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Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

Tänk vad bra vi har 
det! Vi lever i fred och 
frihet, har tak över 
huvudet och kan lägga 
oss mätta. Möjligheter 
finns att utbilda oss, 
vi har demokrati och 
inflytande, och skapat 
trygghet med en god 
generell välfärd. Men 
visst finns det mer att 
göra!

Forshaga kommun har ungefär tusen an-
ställda som jobbar dygnet runt, sju dagar 
i veckan. Arbetsuppgifterna varierar från 
att laga en vattenläcka till att lägga om 
ett sår, från att lära ett barn matematik 
till att hjälpa någon att duscha. Vi jobbar, 
lite förenklat, med människor där man i 
lite olika situationer behöver ha vår hjälp.

Det arbete vi gör vill vi ska hålla en hög 
kvalité så att vi vet att vi gör rätt saker 
och tillgodoser de behov som finns. De 
pengar som vår välfärd kostar betalar vi ju 
själva, och då vill vi förstås att de används 
så klokt som möjligt. Jag tror att det 
fungerar som bäst när var och en vet vad 
som ska göras, har förutsättningar att göra 
det, och jobbar långsiktigt. Det är sällan 
man når målet om man springer snabbt på 
för många bollar.

Målet som vi strävar efter är en bra 
kommun för oss alla som bor här. Alla 

invånare, alla anställda i kommunen, våra 
företag och föreningar gör vad var och en 
kan för att skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar för det. Vi undersöker regelbundet 
om vi gör rätt saker. Här är det viktigt att 
du som kommuninvånare lämnar synpunk-
ter till oss, både när du tycker något är 
bra eller mindre bra. Tar vi oss tid att 
utveckla det som vi gör och minimerar 
misstag så blir vi en lärande kommun. För 
att uppnå god kvalitet så strävar vi efter 
att ha rätt kunskaper. Våra verksamheter 
ska vara tillgängliga för alla och ha ett 
jämlikhetsperspektiv. Därför är det viktigt 
att ha ordning och reda på det vi gör, och 
ha en kultur där vår personals erfarenhe-
ter och kunskaper tas tillvara.  

Om du och jag visar hänsyn och omtanke 
för varandra och de vi möter kan vi göra 
saker ännu lite bättre. Alla har därför skyl-
dighet att bidra och alla har rätt att få ta 
del av kommunens resurser. Ibland räcker 
inte resurserna till att göra allt som vi vill 
göra, då måste vi prioritera. Det kan också 
vara så att det kan ta lite tid att åstad-
komma förändringen som vi vill nå. 

Under 2018 kommer vi tillsammans göra 
en mängd saker som vi alla kommer att 
vara stolta över och få glädje av, sannolikt 
så blir vi också ännu fler invånare som kan 
göra fantastiska saker!

PERS KRÖNIKA

Hur kan vi få fler att ta bussen? Vill du ha 
mer helgtrafik? Hur tycker du att kollek-
tivtrafiken ska utvecklas? Kom och träffa 
Värmlandstrafik och berätta din åsikt. I 
arbetet med att förbättra och utveckla 
kollektivtrafiken håller Värmlandstrafik 
dialoger med sina resenärer i alla kommu-
ner. Träffen är öppet för allmänheten, alla 
som vill är välkomna!

Var: Torget, Forshaga lärcenter
När: Klockan 17.00 onsdag 21 februari

Tyck till om 
kollektivtrafiken
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I arbetet med jämförelser finns möjlighet 
att se vad andra gör bra och vad vi kan 
lära oss av det.

Gemensamma nyckeltal
Kommunen kan jämföra sig med andra ge-
nom olika nyckeltal som tas fram av olika 
aktörer, till exempel Socialstyrelsen och 
Statistiska Centralbyrån (SCB). Kommunens 
kvalitet i korthet (KKiK) är ett jämförelse-
projekt som drivs av Sveriges kommuner 
och landsting (SKL). I det här numret av 
Kontakten ägnar vi lite extra uppmärksam-
het åt KKiK. I KKiK samlas resultat från 
flera undersökningar som görs av SKL, SCB 
eller andra aktörer och undersökningar 
som kommunen själv genomför.

Varför ska vi jämföra oss? 
Vi jämför oss för att vi är 290 kommuner 
som löser frågor, utmaningar och problem 
på olika sätt. Det finns alltid mycket att 
lära av andra. En av poängerna med just 

KKiK är att kunna hitta kommuner som gör 
det extra bra. Det finns alltid någon som vi 
kan låna ett arbetssätt eller en teknik av 
och på det sättet kan göra förbättringar i 
vår egen verksamhet. I jämförelserna ser 
vi också hur det ser ut med servicen och 
kvaliteten i hela vår bransch – välfärds-
branschen! 

Tydliggör styrkor och utmaningar
I 2017 års mätning genom KKiK visar det 
sig att väntetiden på en förskoleplats är 66 
dagar, att jämföra med 2016 då det inte 
var någon väntetid alls. Kommunens arbe-

Genom jämförelser 
lär vi oss av varandra

I Forshaga kommun arbetar vi aktivt med jämförelser för att kunna se hur vår service ser ut i  
förhållande till andra kommuners service. I Sverige finns 290 kommuner som alla har uppdraget  
att leverera en så bra service som möjligt till sina invånare. 

Närmare 90% av Sveriges kommuner
genomförde kvalitetsmätningen KKiK
2017 vilket ger oss ett bra underlag till 
jämförelse och många goda exempel.

Hitta goda exempel

te med att ta fram nya förskoleavdelningar 
ger hopp om att möta problematiken. Vi 
ser att det finns fortsatta utmaningar med 
handläggningstid inom ekonomiskt bistånd. 
Hemtjänsten brottas med personalkontinu-
itet, det innebär hur många som besöker 
en äldre person. Personalkontinuitet är 
en utmaning inom äldreomsorgen i hela 
landet. Värt att notera är att vi också har 
en av Sveriges bästa kommunhemsidor. 

I detta nummer av Kontakten har vi skrivit 
om några av resultaten. Vi jobbar ständigt 
med utmaningen att tillhandahålla den 
bästa möjliga servicen till våra invånare. 
Häng med oss på resan!

Tem
a

! 
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Så här ser 
vår budget ut

2018
Budgeten är en plan över hur mycket pengar 

vi kommer att få in under året och vad pengarna ska 
användas till. Syftet med vår verksamhet är inte

att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till 
att ge medborgarna en så bra service som möjligt.  

Var kommer pengarna ifrån?
För varje hundralapp du tjänar betalar du 22,35 kronor i skatt till kommunen. Via 
kommunalskatten betalar forshagaborna gemensamt för stora delar av kommu-
nens verksamhet. Du som forshagabo bidrar också genom att betala avgifter för 
exempelvis barnomsorg och äldreomsorg. Kommunen får även in pengar i form av 
bidrag från staten. Vår totala budget är 873 miljoner kronor. 

Fler invånare
Befolkningsutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse 
för kommunens ekonomi. Skatteintäkterna beräknades utifrån en folkmängd på  
11 450 personer. Skatteintäkterna bedömdes i budgeten bli 18,8 miljoner kronor 
högre, och det generella statsbidraget och utjämningen 4,1 miljoner kronor 
lägre, än föregående år. Vi ska ha en ”god ekonomisk hushållning”

God ekonomisk hushållning handlar inte bara 
om en ekonomi i balans. Enligt kommunal-
lagen och lagen om kommunal redovisning 
ska fullmäktige sätta upp mål och riktlinjer 
för verksamheten. Balanskravet, som innebär 
att kommunens kostnader inte får överstiga 
intäkterna har vi hittills klarat, men under de 
senaste åren med liten marginal. Att arbeta 
för en god ekonomisk hushållning blir en 
utmaning även 2018.

Investeringar
I budget 2018 finns investeringar för 49 
miljoner kronor. Utöver det tillkommer de  
investeringar som inte färdigställts under 
2017. De större investeringarna under 2018 
görs i kommunens anläggningar; lokaler, 
gator, vägar, vatten och avlopp. 

Så här fördelas skattepengarna
Nämndernas verksamheter finansieras främst med skattepengar, 
631,7 miljoner kronor, som fördelas så här:

Skatteintäkterna ska också räcka till att finansiera kommunens 
pensionskostnader, räntekostnader och nya löner 2018.

Barn- och utbildningsnämnd

Kollektivtrafik

Räddningstjänst

Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelse

Miljö- och byggnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Lärande- och arbetsnämnd

Kommunens verksamheter påverkas av händelser som är utanför vår kontroll. 
Som exempel kan nämnas konjunktursvängningar, utjämningssystemet eller 
förändrade lagar och förordningar. Oplanerade händelser kan få stor betydelse. 
Därför är det viktigt att ha en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

Är du intresserad 
av att veta mer? 
Budget 2018 finner du i 
sin helhet och i en kort-
version på forshaga.se.

Budget 
i korthet

2018

41,4%

30,5%

10%

14%

1,6%

0,7%

0,3%1,5%
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Områdeschef Ing-Marie Fritzson berät-
tar att man arbetar kontinuerligt för att 
förbättra personalkontinuiteten. Undersök-
ningen visar att de äldre i Forshaga överlag 
är nöjda med sin hemtjänst, men för 
personalkontinuiteten finns det möjlighe-
ter till förbättring.

