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Vår kommun har tidvis 
varit i medias fokus 
under 2013. En del 
negativt och mycket 
positivt. 

Först var det Stefan 
Fölster, f.d. Svenskt 
näringsliv, som fått fel 
uppgifter från myndig- 
heter och byggde en 

forskningsrapport på att kommunen tar 
emot 0 (noll) flyktingar! Sedan kom alla 
skriverier angående en polisanmälan mot 
en kvinna, som tidigare varit aktiv för so-
cialdemokraterna i kommunen, och till-
lika förtroendevald överförmyndare till 
och med 2006. Därefter kunde vi läsa om 
en ”konflikt” mellan kommunens miljöchef 
och den myggexpert som kommunen anli-
tat med påföljden att miljöchefen fick gå 
ut med ett klargörande pressmeddelande.
 
Sedan har vi också, glädjande nog, kunnat 
läsa att studieresultaten ökat i skolorna och 
att många kultur- och fritidsaktiviteter för 
barn och unga erbjudits under sommaren. 
Världsartisten Elliott Murphys spelning i Kul-
turhuset fick fina recensioner. Vi har sett att 
FIFs hemvändardag och Diggiloo blev succéer. 
Även Kammarmusikdagarna fick fantastiska 

recensioner i länspressen. Då var det också 
världsartister som besökte kommunen.

Kraftstationen i Deje har varit ett populärt 
besöksmål. Om detta blev det dubbla sidor i 
tidningarna. Även om Friska Forshaga, som 
fick i gång många kommuninvånare, har vi 
kunnat läsa. Forshaga kommun uppmärk-
sammades även då vi utsågs till årets barn-
kommun av organisationen Majblomman. 
Det är vi stolta över! Därefter har vi haft 
fikakalas med Kungaparet, upplevt spän-
nande konst på Lustenrundan och invigt vår 
nya skatepark och multisportarena!

Inför hösten står ungdomsarbetslösheten, 
måluppfyllelsen i skolan, resurser till vård 
av unga och till hemtjänsten högst upp på 
agendan. Alla kommunala verksamheter får 
pengar till löneökningar men därutöver mås-
te man klara sig inom befintliga ekonomiska 
ramar. Det är ingen lätt uppgift för förtro-
endevalda och tjänstemän på olika nivåer.
 
Till sist vill jag framföra ett tack till alla er 
som på frivillig basis jobbat så att vi andra 
fick trevliga upplevelser runt om i vår kom-
mun i sommar!

Omslagsfoto: mostphotos.com

Forshaga kommun bäst på värdskap
När ServiceScore under sommaren 
undersökte svenska kommuners 
värdskap hamnade Forshaga 
kommun i topp. 

Kommunernas servicenivå bedömdes utifrån 
tillgänglighet, bemötande och kompetens 
och Forshaga kommun fick som en av nio 
högsta betyg, och av dessa gav Forshaga 
kommun bäst respons.
- Jättekul att vi rankas högt i denna under-
sökning, säger Victoria Göthberg, tillväxt-
samordnare i Forshaga kommun. 

- Min kollegas svar visar föredömligt hur vi 
ska arbeta med värdskap. 

Sedan drygt ett år tillbaks har kommunen 
jobbat med värdskap som en del av en stra-
tegi för tillväxt. Strategin fokuserar på olika 
områden för ökad attraktionskraft. Merpar-
ten av de anställda i kommunen har intro-
ducerats i värdskapets grunder och att sätta 
kunden/medborgaren i centrum. Arbetet 
har också resulterat i en nyligen antagen ge-
mensam värdegrund för Forshaga kommun.

Mattias Göthberg, Informatör



Björn är kommunens nya maskot. Björns huvudsakliga uppdrag är att 
besöka evenemang som arrangeras av kommunen.

Maskoten Björn
Björn är alltid glad och gillar alla. Det bästa 
han vet är att kramas. 

Nallen har blivit något av en symbol för 
Forshaga genom åren, tack vare att alla ny-
födda invånare får en alldeles egen. I år be-
stämde vi oss för att göra en dräkt, att bära 
vid olika sammanhang för att representera 
Forshaga kommun. 

Syftet är att marknadsföra vår kommun 
utifrån de värden som vi som organisation 

vill stå för. Björn är en jättebra ”reklampe-
lare” för Forshaga kommun och vi ser detta 
som ett effektivt sätt att levandegöra vårt 
varumärke.

