveca Sten
Onsdag 5 maj får Forshaga bibliotek be-
sök av deckarförfattaren Viveca Sten. 
Hon är just nu aktuell med den sista bo-
ken i Sandhamnstrilogin, en deckarserie i 
skärgårdsmiljö. Författaren har själv till-
bringat somrarna på Sandhamn sedan hon 
var liten och hennes släkt har haft hus där 
i generationer. Under våren 2010 sänder 
TV4 miniserien ”Morden i Sandhamn” som 
är baserad på Viveca Stens första bok. 

Forshaga bibliotek, onsdag 5 maj kl 19.00.

Viveca Stens böcker:
I de lugnaste vatten, 2008
I den innersta kretsen, 2009
I grunden utan skuld, 2010
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Besök hos de nyfödda i Forshaga 
kommun är en tradition vi håller 
hårt på. Kommunalråd Angelica 
Rage hälsar på för att fira famil-
jens nytillskott och för att över-
lämna forshaganallen Älvis. Det 

är uppskatta-
de besök och 
samtal som 

har resulterat 
i många nya 

ideér och 
förslag. 

Bebisuppvaktning

Fototävling i Forshaga
På temat gemenskap anordnar nu Dyvelstens 
fotoklubb i samarbete med ABF en fototäv-
ling. Vem som helst kan delta - men sista da-
tum för inlämning är den 12 maj, till Forshaga 
bibliotek. Vinnarbilderna ska visas upp i lär-
center från och med 1 juni.

SISUjoggen
Lördag 8 maj går lilla Sisujoggen och Sisujog-
gen av stapeln. För de yngre börjar starterna 
vid 11 och för de äldre klockan 13. 
Vill man kolla på så börjar loppen vid Carl-Er-
ics sportcenter på Geijersgatan 2 i Forshaga.
Vill du vara med och springa? Senast den 30 
april ska anmälan vara inne.

Aya MaghnoujAnna Sundell Ebba Syvertsson

Alva KarlssonAlex Hayd

Karavanen bjuder in
Välkommen till mys och informationskväll 
med Karavanen. Vi bjuder på soppa, bröd, 
kaffe och kaka. Bildspel från våra transporter 
kommer att visas, vi berättar och svarar på 
frågor. Du behöver inte vara medlem, alla är 
varmt välkomna. 
Om du vet dagen innan att du ska komma, är 
vi tacksamma om du ringer och anmäler dig 
till Inger på tel: 073- 04 82 804. 
Då är det lättare för oss att beräkna maten, 
men självklart är du välkommen ändå. Det är 
alltid trevligt med spontanbesök. 

Plats: Slottet 22 april Kl 18.30, fri entré.

Musikal med James
18-19 maj kommer James Hollingworth 
till Forshaga. Tillsammans med alla kom-
munens barn som går i åk 3 ska han vara 
med och medverka i årets musikal. Årets 
tema är James egna sånger med bland an-
nat Älgarna demonstrerar, Gäddan Gösta 
med flera.
Sedan 2006 har musikskolan satt upp en 
musikal/musikföreställning med åk 3.
Tisdag 18 maj kommer det repeteras för 
fullt i Folkets Hus och onsdag 19 maj blir 
det två skolföreställningar och en offentlig 
föreställning på kvällen kl. 19. 

Allmänheten hälsas varmt välkommen!
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Emelie Persson Emilia Rehm Erik Khant-Ko Min

Emma Fridell Inez Tejler Isadora Grimmtorp

Johan Bengtsson Lava Lindgren Melker Gustafsson



Vince Larsson

Ludwig Lindblad

Melwin Engqvist Moa Sjöberg Rasmus Larsson

William Persson LindbladSigne Lilliesköld

Förälder!
Visste du att du kan beställa en inplastad förstoring av bilden 

på din älskling ur detta nummer av Kontakten?
A4 = 20:-
A3 = 30:-

Kontakta vårt tryckeri, tel. 054-17 20 93.

Lowe Lindblad