Hur kan antalet bli så högt?
Ing-Marie tar ett exempel: En person  
behöver besök sex gånger under en dag 
där insatserna kräver dubbelbemanning 
mellan 06 och 21, alla dagar i veckan. Där 
ökar antalet personer väldigt fort. 

Vad gör vi för att komma tillrätta med det?
För att förbättra personalkontinuiteten 
har några anställda fått gå över från ett 
rullande schema till ett schema med 
arbete från måndag till fredag så kallad 
”rak vecka”. Det här är särskilt viktigt för 
de enskilda som har en demenssjukdom. 
Satsning på raka veckor ger resultat. 

Redan efter en kort tid mår den demens-
sjuke bättre, äter bättre, har mer ordning 
kring sig, och både brukaren och anhöriga 
är mer nöjda med insatserna. Det har dock 
sina konsekvenser då ”raka veckor” ökar 
personalbehovet. Prioriteringar måste 
därför alltid göras av vård- och omsorgs-
nämnden. Införandet av en personlig 
kontaktperson i personalgruppen som de 
äldre kan vända sig till ökar tryggheten. 
Alla ska få en personliga kontaktman inom 
en vecka, berättar Ing-Marie. Tillsammans 
upprättar de en plan om genomförandet av 
insatserna. Målet är kontaktmannen utför 
insatser som dusch och städ hos den äldre 
minst en gång i veckan. Det här arbetet är 
en del av Forshaga kommuns värdighets-
garantier inom vård och omsorg. 

Löpande kvalitetsarbete
Kvalitet i hemtjänsten är något vi arbetar 
med på flera sätt. 2011 startade en utbild-
ning i värdegrund och etik. En utbildning 

Träffar många olika
inom hemtjänsten

Kvalitet inom hemtjänsten mäts på flera sätt. Ett av sätten är att räkna hur många olika anställda inom 
hemtjänsten som besöker en äldre person inom en 14-dagarsperiod. I Forshaga kommun är genomsnittet 
21 stycken. Det är en hög siffra men vi arbetar på olika sätt för att förbättra personalkontinuiteten.

Personalkontinuitet inom hemtjänsten  
är ett av de mått som mäts i KKiK. En  
äldre inom hemtjänsten träffar i genom-
snitt 15 personer under en tvåveckors-
period. (Medel deltagande kommuner.)

Trygghet för äldre

som erbjöds all personal och som fortfa-
rande sker kontinuerligt. Satsningen slog 
väl ut och personalen arbetade fram en 
värdegrundsetik där fokus alltid ligger på 
människan i mötet. Under 2018 planeras 
en undersökning av tidslängden för de 
olika insatserna. Detta för att kunna säker-
ställa att en person som beviljats insatser 
verkligen får det som de har rätt till, men 
även för att kunna göra justeringar så det 
återspeglar verkligheten. Det är även en 
arbetsmiljöfråga för vår personal. Maten 
som kommer från vår kostenhet är god och 
uppskattad av de äldre. För att ytterligare 
öka och säkerställa kvalitén i kosten till 
de äldre, kommer en oberoende konsult 
att göra en undersökning av maten som 
serveras under 2018. I den undersökningen 
kommer även en spillmätning att göras. 

Ann Sehlin-Hult, samordnare och Ing-Marie Fritzon, områdeschef.

Tem
a

! 
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Kommunens kvalitet  i korthet

Vi redovisar Forshaga kommuns resultat 2017 jämfört med de 
andra deltagande kommunernas resultat. Alla kommuner finns 
inte redovisade i alla mått. Efter varje fråga/påstående finns 
en färgad ruta, där siffran anger Forshagas resultat och färgen 
anger om vi är bland de 25 % bästa kommunerna i landet (grön), 
bland de 50 % i mitten, eller bland de 25 % sämsta kommunerna i 
landet (röd).

Tillgänglighet

Trygghet

Information och delaktighet

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar (%)? 89 86

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (%)? 48 52

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt  
en enkel fråga till kommunen (%)?

80 78

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 52 53

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%) 88 63

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? 66 28

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? 84 57

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 22 16

Hur trygga är eleverna i årskurs 9 i skolan? (andel %) 77 83

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? 21 15

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (planerad tid)? 5,3 5,2

Hur god är kommunens webbinformation till medborgaren (andel av maxpoäng i 12 områden, redovisas i %)? 97 79

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng i 18 frågor, redovisas i %)? 70 57

Hur effektivt använder kommunen skattemedlen och vilka resultat leder det till? 
Under 2017 deltog Forshaga kommun i mätningen Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. 

Nära 260 av landets 290 kommuner deltog i mätningen som 
genomförs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vårt syfte 
är att använda måtten som en del i vår styrning och verksam-
hetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter 
utifrån ett medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger 
till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är 
vi bra på och vad bör vi förbättra. 

På forshaga.se/kkik hittar du mer information, till exempel kommentarer till måtten och resultaten för 2016 och 2015 att jämföra med.
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
genomför årligen en kvalitetsundersökning 
om kommuners kvalitet. Undersökningen 

görs genom nedslag i enstaka frågor i många av 
kommunernas verksamheter och har fått namnet 

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. 
Kommunens kvalitet  i korthet

Effektivitet

Kommunen som samhällsutvecklare 

Andelen förvärvsarbetare 20-64 år i kommunen (%) 79 79

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd (%)? 3,1 4,2

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 4,7 5,2

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare (dagar/1000 försäkrade)? 12,6 12,1

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (Återvunnet material av hushållsavfall i %) 30 39

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar (%)? 22 34

Hur stort är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)? 20 28

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan (tusental kr/barn i förskola)? 130 142

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven (andel i % som fått lägst betyget E i nationella proven)? 85 76

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven (andel i % som fått godkänt i nationella proven)? 75 69

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram (%) 84 84

Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 9 (% positiva svar) 68 70

Kostnad per betygspoäng (kr/betygspoäng åk 9) 486 440

Andelen elever som tagit examen inom 4 år (%) 70 72

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram (tusental kr) 114 128

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende (andel av maxpoäng av 14 mått, redovisas i %) 63 69

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende (tusental kr/brukare)? 859 898

Antalet brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%) 77 83

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen (andel av maxpoäng av 17 mått, redovisas i %)? 58 65

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen (tusental kr/brukare)? 358 268

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%) 93 92

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS-grupp- och serviceboende (andel av maxpoäng av 10 mått, redovisas i %)? 92 81

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning (%) 100 78



8    Kontakten nr 1, 2018

Sara Carlsson
jobbar som bibliotekarie  

i Forshagaoch Deje

Fem frågor

Vad händer på biblioteken i vår?
Vi har ett fullspäckat program för både barn och vuxna. För vuxna bjuds det 
bl.a. på bokcirkel, quiz, friskvårdsföreläsning, bokbytardag och nålbindnings-
kurs. För barn har vi sagostunder och After school som är återkommande och vi 
har roliga aktiviteter på loven. Den 7 mars bjuder Deje bibliotek på barnteatern 
Nasse hittar en stol. Dessutom är vi med och arrangerar Barnens dag i Kulturhu-
set den 28 april. Hela programmet finns samlat i en broschyr som du kan hämta 
på biblioteket eller ladda ner från webben.

Vad kan man låna på biblioteket förutom just böcker?
Att man kan låna tidskrifter, ljudböcker, film och tv-spel känner säkert många 
till. Efterfrågan på elektroniska medier ökar också, många lånar e-böcker och e-
ljudböcker via vår webb och läser eller lyssnar i telefon eller på platta. Du även 
ladda ner barnböcker, tidningar och tidskrifter till din surfplatta när du är på 
biblioteket. Jag tror att pappersboken kommer att leva länge men e-medierna 
är ett fint komplement och här tror jag att det kommer att dyka upp fler spän-
nande tjänster framöver.

Om man lånat en bok i Karlstad, kan man återlämna den i Deje?
Absolut, alla folkbiblioteken i Värmland samarbetar och du kan låna och lämna på 
det bibliotek som passar dig bäst för stunden. Ditt lånekort gäller i hela Värm-
land. Vill du låna en bok som vi inte har på biblioteken i Forshaga eller Deje är 
det lätt att låna hit den från något av de andra värmlandsbiblioteken, du kan 
själv beställa den via vår webb eller så frågar du på biblioteket så hjälper vi dig.

Kan du berätta om ett samarbete ni har med skolorna?
Det allra roligaste vi på biblioteket gör tillsammans med skolan är nog förfat-
tarveckan som har ordnats veckan före höstlovet varje år sedan 2011. Alla 
kommunens skolklasser i åk 1-9 får besök av en författare den veckan och vi har 
haft så många bra barn- och ungdomsboksförfattare här genom åren. Vissa av 
författarbesöken hör vi barnen prata om i åratal efter och flera av författarna 
har också önskat att få komma tillbaks hit för att de haft så lyckade besök med 
härliga klasser i Forshaga.