Björn har varit runt på olika platser i vår 
kommun. Hittills har han besökt en för-
skola, han var med när Forshaga kommun 
tog emot alla 5000 gäster till Diggiloo på 

Dömle Herrgård i somras, han startade ter-
rängloppet på Familjedagen och så var han 
med under kungabesöket i Forshaga. Han 
kommer med all säkerhet att dyka upp på 
flera platser och evenemang runt om i vår 
kommun framöver.

Malin Brandin
Kommunikatör
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Över 100 utställare visade upp sina 
alster i 26 olika utställningslokaler!

Gamla kraftstationen 
i Deje visade på rekord 

med cirka 1300 besökare 
under de två dagarna.
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I Kulturhuset i Deje – Lustenrundans hjärta – fick besökarna en 
överblick över alla medverkande under den pågående konstrun-
dan. Alla konstnärer ställde ut med ett alster i en gemensam 
samlingsutställning.

Lustenrundan bjöd på mer än konst, bland annat kunde besö-
karna baka tunnbröd, prata kulturfrågor med förtroendevalda, 
prova massage, besöka pysselverkstad, se hur man drejar, lyssna 
på musik, fika med gammaldags kakbord och besöka barnens 
kraftverkstad med skaparlust och underhållning.

Massor av fina möten och besöksrekord på ett flertal ställen. 
Överlag positiv stämning och massor av konstnärer och konst-
hantverkare som är nöjda över förväntan. Så kan vi sammanfatta 
Lustenrundan 2013. Gamla kraftstationen i Deje visade på rekord 

med cirka 1300 besökare och Sund gård i Mölnbacka välkomnade 
en strid ström under hela helgen. Någon rörd till tårar och en an-
nan helt lyrisk. Innan vi skiljdes åt var det flera som redan börjat 
planera för Lustenrundan 2014.

Från Forshaga kommun vill vi rikta det varmaste av alla tack till 
alla medverkande och till de som valde att besöka oss under Lus-
tenrundan 2013!

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare

Den 24-25 augusti arrangerades Forshaga kommuns konst- och konsthantverksrunda Lustenrundan. 
Rundan bjöd på över 100 konstnärer och konsthantverkare som visade upp sina alster i 26 olika utställ-
ningslokaler!
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Kungabesöket
Forshaga visade sig från sin bästa sida och bjöd på strålande sol 
när Kungaparet var på besök den 22 augusti, i samband med 
Konung Carl XVI Gustavs 40-årsjubileum som Sveriges statschef.

Drottning Silvia och 
Landshövdingens fru blev 
tilldelade buketter, som 

överlämnades av Olle, 7 år, 
från Forshaga och Tilda, 9 

år, från Deje. 
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Forshaga visade sig från sin bästa sida och bjöd på strålande sol 
när Kungaparet var på besök den 22 augusti, i samband med 
Konung Carl XVI Gustavs 40-årsjubileum som Sveriges statschef.

Under besöket vid Forshagaforsen blev 
Kungaparet, tillsammans med Landshöv-
dingen och hans fru, informerade om kom-
munens historia och framtid. De fick också 
en inblick i Sportfiskarnas och Forshaga-

akademins verksamheter. Underhållningen 
stod Festorkestern, Bus och blås, röda kor-
sets ungdommar och musiklärarna Peter 
och Marie för. Allmänheten bjöds på fika i 
form av kaffe, festis och Forshagabakelse, 

serverade av Röda Korset. Dagen blev en 
riktig folkfest, så härmed riktas ett stort 
tack till alla er som var med och bidrog till 
den fantastiska stämningen!

Jennifer Bedoire
Informatörsstuderande, KAU

Runt 2000 personer fanns på plats vid Forshagaforsen för att hälsa 
Kungen och Drottningen välkomna till Forshaga.

Kommunens nya maskot Björn var givetvis också på plats dagen till 
ära och passade på att hälsa på alla barn.

Olle och Tilda lottades fram till blomöverlämnare efter att barn i 
kommunen fått skicka in intresseanmälan.

Elever från Forshagaakademin visar hur fiskesimulatorn fungerar, 
och Kungen passade själv på att prova att drilla en öring.

Röda Korset serverade fika till allmänheten under dagen. 
Det bjöds på kaffe, festis och Forshaga-bakelse!