Varför är det viktigt för barn och unga att läsa böcker?
När man läser utvecklar man språket och ordförrådet och ett gott ordförråd 
behövs när man ska klara av skola och så småningom vuxenliv. Det är så mycket 
information som vi förväntas förstå och ta till oss i dagens samhälle. Läsning ut-
vecklar tänkandet och vidgar vyerna, hjälper oss förstå oss själva och varandra. 
Så visst är läsningen viktig. Och sedan är det ju möjlighet att resa i tid och rum 
och uppleva fantastiska äventyr, så inte bara nytta utan härligt också…

ICDP - ett positivt 
förhållningssätt i 
bemötandet med 
barnen
Det är ett hälsofrämjande program med 
fokus på det positiva samspelet mellan 
barn och vuxna, vilket också är viktigt 
för barns lärande och utveckling. Pro-
grammet bygger på modern forskning 
och ICDP är ett sätt att använda FN:s 
barnkonvention i praktiken

Vi utbildar vår personal inom ICDP
I Forshaga kommun utbildas varje år 
personal som möter barn och unga 
i programmet Vägledande samspel/
ICDP. Under hösten utbildades en rad 
nya medarbetare från kommunerna i 
Forshaga, Kil och Arvika, som nu kan 
titulera sig vägledare inom Vägledande 
samspel/ICDP! 

Kurser för föräldrar
Varje termin kan vi erbjuda även flera 
olika kurser i ICDP för föräldrar. Alla 
kurser är kostnadsfria. Läs mer om 
aktuella kurser på forshaga.se.

Du som går kursen ska känna dig stärkt 
i föräldrarollen, kunna bygga upp ett 
mer positivt samspel med dina barn, 
få redskap att förebygga konflikter och 
har möjlighet att ta upp frågor kring 
ditt barn och föräldraskapet.
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Vi sätter tillgänglighet och bemötande 
högt på dagordningen. Det beror på att vi 
i Forshaga har arbetat mycket kring frågor 
om värdskap. Vi sätter det goda mötet i 
fokus. Det goda mötet sker varje dag när 
du som invånare träffar våra medarbetare. 
Det goda mötet sker också i telefon, på 
e-post och på webben. Att vara tillgänglig 
är viktigt men att ha ett gott bemötande 
är nästan ännu viktigare.

Inom KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, 
mäts vår tillgänglighet på olika sätt. Vi ska 
titta närmre på tre mått: 

Hur snabbt svarar vi?
I det första måttet mäts hur snabbt en invå-
nare får svar på en enkel fråga via e-post, 
i måttet mäts hur många som får svar inom 
två dagar. Under 2017 svarade Forshaga 
kommun på 89 % av de enkla frågorna inom 
två dagar. Vi ligger lite över medelresultat i 
undersökningen som var 86 %. 

Hur många får svar direkt?
Det andra måttet handlar om hur stor 
andel av invånarna som tar kontakt med 
kommunen via telefon får svar direkt på 
en enkelt fråga. Under 2017 så fick 48 % 
svar direkt vilket ligger något under 
medel. I medel fick 52 % av invånarna svar. 
Här har vi lite att arbeta på för att komma 
upp i nivå med medelresultatet bland de 
andra kommunerna.

Hur upplevs vårt bemötande?
Det tredje måttet handlar om hur stor del 
av invånarna som uppfattar att de fått ett 

Tillgänglighet 
– en förutsättning  
   för det goda mötet

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar 
exempelvis om tillgänglighet via telefon och webbplats och om personalens bemötande när du ställer 
en fråga via telefon. Att vara tillgänglig är extra viktigt i en tid då många vill komma i kontakt med vår 
verksamhet och har högra krav på kommunal service och flexibilitet.

Ett gott värdskap ser vi som en viktig 
framgångsfaktor för vår organisation.
Det goda värdskapet är grunden i vår 
gemensamma värdegrund.

Värdegrund & värdskap

gott bemötande när de ställt en enkel fråga 
till kommunen via telefon. Under 2017 
anger 80 % av invånarna att de fått ett gott 
bemötande. I jämförelse ligger medelresul-
tatet för andra kommuner på 78 %.

Så jobbar vi med frågorna
I två av tre mått ligger vi på ett resultat 
över medel för de andra kommunerna 
inom KKiK. Vi ser att det finns lite mer att 
arbeta med för att få ännu bättre resultat. 
Kommunfullmäktige har som mål för 2018 
att 90 % ska få svar på enkla frågor via e-
post inom två dagar och att 90 % ska ange 
att de ha fått ett gott bemötande. När 
det gäller enkla frågor på telefon så har 
fullmäktige gett kommunen i uppdrag att 
utreda frågan om en modell för ett even-
tuellt kontaktcenter – en väg in för alla 
som vill komma i kontakt med kommunen.

Tem
a

! 
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Vad är träningsskolan?
Träningsskolan är en inriktning inom den 
svenska grundsärskolan. Det är en skolform 
som är riktad till elever som inte klarar av 
att uppnå målen i grundsärskolan. Istället 
för enskilda ämnen omfattar träningssko-
lan fem ämnesområden: estetisk verksam-
het, kommunikation, motorik, vardagsakti-
viteter och verklighetsuppfattning.

Nya lokaler och en egen gård
— 2015 byggdes Dejeskolan om och vi fick 
nya lokaler att vistas i, berättar perso-
nalen. Vi fick även en egen gård. En gård 
som innebar en stor trygghet då vi fick ett 
högt staket att omringa oss med. Detta 
innebar att vi kan vistas i en utemiljö där 
vi är trygga. Vi växer mycket som individer 
då vi kan vistas en kort stund själva på 
gården utan att vara beroende av stöd 
från personal eller varandra. För att 
eleverna skulle klara av att utvecklas så 
behövdes en pedagogisk utemiljö.

— Vi ansökte då om kulturpengar från 
”Skapande skola” och fick 25 000 kronor. 
Pengarna användes för att utveckla och 
förbättra vår gård så att den blev inspire-
rande och leder till kreativitet, nyfikenhet 

och skapande förmåga. Vi ville också öka 
våra elevers intresse för att vara fysiskt ak-
tiva och utveckla en god kroppsuppfattning. 

— Det första vi började att tillverka var 
stora verklighetstrogna djur som vi hängde 
upp på staketet, berättar personalen. Vi 
använder även djuren i vårt pedagogiska 
arbete. Vi tillverkade en kiosk där elever-
na tränar på att använda pengar och vi har 
även skapat en snickarhörna där eleverna 
tillverkar olika slöjdföremål som ingår 
i det estetiska arbetet. På gården finns 
även en tvätthall och en bensinmack där 
eleverna använder sina cyklar för att tvätta 
och tanka. För vattenlek har vi tillverkat en 
vattenränna där eleverna kan se vattnets 
rörelse och olika former efter årstid. 

— Vi lät eleverna hjälpa till med så mycket 
som möjligt efter deras förmåga. De har 
sågat, målat, slipat, skruvat, grävt, mätt, 
handlat material och slängt skräp. Vår nya 
gård har gett våra elever stor möjlighet 
att få inhämta kunskaper genom leken. Vi 
har fått mycket positiva reaktioner både 
från andra elever och föräldrar, vilket vi 
tycker är jätteroligt. Vi stormtrivs på vår 
nya gård.

En utvecklande utemiljö
När Dejeskolan byggdes om 2015 fick träningsskolan nya lokaler. 
Med hjälp av kulturpengar från Skapande skola och elevernas eget 
engagemang har de fixat en pedagogisk och utvecklande utemiljö.

En livsviktig 
webbkurs
Förskolan Rödluvan ska bli en första 
hjälpen-tryggad förskola! Det var för 
någon månad sedan personalen på för-
skolan hittade ett inlägg på Facebook 
där Trygg Hansa sökte 20 förskolor i 
Sverige som skulle få gå HLR-kursen ”En 
livsviktig webbkurs”. Rödluvan blev en 
av dem och nu finns dockor att öva på 
på plats och tillgång till kursen under 
ett års tid.

- Vi på Rödluvan ser framemot att få 
mer kunskap om detta, säger Anne 
Glans, förskollärare. Det kommer kän-
nas så tryggt för oss, våra barn och alla 
vårdnadshavare! 

Förskoleklass
blir obligatorisk
Riksdagen har beslutat att förskoleklas-
sen är obligatorisk från och med höst-
terminen 2018. Det innebär att barn 
som är bosatta i Sverige får skolplikt 
från höstterminen det år då de fyller 
sex år. Utbildningen i förskoleklassen 
ska stimulera elevernas utveckling och 
lärande och förbereda dem för fortsatt 
utbildning.
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G Suite for Education för eleverna
Under våren 2018 kommer skolorna i  
kommunen att införa G Suite for Educa-
tion för alla elever. G Suite for Education 
är en molnbaserad tjänst med verktyg 
som till exempel kalender, ordbehandlare, 
kalkylark, program för att skapa presen-
tationer och skicka e-post. Att tjänsten är 
molnbaserad innebär att eleven kan nå sitt 
konto när som helst och från olika enheter 
så länge det finns en uppkoppling. Alla 
elever får ett eget konto. Kontouppgif-
terna lämnas ut via mentorer/klasslärare 
i skolan.

Egna datorer till eleverna
Alla elever i årskurs 4-9 kommer även att 
erbjudas en egen dator för skolarbete. 
Datorerna är av typen Chromebook med 
ett operativsystem som utvecklats av 
Google och därför fungerar bra ihop med G 
Suite. Datorerna är snabba, lätthanterliga 
och har en lång batteritid. Detta gör dem 
lämpliga att ha i skolan. För elever i för-
skoleklass till årskurs 3 finns gemensamma 
datorer att använda i skolan. 

Digitalisering och digital 
kompetens i skolan
Regeringen har under hösten 2017 beslutat 
att skolan skall arbeta mer med digitali-
sering. Genom förändringar i läroplaner, 
kursplaner och ämnesplaner ska eleverna 
lära sig mer om att förstå, hantera och 
använda digitala verktyg och utveckla 
sin digitala kompetens. Regeringen har 
även beslutat om en nationell strategi för 
skolans digitalisering som säger att skolan 

Skolan hänger med 
i digitaliseringen

Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Vi måste 
ge våra elever den digitala kompetens de behöver inför fortsatta studier och arbetsliv. Med hjälp av 
rätt verktyg och tillgång till datorer ska alla elever få samma förutsättningar att utveckas.

ska arbeta med tre fokusområden: digital 
kompetens för alla i skolväsendet, likvär-
dig tillgång och användning samt forskning 
och uppföljning kring digitaliseringens 
möjligheter. Mer information om detta 
finns på skolverket.se.

Skolportalen för dig 
som vårdnadshavare
Skolportalen är en ny plats på web-
ben för dig som har barn i grundsko-
lan. Där hittar du information från 
ditt barns skola, arbetslag och klass. 
Där kommer du även att hitta infor-
mation om annat som berör skolan, 
till exempel matsedel, kontakt-
uppgifter, e-tjänster och systemet 
Skola 24 där du kan ta del av ditt 
barns schema och information om 
frånvaro. Skolportalen finner du på 
forshaga.se/skolportalen. 
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Sportlov!vecka 9

Deje bibliotek 
Måndag 14.00–19.00
Tisdag 10.00–14.00
Torsdag 10.00–14.00

Forshaga bibliotek
Måndag 10.00–19.00
Tisdag-torsdag 08.30–19.00 
Fredag 10.00–16.00
Sön 11.00–14.00

Öppettider Biblioteken
Pärlplattepyssel på biblioteken
26/2 klockan 15–17, Deje
27/2 klockan 15–17, Forshaga 
Gör fina pärlplattor! För barn i alla 
åldrar. Drop-in, ingen föranmälan.

Quiz
28/2 klockan 15, Forshaga bibliotek
Var med i bibliotekets quiz och testa dina  
kunskaper i alla möjliga olika frågor. Man kan 
quizza ensam, tillsammans med kompisar eller  
med familjen. Frågorna är anpassade för åldrarna 
7-13 år men alla är välkomna att delta.  
Ingen föranmälan.

Övriga öppettider finns på forshaga.se/simhall 

Extraöppet simhall 
Måndag 10.00–14.00
Tisdag 10.00–14.00
Onsdag 10.00–13.00
Torsdag 10.00–14.00
Fredag 10.00–14.00

Mer information på forshaga.se/bibliotek  
eller bibliotekvarmland.se 

Skapa!
Skaparverkstad, Forshaga lärcenter
28/2 och 1/3 klockan 9.30–12.00  
Plats: Forshaga lärcenter, bildsalen
Var med och skapa rekvisita till Kultur-
skolans orkesterklass avslutning! Vi kommer 
att arbeta med material som akrylfärg, lim 
och papper, så ta med er oömma kläder. 
Skaparverkstan är kostnadsfri och vi bjuder 
på frukt. För årskurs 3-5.
Anmälan till Marie Hettwer, 054-17 23 94
eller marie.hettwer@forshaga.se

27/2 kl. 12 och 15
Forshaga Folkets 
hus. Fri entré och 
kiosken är öppen.

Forshaga Folkets hus 
bjuder på två visningar 
av den animerade  
filmen Vaiana. 

Sportlovsbio

Kreativ onsdag, Kraftstationen 
28/2 klockan 14.00–16.00 
Kreativ onsdag på Gamla kraftstationen i 
Deje. Anordnas av Hubben i samarbete med 
”Unga leder unga”. För årskurs 6-9. Drop in.
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Hubben 
Kulturhuset, Deje  
Öppet måndag-fredag  klockan 17–23  
För årskurs 7 upp till 20 år. 

Brädspelsdag, Kulturhuset
26/2 klockan 14–17 
Brädspelsdag i samarbete med  
”Unga leder unga”. Årskurs 6-9. Drop in.

Häng med Hubben till Tandådalen
27/2, klockan 06-21
Från årskurs 7 upp till 20 år. 
Pris: 7-17 år 300 kronor, 18-20 år 350 kronor
I priset ingår buss och liftkort.
Avfärd: 06.00 Forshaga lärcenter (bussfickan) 
och 06.20 Dejeskolan (bussfickan) 
Anmälan och mer info: Pär Ekberg,  
0767-25 33 71, par.ekberg@forshaga.se 
Begränsat antal platser så anmäl dig tidigt 
för att vara säker på att få plats! 

Bio, Kulturhuset
1/3 klockan 19 och 21.30
Gratis bio, filmen meddelas senare. 
Klockan 19 för mellanstadiet 
Klockan 21.30 för högstadiet och gymnasiet 

Öppen hall i Deje sporthall
1/3  klockan 10–13 och 14–17
Klockan 10-13 för mellanstadiet 
Klockan 14-17 för högstadiet och gymnasiet. 
Kom hit och prova på bumperball, redskap, 
futsal, volleyboll med mera.

Krav Maga, Grossbolshallen 
2/3 klockan 13–16, Grossbolshallen
 Prova på Krav Maga. Ålder 13-18 år.
Instruktör Emma Dalman.
Anmälan senast 28/2 till Pär Ekberg,  
0767-25 33 71 par.ekberg@forshaga.se

Vi samlar in information från föreningar 
och andra verksamheter för att tipsa barn 
och ungdomar om lovaktiviteter.  
Med reservation för ändringar. 

Ängevi ishall 
Måndag-fredag under sportlovet
Allmänhet UTAN klubba klockan 11-12.20
Allmänhet MED klubba klockan 12.30-14.50

Ingen allmänhetens åkning på lördag  
och söndag på grund av cup.  

Mer info på forshagahockey.se

Måndag 11.00–15.00 
Tisdag 12.00-18.00 
Onsdag 11.00-15.00
Torsdag 14.00-18.00  
Fredag 12.00-18.00

Fritidsbanken hittar du  
på Älvdalsvägen 32  
i Deje.

Vi har utökade öppettider  
under sportlovet!

Fisketips!
Sportfiskarna region Värmland brukar ha vinteraktiviteter.  
För aktuell information besök hemsidan:  
www.sportfiskarna.se/fiske/fiske-i-forshaga

Dömlebacken
Öppet klockan 10-16 alla dagar  
under sportlovet

Här finns lift, snökanon, pistmaskin, 
belysning, barn- och familjebacke,  
park med hopp och rails. Servering  
med enklare mat, godis och dricka.

Fritidsbanken
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Så här går röstningen till
På vår webb presenterar vi tre förslag på hur lekplatsen skulle kunna se ut. De tre förslagen  
kallar vi Skogen 1, Skogen 2 och Skeppsbrottet. Det förslag som får flest röster kommer att  
ligga till grund för hur den nya lekplatsen ska se ut. Vi räknar med att den står färdig våren  
eller försommaren 2018.

På webben finns flera bilder av varje förslag. När du röstar kan du lämna egna kommentarer  
och ge förslag om att byta en lekutrustning till något annat. Rösta senast den 8 januari 2018 
via formulär på vår webb.    www.forshaga.se/temalekplats

Barnen  bestämmerVar med och hjälp oss att utforma den nya lekplatsen vid Anneberg i Forshaga. 
Du har kanske barn, barnbarn eller ibland får besök av barn som gärna vill vara 
på en rolig lekplats. Ta hjälp av barnen och tyck till om våra tre förslag. 

I förslaget Skogen 1 finns stor klätterställning med rutschkana, gungor, sandlek i två nivåer,  gunglek, liten bladkarusell, 

snurrande klätternät, balansbana och supernova. Underlaget är gräs, konstgräs, träflis och stenmjöl (gångar).

Skogen 1
1

I Skogen 2 finns en stor lekställning för olika åldrar med ett tydligt skogstema. Det finns klätternät, flera rutschkanor och 

många möjligheter att klättra. Gungställning, sandlek och supernova finns också. Underlaget är träflis och gummimattor.

Skogen 2
2

I förslaget Skeppsbrottet finns en balansbana, klätterlek i form av en båt, sandlek, gungor, studsmatta i marknivå, linbana på 

25 meter, en gunglek i form av en timmerflotte och en supernova. Underlaget är träflis, gummimatta och gräs.