Barn från kommunens skolor kom till Forshagaforsen för att fika 
och få en skymt av Kungaparet.
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Forshaga kommun satsar på rökfria zoner 
och frisk luft för alla. Satsningen gör vi 
gemensamt med Länsstyrelsen och andra 
kommuner för att förbättra barnens upp-
växtmiljö i enlighet med Tobakslagen. 
Lagen är en skyddslag som bland annat 
beaktar barn och elevernas rätt att gå i 
skolan i en rökfri utemiljö.

Med hänsyn till barn, elever, personal 
och invånare är skolans byggnader och 
områdena runt skolan rökfria zoner. 
Rökförbudet omfattar alla som befin-
ner sig på skolgårdar och motsvarande 
områden utomhus vid förskolor och 
fritidshem, det vill säga även perso-
nal, föräldrar, besökare och studenter 
vid samlokaliserad vuxenundervisning.  
Rökförbudet gäller både då det bedrivs 
verksamhet och övrig tid.

Marie Andersson
Miljö- och byggkontoret

Frisk luft i 
Forshaga kommun

Årets EPA-träff gick av stapeln den 1 juni. Ett 80-tal traktorer och cirka 
700 besökare invaderade Ängevi. Träffen inleddes med en kortege 
genom Forshagas gator för att sedan fortsätta med tävlingar och musik. 

Forshaga IF grillade hamburgare och hade kiosken öppen. NTF var där med sin voltbil och 
Biltema hade en ”skruva-på-däck” tävling. Air Games stod för den fysiska utmaningen så 
som kardborreklättervägg, mekanisk tjur och bungyrun.

Anna-Pia Hägglund
Kultur- och idrottspedagog

EPA-kortege 
med över 80 
traktorer

Kardborreväggen, ett  populärt inslag!

Det händer ju ingenting här - eller? 
Är du ung värmlänning och tycker 
att det inte händer någonting 
där du bor? Nu kan du och din 
förening förändra det genom att 
söka ungdomspengar till projekt 
av eller för unga. 

Har du eller din förening ett arrangemang 
eller projekt eller andra innovativa idéer 
för ungdomar på gång? Då kan du söka 
så kallade Ungdomspengar från Region 
Värmland.

Du kan söka från 10.000 kronor upp till  
50.000 kronor och pengarna är avsedda för 
projekt som genomförs av eller vänder sig 
till unga upp till 25 år. 

Läs mer på Region Värmlands webbplats, 
www.regionvarmland.se, och sök upp sidan 
om ungdomspengar för att läsa om vad som 
krävs och hur du gör en ansökan. Skicka en 
ansökan senast den 20 oktober.

Malin Brandin, Kommunikatör

Du kan söka pengar till
• Arrangemang som ger ungdomar 

möjlighet att utveckla sina intressen

• Projekt och aktiviteter som engagerar 
ungdomar och ger dem möjlighet att  
driva angelägna frågor

• Nya och innovativa samarbeten  
mellan föreningar

Bidrag kan endast sökas av föreningar.

Forshaga kommun satsar på rökfria zoner 
och frisk luft för alla. Satsningen gör vi 
gemensamt med Länsstyrelsen och andra 
kommuner för att förbättra barnens upp-
växtmiljö i enlighet med Tobakslagen. 
Lagen är en skyddslag som bland annat 
beaktar barn och elevernas rätt att gå i 
skolan i en rökfri utemiljö.

Med hänsyn till barn, elever, personal 
och invånare är skolans byggnader och 
områdena runt skolan rökfria zoner. 
Rökförbudet omfattar alla som befin-
ner sig på skolgårdar och motsvarande 
områden utomhus vid förskolor och 
fritidshem, det vill säga även perso-
nal, föräldrar, besökare och studenter 
vid samlokaliserad vuxenundervisning.  
Rökförbudet gäller både då det bedrivs 
verksamhet och övrig tid.

Marie Andersson
Miljö- och byggkontoret

Frisk luft i 
Forshaga kommun
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Skatepark invigd
Nu är Värmlands första utomhusskate-
park och multisportarena invigda och 
möjligheterna till spontanidrottande 
i Forshaga kommun är därmed ännu 
större. På vår webbplats kan du se bil-
der från invigningen som skedde den 6 
september.

Elever i Forshaga kommun får 
uppleva 1001 Inventions i höst

1001 Inventions är en idé- och vetenskapshistorisk utställning som 
ger en bild av tiden mellan år 600 och 1600 och de upptäckter 
som då gjordes i den muslimska civilisationen. Många av dessa 
upptäckter har betydelse än idag.