Skepps-
brottet

3

Platsen för den nya lekplatsen är på grönområdet  nära gatorna Lindåsgatan, Ängbråtsgatan och  Annebergsgatan. Idag finns där en mindre lekplats med gungställning och supernova. Det finns också pulkabacke och ytor för fotboll och skridskor. 

Vi har valt att utforma den nya lekplatsen med ett tema. Den blir större och har mer utrustning än en vanlig lekplats i ett villakvarter. Detta blir den fjärde temalekplatsen i kommunen; den första byggde vi på Västra Dejefors.

Te
m

a
! 

Förslaget Skeppsbrottet fick 
flest röster av de tre förslag 
till utformning av den nya 
temalekplatsen på Anneberg. 
Av de kommentarer vi fått 
in verkar det vara linbanan 
och studsmattan som många 
uppskattade. 

Många tog chansen  
att rösta
Fram till den 8 januari hade 
barn och föräldrar möjlighet 
att rösta på förslag till utformning 
av den nya temalekplatsen på Anneberg 
i Forshaga. Det var tre fina förslag från 
tre olika leverantörer att välja mellan. 
Dialogen med kommuninvånarna har varit 
uppskattad och vi har fått många positiva 
kommentarer om alla förslagen. 

Förslaget Skeppsbrottet fick 51 procent 
av rösterna och vi går nu i detalj igenom 
utformningen av lekplatsen tillsammans 
med leverantören. 

Det fysiska arbetet på platsen börjar först 
efter vintern och då med markarbeten. 
Dessförinnan – när beror på vädret - kom-
mer vi att gallra i skogen intill för att få in 
mer ljus på grönområdet. 

Tack till er som var med och röstade. Vi 
hoppas att alla - även de som röstade på 
de förslag som inte vann - kommer att bli 
nöjda med den nya lekplatsen när den står 
färdig i början av sommaren.

Barnen fick bestämma 
vilken lekplats de ville ha
I förra numret av Kontakten presenterade vi tre olika förslag på  
utrustning till den nya temalekplatsen vid Anneberg. Många barn 
och föräldrar tog chansen att rösta på sin favorit. Vinnande förslag 
blev ”Skeppsbrottet” som fick över hälften av alla röster. 

Runt tjugo ladd-
stolpar planeras
Arbetet med kommunens laddstolpar är 
igång och förarbetet med var stolparna 
ska placeras är klart. Det blir fem 
laddpunkter vid kommunhuset, tio vid 
Lintjärn och fem vid Ullerudsgården. 
Eventuellt blir det även en publik 
laddstolpe på besöksparkeringen vid 
kommunhuset i Forshaga. 

Just nu sker ett arbete med att välja 
leverantör och typ av laddstolpar. Un-
der första halvåret ska även förberedel-
ser som grävning utföras för att säkra 
upp nätet och även för möjligheten att 
bygga ut framöver. Samtliga stolpar ska 
vara uppsatta senast i slutet av 2018. 

Kommunen har en hel del fordon och 
ambitionen är att öka andelen miljöbilar, 
vilket också har gjorts det senaste året. 
Vi har även påbörjat inköp av rena elbi-
lar vilket ligger väl i linje med vår vision 
om att vara klimatneutrala 2030.

Friska Forshaga
Årets Friska Forshaga drar igång  
21 april och kommer att pågå till  
29 september. Det blir som tidigare år 
två huvudkartor med 50 stolpar i Deje 
och 50 i Forshaga. Vi kan dessutom se 
fram emot fyra extra kartsläpp under 
perioden. Ladda upp för årets stora 
stolpjakt!
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Emilia Karlsson Maja HolmgrenHugo Andersson Hugo Höisveen Stenbäck

Alve Spets

Maja Lidman

Alwin Karlgren

Malin Lund

Anton Pettersson

Manne Nilsson

Dylan Couper

Molly Larsson

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn välkomna genom att 
besöka dem och deras familjer, överlämna blommor och en nalle.

Besök hos de nyfödda invånarna

Några gånger om året åker Forshagas 
kommunalråd runt i kommunen för att 
hälsa på och fira familjernas nya medlem-
mar. Barnet får blommor och kommunens 
maskot Björn. Bebisuppvaktningarna har 

blivit en fin tradition sedan första besöket 
år 2000. Och med omkring 100 uppvaktade 
bebisar varje år har besöken blivit många! 
För oss är besöken mer än ett trevligt sätt 
att välkomna våra nya invånare. Det är 

också ett sätt att få en stund att prata 
med de nyblivna familjerna och ta del av 
deras synpunkter och funderingar.
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Sara Nilsson har bott här sedan somma-
ren 2016. Hon öppnar dörren och bjuder 
genast på kaffe som vi tar med ut till 
en av de två ateljéerna på gården. I det 
lilla rummet med utsikt över skogen står 
hennes skulpturer redo att bli nerpackade 
i kartonger för att fraktas till Södertälje. 
Grafikens hus har där en tillfällig lokal vid 
namn Kringlans konstfönster där Sara stäl-
ler ut med start fredagen den 26 januari.

Hon berättar att hon är uppvuxen i Torsby 
och Sunne men har sedan länge bott i 
Stockholm där hon bland annat utbildat sig 
på Konstfack. Familjen ville prova något 
annat och hittade ett hus i Olsäter som 
passade. Omgivningen är slående vacker 
och naturen är just ett tema som Sara 
återkommer till i sitt skapande. Hon berät-
tar om hur härligt det är att ha så nära till 
jobbet nu när ateljén ligger ett stenkast 
från huset.

Saras bildspråk är både behagligt och 
spännande. Människorna har ibland ut-
dragna proportioner, frysta i en handling 
eller bara stående med armarna rakt ner 
längst kroppen. Många är integrerade i 
olika miljöer och ofta med inslag av natur. 
Färgpaletten som hon använder är ljus 
och för tankarna till mjuka pastellfärger. 

Tekniken är papper och akryl. Först bygger 
hon upp ett formskelett som hon sedan 
klär med lager och åter lager av papper, 
till slut blir massan så hård att den går att 
slipa och forma till det hon vill gestalta.

Hösten har varit intensiv med utställningar 
i USA, Amsterdam och även i Karlstad 
där hon ställde ut på Konstfrämjandet i 
oktober. Sara arbetar i dagarna med en 
offentlig utställning i Lorensbergsparken i 
Göteborg som ska invigas i februari. Vi går 
den korta biten till den andra ateljén som 
fungerar som en verkstad och hon visar 
mig prototyperna för hur gestaltningen i 
parken ska se ut. Hon håller upp en liten 
modell i papp och berättar om hur hon 
knutit an konstverket till platsen och de 
historiska aspekterna i området. Efter 
väggarna står även måleri från tidigare 
utställningar. Hennes målningar går i 
samma milda färgskala som skulpturerna 
och figurerna återkommer även här i för 
Saras stiltypiska uttryck. 

De närmaste åren är olika projekt och 
utställningar inbokade och det ska bli 
spännande att följa hennes arbete.

Marie Hettwer
Kulturutvecklare

Vi behöver fler 
gode män 
Vill du göra en insats? En god man hjäl-

per 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 bistå huvudmannen 

med dennes ekonomi. Hjälpbehovet är 

stort och vi har brist på gode män för 

vuxna. Ring oss så får du veta mer!

Kontakta oss
Eva-Lotta Karnlind 
eva-lotta.karnlind@forshaga.se
Telefon 054-17 20 22 
(Telefontider måndag-torsdag 10-12)

Ateljébesök
Snön ligger som ett tjockt täcke och hela naturen är klädd i olika 
nyanser av vitt när jag kör från Forshaga till Olsäter en förmiddag  
i januari. Jag är på väg till konstnären Sara Nilsson.

Nybyggaren. Foto: Sara NilssonI naturen. Foto: Sara Nilsson

Sommar-
vikarier till 

vård och omsorg

forshaga.se/sommarvik

Tillsammans gör vi skillnad 

för våra invånare

 - varje dag!

VI SÖKER
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Mingel med tilltugg
Datum: 21 februari 2018
Tid: 18-20
Plats: Slottsvägen 8, LSS-enheten

Du är välkommen till en informa-
tionskväll med lite tilltugg där vi 
presentera vårens teman för dig 
som anhörig. Vi kommer också ha en 
kortare föreläsning om återhämt-
ning. Den senaste forskningen kring 
anhörigas situation och behov är rö-
rande eniga om att just möjligheten 
till återhämtning är avgörande för 
väldigt många anhöriga. Det är nå-
got vi vill ta fasta på och vi kommer 
att presentera ett återhämtnings 
program för anhöriga under kvällen. 

Studiecirkel
Datum: Start 8 mars (8 ggr)
Tid: 13-14.30
Plats: Slottsvägen 8, LSS-enheten

Är du förälder, syskon eller nära 
anhörig till en vuxen med funktions-
nedsättning? Forshagas anhörigstöd 
bjuder in till en studiecirkel som ger 
dig stöd och verktyg inför framti-
den. Tillsammans lyfter vi teman 
som kan vara aktuella när man 
funderar och kanske oroar sig över 
hur ens barn eller syskon skall få 
det framöver. Vi utgår från Bräcke 
diakonis studiematerial ”När jag 
inte längre är med – förberedelser 
och funderingar inför framtiden”. 

ICDP-kurs
Datum: Start 7 mars (4 ggr)
Tid: 17.30-19.30
Plats: Slottsvägen 8, LSS-enheten

Nu startar vi en ICDP-vägledande 
samspels kurs för dig som är kon-
taktperson eller avlastningsfamilj 
till barn med någon typ funktions-
nedsättning. Vi träffas vid fyra 
tillfällen och går igenom grunderna, 
ser på filmer, diskuterar i mindre 
och större grupper, praktiska tips 
och övningar. Deltagarna får tillfälle 
att dela erfarenheter och hitta lös-
ningar på det som kan vara speciellt 
i just er situation.  

Aktiviteter för anhöriga Information och anmälan 
Eva Lehtonen, 054-17 23 58
eller eva.lehtonen@forshaga.se

Aktiviteterna är kostnadsfria.
Varmt välkommen!

Välkommen till några av vårens aktiviteter för dig som är anhörig.
Anhörig är du om du som make/maka, barn, förälder, syskon eller 
vän stödjer eller vårdar någon med psykisk eller fysisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning.

Kommunen har nu undertecknat ett femtonårigt avtal med Fortum 
kring Gamla kraftstationen i Deje. Ett avtal som innebär att  
betydelsefull kulturverksamhet i fastigheten kan fortsätta.

Nytt avtal för fortsatt 
kulturverksamhet i 
Gamla kraftstationen

Förutsättningarna för ett nytt avtal har 
komplicerats utifrån den, av Fortum, 
planerade investeringen vid Kraftstationen 
i Deje 2020-2022. Investeringen innebär 
att Gamla kraftstationen hamnar i direkt 
anslutning till en tänkt byggarbetsplats.

Det har inte varit byggnaden (Gamla 
kraftstationen) som varit i centrum för de 
avvägningar som diskuterats inför avtalet. 
Det är snarare vägar, p-platser, staket och 
tillgång till övriga byggnader som varit 

gränssättande. Längden på avtalstiden 
har varit direkt avgörande för fortsatt 
kulturverksamhet. En verksamhet som att-
raherar 30 000 besökare under en säsong 
och är synnerligen betydelsefull för orten, 
kommunen och hela Värmland.

- Jag anser att Fortum varit tillmötesgå-
ende. De har en mängd Kraftstationer runt 
om i landet men ingen som drar 30 000 
besökare per år, berättar Torbjörn Falk, 
kommunchef. 

Kommunen och Fortum värnar om den 
kulturverksamhet som pågår i Gamla Kraft-
stationen. Det har handlat om att hitta 
framkomliga vägar för samtliga tre parter 
som kan sammanfattas i ett avtal. Nu har 
vi undertecknat avtalet och den fortsatta 
resan har vi framför oss.
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Hörde jag äntligen? Jo, det är sant, nu ska 
ni få veta mer om mig, Micke Torstensson, 
en av få manliga förskollärare i kommunen.
Jag jobbar sedan januari 2014 på Maskro-
sens förskola. Började på Pysslingen och 
är nu på Trollet. Det är en avdelning med 
21 barn i åldern 3-6 år. På Maskrosen finns 
det ytterligare en avdelning för äldre barn, 
samt tre avdelningar med yngre barn. 
På Trollet jobbar jag tillsammans med 
Mari-Ann och Elisabeth. På fredagar jobbar 
Yvonne här då mina kollegor turas om att 
vara ledig på fredagar. Ann jobbar också 
här på Trollet, som resurs för ett barn i 
gruppen. 

Så jobbar vi på Trollet
På Trollet arbetar vi för att stärka barnens 
personligheter genom att lyssna, se och 
lyfta dem i gruppen och individuellt och 
ta vara på deras intressen och ge dem 
utmaningar.

Genom att vi är närvarande med barnen 
och är förebilder vägleder vi och stöttar 
dem i konflikter där vi lär barnen säga 
stopp, sluta och nej. Genom vårt inlogg-
ningssystem får barnen hjälp och stöd att 
hålla sig kvar i sin aktivitet samt få en 
överblick över vad deras kamrater gör. Där 
kan de också se vilka som jobbar på Trollet 
den aktuella dagen. Kontakta oss gärna så 
berättar vi mer!

Personal-
   porträtt

Vi jobbar med Kungaskogen, ett material 
som handlar om värdegrundsfrågor. Vi ger 
också tid till lek som stimulerar fantasin 
och samspelet med andra barn. En gång 
i veckan går vi till skogen, förutom vid 
älgjakt och ishalka, då kan Åsens lekpark 
få sig ett besök istället. 

Raketstart
Nog om detta, nu backar vi bandet till 
1967. Någonstans utanför Sölvesborg i Ble-
kinge blev en gravid kvinna skrämd av en 
nyårsraket som hennes bror skickade iväg. 
Värkarna drog igång, snabbt in till BB och 
där föddes jag, en månad för tidigt. Nåja, 
Blekinges förstfödde 1967, alltid något att 
skryta om…

Från datorer till förskolan
Senhösten 1973 flyttade vi hela vägen upp 
till Malung, året efter började jag skolan. 
Efter 9-årig grundskola, valde jag att gå 
Naturvetenskaplig linje. Jag ville jobba 
med datorer och programmering. Vi hade 
på skolan en datasal, bestående av tre 
stycken ABC80. Tillbringade mesta delen av 
min fritid där under högstadietiden. Efter 
gymnasiet blev det lumpen i Örebro, sen 
jobbade jag ett år med att tillverka värme-
sitsar. Flyttade 1988 till Karlstad, gick till 
arbetsförmedlingen där och sa att jag ville 
jobba med datorer. 

- Du ska inte prova på förskola? frågade 
hon på Arbetsförmedlingen? 
- Kan jag väl, sa jag och på den vägen är det. 

Jag utbildade mig till förskollärare, job-
bade i Karlstad fram till år 2000 då jag 
började på Dejeskolan som elevassistent.
Jag har även hunnit med en utbildning 
inom webb och multimedia Innan jag 
hamnade på Maskrosen. Ett beslut jag inte 
ångrar idag, fantastiska kollegor, fantas-
tiska barn och fantastiska föräldrar! Tack 
för att jag fått vara en del av er under 
fyra år! Nu är det så att i april kommer 
jag vara tjänstledig för att prova på ett 
nytt jobb i Karlstad som praktisk, kreativ 
pedagog. Jag är tjänstledig ett halvår, så 
jag kanske kommer tillbaka…

För övrigt är jag en gift fyrabarnsfar, bor i 
Deje och gillar att renovera och spela kort 
på fritiden. Ha dä gött!

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Micke Torstensson jobbar som förskollärare på  

förskolan Maskrosens avdelning Trollet. Han och hans 
kollegor arbetar för att stärka barnens personligheter 
genom att lyssna, se och lyfta dem, ta vara på deras 

intressen och ge dem utmaningar.

Namn: Mikael Torstensson

Yrke: Förskollärare
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På kommunfullmäktigen 12 december 
delades de årliga stipendierna ut av 
Forshaga kommun. Där uppmärksam-
mades även årets svenska mästare. 

Vinnare av Kulturstipendiet 

Staffan Fridh
För sitt breda arkiv av bilder och sin 
rika kunskap som han delar med sig av.

Vinnare av Ungdomsledarstipendiet 

Lena Isaksen
För sin outtröttlig entusiasm när hon 
leder Olsäters Sportklubbs barn och 
ungdomar i rytmisk gymnastik. 

Vinnare av Stefan Holm-stipendiet 

Linnéa Englund
För sina stora framgångar inom sim-
ningen och för sin entusiasm då hon 
tränar yngre med samma intresse.

SM-vinnare
Alla i kommunen som tagit en svensk 
mästartitel hyllades av fullmäktige.

Fredrik Wessman
Ellen Wessman
Lucas Wessman
Bjarne Olsen
Forshaga jakt- och sportskytteklubb

Daniel Camitz
Klarälvens Discgolfklubb

Lukas Olm
I2 IF

Idén om att kunna låna sport- 
och fritidsprylar på samma sätt 
som du lånar böcker på ett bib-
liotek startades för fem år sedan 
på Fritidsbanken i Deje. Idag har 
konceptet spridit sig till över 50 
kommuner i Sverige och fortsät-
ter att växa hela tiden. 

STIPENDIEVINNARE

— Det är en enkel men genial idé, som tog 
sin början 2013 genom diakonen Carina 
Haak, som idag blivit något så självklart i 
vår kommun och nationellt, säger Tomas 
Räisänen, platsansvarig på Fritidsbanken 
i Deje. 

För att fira framgångarna och femårsjubi-
leet arrangerade Fritidsbanken i Deje den 
14 januari ett firande. Under dagen höll 
butiken extra öppet och både gamla och 
nya låntagare kom för att fira. Samtidigt 
hölls också ett kommunmästerskap i 
bordshockey där Marcus Håkman hämtade 
hem mästartiteln efter några timmars 
spelande. 