Utställningen vill väcka intresset för uppfinningar, teknik och ve-
tenskap. Värmlands museum samarbetar med många andra aktö-
ter. Ett viktigt mål är att alla skolelever ska besöka utställningen. 
Utställningen har haft över två och en halv miljoner besökare. Se-
nast visades den på National Geographic Museum i Washington D.C.

1001 Inventions visas till och med den 19 januari 2014. Forshaga 
kommuns elevers besök till utställningen är planerad i november.

Malin Brandin
Kommunikatör

Nu pågår den prisbelönte internationella utställ-
ningen 1001 Inventions på Värmlands museum. 
Alla elever, från förskoleklass till årkurs 9 i 
Forshaga kommun ska få besöka utställningen.

Högskoleprovet
Nu är det dags för Högskoleprovet - ytter- 
ligare en möjlighet till antagning till 
svenska universitet och högskolor - alla 
får göra det - oavsett ålder, medborgar-
skap och utbildning!

Anmälan görs på www.studera.nu senast 
den 16 september. Anmälningsavgift 350 
kr. Provdag 26 oktober.

Tack vare er har vi 
kunnat upprätthålla 
en god service till våra 
invånare under semesterperioden.

Forshaga kommun

Tack till 
alla våra 
fantastiska
sommar-
vikarier!
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Nu har turen kommit till Grossbols skolom-
råde i vår serie om förskolan. Inom skol-
området finns två förskolor, Gullvivan och 
Stacken, för barn 1-5 år. Till området hör 
också tre dagbarnvårdare. 

Förskolan Gullvivan
Öst/Väst var Forshagas första förskola. Den 
ligger centralt i ett villaområde i Grossbol 
med nära till skog, idrottshall och skola. 
Den invigdes 1968 och är den enda i Värm-
land från den tiden, som fortfarande an-
vänds som förskola. Avdelningarna Nord/
Syd tillkom 2006. Alla avdelningarna tar 
emot barn mellan 1 och 5 år. 

Förskolan Stacken finns i villaområdet 
Stackbråtarna i Grossbol. Förskolan ligger 
högt på en stor härlig kuperad skogstomt.
Förskolan har fyra avdelningar; Getingen 
1-3 år, Humlan och Myggan 1-5 år och My-
ran 3-5 år. 

Förskolan Rödluvan ligger i centrala Fors-
haga med Lärcenter som en av de närmsta 
grannarna. Det är nära till idrottshall, bib-
liotek och stora grönområden.
Förskolan har två avdelningar; småbarn 1-3 
år och syskon 3-5 år.

Del 4: Matematik går hand i hand 
med både språk och tänkande

Har du någon gång undrat över vad dina barn får uppleva på våra förskolor och familjedaghem? 
Vad som egentligen händer innanför våra verksamheters väggar? Denna artikelserie ska ge dig en 
större inblick i verksamheterna där alla inblandade pedagoger, vårdnadshavare och barn bildar en 
helhet. Vi har nu kommit till fjärde och sista artickeln och presenterar här skolområde Grossbol. 
Här finns förskolorna Gullvivan och Stacken och tre dagbarnvårdare. 

ARTIKELSERIE I FYRA DELAR OM FÖRSKOLAN I FORSHAGA KOMMUN

Familjedaghem
Det finns sammanlagt tre familjedaghem 
i Forshaga. Det finns en dagbarnvårdare 
i Skived, en i centrala Forshaga och en i 
Grossbol. En till två gånger i veckan har de 
gruppverksamhet i öppna förskolans lokaler 
i Familjecentrum. Dagbarnvårdarna träffas 
också i lekparken, gör skogsutflykter eller 
har andra gemensamma aktiviteter. 

Matematik i förskolan
Regeringen har genom förändringar i för-
skolans läroplan förstärkt uppdraget vad 
gäller skriftspråk, matematik och naturve-
tenskap. På skolområde Grossbol har flera 
avdelningar valt att fokusera lite mer på 
matematik. 

På Gullvivan syd arbetar Annica Hedberg-
Bergsman, och på hennes avdelning ge-
nomsyras verksamheten av matematik och 
språk. 

Bland annat arbetar de med matte- och 
språklådor med olika material för att ut-
mana barnen till kreativt tänkande.  

På Förskolan Stacken arbetar man varieran-
de, ibland med gemensamt tema för huset 
och ibland avdelningsvis. Anne Johansson är 
en pedagog som arbetar aktivt och kreativt 
med matematik i förskolan. Hon har skapat 
”matteryggsäckar” som anpassas efter just 
det barngruppen är intresserad av och som 
utvecklas allt eftersom man får idéer. 