Efter stängning välkomnades inbjudna 
gäster till en mindre bankett i Kulturhuset 
i Deje. Bland de inbjudna fanns alla som 

idag jobbar och är ideella på Fritidsbanken 
i Deje, de som hjälpt till på ett eller annat 
sätt, kommunalråd Per Lawén och andra 
representanter. Banketten bestod av tal, 
presentutdelning, mingel, tillbakablickar 
på åren genom gamla TV-inslag, musik, 
snittar och tårta. En trevlig avslutning 
på dagen där gästerna också fick se en 
förhandsvisning av den nomineringsfilm 
som senare visades på årets Idrottsgala 
där Fritidsbanken nominerats till Årets 
Peppare. 

— Det var väldigt god uppslutning vid 
firandet och jag är glad och stolt över vår 
verksamhet. Jag vill tacka alla ideella, alla 
runtomkring oss som stöttar vårt arbete, 
alla som skänker grejer och alla som lånar, 
säger Tomas Räisänen. 

Nu finns handboken Schyst idrott, ett initiativ               
för att öka medvetenheten om att de ord, 

uttryck och bilder som vi använder spelar roll för hur budskapet 
uppfattas. Handboken har tagits fram av Region Värmland tillsam-
mans med Värmlandsidrotten och värmländska idrottsföreningar 
och den innehåller flera tips och övningar för hur föreningar kan 
arbeta med jämlikhet och inkludering. 

Fritids-
banken 
firade 5 år

Tips!

Läs mer och ladda ner handboken på schyst.se. 
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Vi summerar 2017 som ett intensivt år med nästan 700 stycken nya 
kunder som nu är anslutna till Forshaga Fibernät, dubbelt så många 
som året innan. Utbudet av leverantörer och tjänster i vårt öppna 
nät växer också och på ett år har vi två nya leverantörer av  
internet- och tv-tjänster, totalt 19 stycken.

Är du hyresgäst hos Forshagabostäder? 
Alla Forshagabostäders lägenheter har 
redan tillgång till fibernätet (stadsnätet). 
Det betyder att du enkelt kan beställa 
snabbare och billigare internet med fiber 
än du har via ADSL. Du kan också beställa 
TV-paket från till exempel Sappa, Com 
Hem, Viasat och Telia med bättre kvalitet 
än tv via kabel. Uppge lägenhetsnummer 
när du beställer tjänst direkt hos leveran-
tören eller i vår tjänsteportal,  
forshaga.valjtjanst.se. 

Är du villaägare i Deje eller Forshaga? 
Om du bor på ett område inom Fors-
haga och Deje som redan är anslutet till 
fibernätet men valde att inte ansluta dig 
när vi byggde så finns det möjlighet att 
beställa en anslutning. I höstas gjorde 
vi över 20 anslutningar (förtätningar) på 
redan utbyggda områden. Skicka gärna in 
en intresseanmälan på vår hemsida,  
forshagafibernat.se, så kontaktar vi dig. 
Kostnad förtätning: 21 000 kronor (med 
rut-avdrag 19 038 kr). Tomtgrävning 0-20 
meter: 1 500 kr (med rot-avdrag 1 050 kr).

Internet, tv och 
telefoni med fiber

Järnvägsgatan 32, Forshaga
205 kvm har tidigare varit arbets-
förmedlingens kontor. Centrumläge 
med entré från Järnvägsgatan och 
tillgång till uteplats i anslutning 
till personalrum. Tillgång till stora 
parkeringsytor.  Tillgänglig från 
april 2018.

Storgatan 38, Forshaga
Ca 240 kvm har tidigare varit bank. 
I fastigheten finns även Apotek och 
godis-/tobaksbutik. Centrumläge 
med entré från Storgatan. Bra 
affärsläge mellan Konsum och ICA. 
Stora parkeringsytor i direkt anslut-
ning. Lokalen tillgänglig omgående. 

Klarälvsgatan 5, Deje
152 kvm butikslokal, varav 37 
kvm lagerlokal under butikslokal. 
Centralt läge med närhet till ICA 
och Kulturhuset. Lokalen tillgänglig 
från mars 2018.

Tjänsteportalen – välj tjänst
I vår tjänsteportal forshaga.valjtjanst.se 
kan du se vilka leverantörer av internet, 
tv och telefoni som finns tillgängliga i vårt 
öppna nät. Jämför priser på abonnemang 
och pakettjänster för internet, telefoni 
och tv. Du kan dessutom aktivera inter-
net/bredband så att du kan använda det 
senare samma dag.

Nyhet! Den 18 januari anslöt sig Telia till 
vårt öppna nät och du kan nu beställa 
fibertjänster av dem, antingen direkt i 
tjänsteportalen eller genom att ringa 
deras kundtjänst. 

I maj släcks telestationerna  
i Mölnbacka, Rudshult och Butorp
Den 31 maj 2018 släcker Telia ner tele-
stationer som berör Mölnbacka, Rudshult 
och Butorp vilket gör att fastighetsägare 
i dessa områden inte längre kan få bred-
band eller telefon via kopparnätet (ADSL) 
till sina villor. Läs mer om Telias avveck-
ling av kopparnätet på  
telia.se/privat/om/framtidensnat. 

Lediga lokaler i 
Forshaga och Deje
Just nu finns lediga lokaler lämpliga  
för butik, café, kontor, mm.
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Föreläsare 
Arne B Andersson
Föreläser gör Arne B Andersson 
som arbetar på PostNord som 
Nordisk e-handelsrådgivare. 

I föreläsningen ger Arne 
handfasta råd om hur man går 
tillväga för att driva e-handel.

Är du intresserad av att 
starta och driva en e-handel?
Föreläsare Arne B Andersson som arbetar på PostNord som Nordisk 
e-handelsrådgivare ger handfasta råd om hur man går tillväga för att 
driva e-handel. Föreläsningen ger en bred och konkret kunskap om vad 
man bör tänka på, från plattformsval till marknadsföring, betalningar 
och logistik. Föreläsningen som är kostnadsfri webbsänds från Karlstad 
Business Center. Varmt välkommen!

Datum:  Onsdag 7 mars
Tid:  Fika från 7.30 och föreläsning 8.00-9.30
Plats:  Forshaga Folkets hus
Anmälan: Senast 26 februari till  
  anna.skinnargard@forshaga.se

Föreläsningen är kostnadsfri men vi tar ut en kostnad om 150 kronor 
för den som anmält sig men inte dyker upp.

Affärskraft Värmland är ett kompetens-
utvecklingsprojekt för dig som äger eller 
arbetar på ett företag med upp till nio 
årsanställda, med säte i Värmland. Genom 
företagsanalyser, skräddarsydda utbild-
ningar och uppföljning med processledare 
kan ni öka företagets konkurrenskraft och 
därmed era chanser att tjäna mer pengar 
och växa.

Projektet drivs av Handelskammaren 
Värmland, i samverkan med de värmländ-
ska kommunerna och Almi. Affärskraft 
Värmland medfinansieras av Europeiska 
socialfonden vilket gör att kostnaden att 
delta är låg. Soloföretag betalar 1 000 kro-

Inbjudan till 
rekryteringsträff
13 mars 2018 klockan 10-12 
Arbetsförmedlingen Forshaga

Går ni i tankar om rekrytering? Söker ni 
personal inför sommaren? Vi vill bjuda 
in er att delta i vår rekryteringsträff 
den 13 mars. Syftet är att sammanföra 
ert företag med arbetssökande som 
är intresserade av ett nytt arbete. Ta 
chansen att knyta nya kontakter och in-
formera arbetssökande om ert företag 
och kommande rekryteringsbehov. 

Anmälan senast 23 februari till
Selma Hodzic, telefon 010 488 62 50
selma.hodzic@arbetsformedlingen.se

Affärskraft Värmland
nor och mikroföretag 2 000 kronor. I priset 
ingår en företagsanalys, en utbildning per 
anställd och uppföljning. Inga ytterligare 
kostnader tillkommer.

Utbildningarna är skräddarsydda för 
att passa småföretagare och finns inom 
områdena försäljning, marknadsföring, 
ledarskap, ekonomi och Officepaketet. 
Alla på företaget får chansen att gå en 
varsin utbildning, men det är inget krav 
att samtliga anställda ska delta.

Mer information och anmälan
www.affarskraftvarmland.se
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Nyheter från skolan 

Skolportalen
Skolportalen är en ny webbplats. 
Där finns information för dig som har 
barn i grundskolan. 
På Skolportalen finns information från 
ditt barns skola och från ditt barns klass. 
Du kan läsa vilken mat de får i skolan 
och ansöka om ditt barn ska vara ledigt 
från skolan.  

I Skolportalen finns också Skola 24. 
Där kan du se ditt barns schema.  
Skolportalen finns på 
www.forshaga.se/skolportalen 

Datortjänst för eleverna 
Alla skolor i kommunen ska börja 
med G Suite for Education. 
Det är en tjänst på internet som
passar för elevernas skolarbete.  
Alla elever får ett eget konto till tjänsten.
De får kontouppgifterna av sin mentor
eller av sin klasslärare. 

Alla elever i Forshaga kommun ska få tillgång till en dator 
och ett eget konto till en tjänst för skolarbete.

Datorerna i skolan heter Chromebook.

Egna datorer till eleverna
Alla elever i årskurs 4, 5, 6, 7, 8 och 9 
kommer att få en egen dator för skolarbete. 
För elever i förskoleklass och i årskurs 1, 2 och 3
finns datorer att använda tillsammans.  

Förskoleklass för alla 
Riksdagen har bestämt att förskoleklass ska vara 
obligatorisk från höstterminen 2018. 
Det betyder att barn som bor i Sverige ska 
gå i skolan från höstterminen det år de fyller sex år. 
Höstterminen börjar i augusti. 
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Barnen på träningsskolan har själva hjälpt till 
att fixa utegården.

Hemtjänsten

En äldre person i Forshaga kommun får besök 
av ungefär 21 olika personer från hemtjänsten 
under 14 dagar. 

Områdeschef Ing-Marie Fritzson säger att 
de äldre tycker att hemtjänsten är bra. 
Men hon tycker att hemtjänsten kan bli bättre 
så att de gamla inte träffar så många olika personer.  

Hur kan det bli bättre? 
En del personal i hemtjänsten 
har ändrat sitt schema 
så att de kan besöka samma person oftare. 
Det är extra viktigt för personer
med demenssjukdom. 
En demenssjukdom kan vara att ha svårt att tala 
eller att ha svårt att minnas saker.  

Kontaktperson 
Ing-Marie Fritzon berättar också att 
alla äldre ska få en egen kontaktperson. 
Målet är att det är kontaktpersonen som 
duschar den äldre och städar hemma hos 
henne eller honom minst en gång i veckan. 

Arbete med kvalitet 
Forshaga kommun arbetar på flera sätt 
med att få bättre kvalitet i hemtjänsten. 
Ett exempel är att all mat som serveras 
till de äldre år 2018 ska kontrolleras. 

En bra utemiljö

Dejeskolan byggdes om år 2015. 
Då fick träningsskolan nya lokaler. 
Nu har träningsskolan också en bra utemiljö. 

Vad är träningsskolan?
Träningsskolan är för elever som inte 
klarar skolans mål i grundsärskolan. 
Eleverna i träningsskolan arbetar med 
fem olika ämnesområden. 
Ett ämnesområde är vardagsaktiviteter. 
Då tränar eleverna till exempel att handla, 
laga mat, baka och att tvätta kläder. 

Nya lokaler och en egen gård 
Personalen på träningsskolan berättar att 
det nu finns ett högt staket runt skolgården. 
Det gör att eleverna kan vara ute själva 
på gården en kort stund utan personal. 

Personalen berättar också att de fått  
25 tusen kronor i kulturpengar.  
De har använt en del av pengarna till 
att bygga en kiosk. 
Där får eleverna träna att köpa och betala. 

Elever, föräldrar och personal är mycket glada 
för träningsskolans nya gård.  

Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
Då har det också möjlighet att 
visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommunMed reservation för ändringar
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Lördag 24 mars är det dags för Earth Hour 
igen. Då har vi chans att visa att vi bryr oss 
om vår planet, och då inte bara under själva 
"jordtimmen" utan under hela den veckan. 

Vi har bara ett jordklot
Idag lever vi i Sverige som om vi hade fyra 
jordklot. Det medför att vi tar av resurser 
som kommande generationer ska använda, 
vilket inte är hållbart i längden.

Earth Hour  tillsammans för klimatet
Årets Earth Hour-tema är mat  
Maten påverkar vår planet enormt mycket. 
I Sverige är andelen faktiskt så stor som en 
tredjedel. Genom att ändra dina matvanor 
och inköp kan du spara pengar, förbättra 
din hälsa, samtidigt som du minskar din 
miljöpåverkan.

Vad gör Forshaga kommun?
Kommunen vill uppmärksamma det här 

16 februari klockan 14
After school på biblioteket 
Kom till biblioteket efter skolan. Det blir prat 
om böcker, skrivande, pyssel, med mera. Ingen 
föranmälan. 
Plats:  Forshaga bibliotek 

23 februari klockan 10
Sagostund på Forshaga bibliotek 
Är ni en förskolegrupp som vill komma, föranmäl 
er då till biblioteket telefon på 054-172220.
Plats:  Forshaga bibliotek 

23 februari
After school på biblioteket, se 2018-02-16

24 februari klockan 20
Wahlströms bjuder upp till dans.
Plats:  Forshaga Folkets hus 

26 februari klockan 15
Pärlplattepyssel 
Drop-in, ingen föranmälan.
Plats:  Forshaga bibliotek 

27 februari
Pärlplattepyssel, se 2018-02-26

28 februari klockan 14-16.15
Stickträffar, träffas och handarbeta tillsammans 
under lättsamma former. Man turas om att ta 
med fikabröd.
Plats:  Hvilan  

28 februari klockan 15
Sportlovsquiz 
Man kan quizza ensam eller i lag med kompisar 
eller familjen. Ingen föranmälan. 
Plats:  Forshaga bibliotek 

1 mars klockan 19
Ishockey: Linköping-FBK på bioduken 
Plats:  Forshaga Folkets hus 

6 mars klockan 19
Ishockey: Malmö-FBK på bioduken 
Plats:  Forshaga Folkets hus 

7 mars klockan 10
Barnteater: Nasse hittar en stol 
Plats:  Forshaga Folkets hus 

8 mars klockan 18
Boken vs filmen
Till första gången har vi läst boken, andra 
gången ser vi filmen tillsammans. 
Plats:  Forshaga bibliotek 

8 mars klockan 18
Ishockey: Rögle-FBK på bioduken 
Plats:  Forshaga Folkets hus 

9 mars klockan 10
Sagostund på Forshaga bibliotek 

10 mars klockan 20
Donnez bjuder upp till dans.
Plats:  Forshaga Folkets hus 

11 mars klockan 11-13
Kultursöndag på biblioteket 
Origami. Vik bokmärken, flygplan och annat 
skoj. Drop-in. 
Plats:  Forshaga bibliotek 

14 mars
Stickträffar, se 2018-02-28

15 mars
Boken vs filmen, se 2018-03-08

18 mars klockan 18
Joyvoice är popkören för alla som vill sjunga. 
Nybörjare som sångvan. 12 kurstillfällen. 

23 mars klockan 10
Sagostund på Forshaga bibliotek 

24 mars klockan 20
Streaplers bjuder upp till dans.
Plats:  Forshaga Folkets hus 

25 mars klockan 11-13
Kultursöndag på biblioteket
Vi skapar påskinspirerade ullkreationer. Drop-in.
Plats:  Forshaga bibliotek  

27 mars klockan 18
Litteraturquiz på Forshaga bibliotek 
Tävla ensam eller i lag om max 4 personer. 
Ingen föranmälan.

28 mars
Stickträffar, se 2018-02-28  

1 april klockan 20
Per-Håkans bjuder upp till dans.
Plats:  Forshaga Folkets hus 

3 april klockan 11
Legobygge 
Drop-in. Ingen föranmälan.
Plats:  Forshaga bibliotek, Kulturhuset 

4 april klockan 13
Speldag på Forshaga bibliotek, drop-in.

5 april
Legobygge, se 2018-04-03

6 april klockan 10
Sagostund på Forshaga bibliotek 

10 maj klockan 10-15
Ängevi ishall, Forshaga

Forshagamässan
För sextonde året anordnas antik-  
och kuriosamässan i Ängevi ishall. 
Värmlands största inomhusmässa 
under en dag med drygt 80 utställare 
och 1100 besökare. Här hittar du an-
tikt, kuriosa, samlarsaker, mynt, glas, 
porslin, figurner, böcker, leksaker, 
vykort, frimärken, vinyl och vintage. 
Cafeterian är öppen.

8 april klockan 11-13
Kultursöndag på biblioteket
Kom och bygg ditt eget instrument. Drop-in. 
Plats:  Forshaga bibliotek 

11 april
Stickträffar, se 2018-02-28  

13 april klockan 20
Sannex bjuder upp till dans.
Plats:  Forshaga Folkets hus 

15 april klockan 11-13
Kultursöndag på biblioteket
Bilbyggardag med återbruksmaterial. Drop-in. 
Plats:  Forshaga bibliotek 

22 april klockan 11
Kultursöndag på biblioteket, Mmusiksöndag  
med Anki och Marie från Kulturskolan.
Plats:  Forshaga bibliotek

25 april
Stickträffar, se 2018-02-28  

5 maj klockan 20
Lövgrens bjuder upp till dans.
Plats:  Forshaga Folkets hus 

genom att sprida kunskap till våra skolbarn 
om klimatsmart mat. Det blir ett upp-
lägg där de, antingen själva får ta kort 
på skolmaten under veckan eller att vi 
energirådgivare i kommunen tar fram 
färdiga "menyer". Sedan får skolbarnen 
värdera och diskutera hur klimatsmart de 
tror respektive måltid är. Samtliga klasser 
som deltar får vara med i en utlottning av 
klimatsmart utflyktskorg.