Matematik handlar inte enbart om att 
räkna, mäta och väga, utan matematik går 
hand i hand med både språk och tänkande. 
Att förklara, argumentera, lokalisera, de-
signa, lekar och spel hör lika mycket till 
matematik, vilket blir väldigt påtagligt just 
i förskolan. 

Enligt Ida Heiberg Solem och Elin Kirsti Lie 
Reikerås ur ”Det matematiska barnet” finns 
sex grundläggande matematikaktiviteter 
och vi ska här göra en kort förklaring till 
hur vi praktiskt använder oss av matematik 
i förskolan utifrån dessa. 

1 2 3 4
Skolområde Grossbol
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Öppen förskola
Till öppna förskolan är du med barn 
0-6 år välkommen. Öppna förskolan är 
en mötesplats för föräldrar och barn 
för samtal, lek och gemensamma akti-
viteter. Här kan du och ditt/dina barn 
umgås med andra föräldrar och barn, 
tillsammans med en förskollärare. Här 
leker vi, har sago- och sångstunder, 
pysslar, bakar och mycket annat. Du be-
höver varken anmäla dig eller skriva in 
ditt/dina barn. Det kostar inget att vara 
på öppna förskolan. 

    Öppettider: Onsdagar kl. 13-16
 Torsdagar kl. 10-13

Babycafé
Föräldrar med barn 0-1 år träffas och 
umgås i öppna förskolans lokaler. Att 
vara på babycafé kostar inget. 

    Öppettider:  Onsdagar kl. 10-13

Öppna förskolan och Babycafé hittar 
du Familjecentrums lokaler på Järn-
vägsgatan 27 i Forshaga. Välkommen!

Veronica Kindbom
Familjepedagog, Familjecentrum

054-17 20 42
veronica.kindbom@forshaga.se

Förklara och argumentera
Tillsammans med andra barn och/eller med 
en vuxen kan barnet utvidga sin förståelse 
av sin omvärld. Barn resonerar, drar slut-
satser och sätter ord på sina tankar och 
förklarar vad de menar.

Lokalisera
Att hitta och orientera sig i rummet, både 
lokalisera och placera. Barn behöver få 
uppleva och jämföra egenskaper hos rum-
met, förstå vad som menas med att en sak 
står överst på en hylla eller hitta en nalle 
som de glömt kvar ute på gården. 

Design
Design kännetecknas av former, figurer, 
mönster och konst. Små barn märker väl-
digt tidigt likheter och skillnader. Formen 
på en sak hjälper oss att skilja mellan olika 
saker. Form använder sig barnen av när de 
bygger, konstruerar och avbildar. 

Räkna
Urskilja, jämföra, ordna och utforska 
mängder av föremål. Barn visar hur gamla 
de är med hjälp av fingrarna, de rabblar 
upp tal och de räknar. På förskolan använ-
der vi oss av räkning genom att spela spel, 
sjunga sånger som bygger på talramsor, sor-
tera, jämföra och kategorisera. 
Mäta I begreppet mäta ingår längd, att 
jämföra, area, volym, tid, vikt. Barn skaf-
far sig erfarenheter av volym när de leker i 
sandlådan och när de spiller ut mjölk. Det 
är upp till oss som arbetar i förskolan att 
visa och uppmärksamma barnen på den 
matematik som finns runt oss. Vårt enga-
gemang ligger till grund för att visa barnen 
att matematik inte är något krångligt, utan 
spännande och roligt. 

Språkstimulerande metoder
På Gullvivan har man valt att 
arbeta med tecken som stöd. 

När man använder tecken talar man ”som 
vanligt” och förtydligar det man säger ge-
nom att teckna de viktigaste orden. Allt-
eftersom barnets ordkunskap blir större 
tecknar man fler och fler ord. 

Lotta Heggbom, förskollärare på Gullvivan 
öst, har märkt att barnen har lätt för att 
lära sig tecken, även de allra yngsta. På så 
vis har barnen möjlighet att göra sig för-
stådda även om de inte har ett talat språk. 

Fördelar med att arbeta med tecken är att 
det förenklar för barnet att lära sig ord, 
så att barnen själva kan börja uttrycka sig 
och kommunicera. Man kan göra en liknelse 
med att ett barn kryper före det börjar gå. 
När barnen lär sig krypa skaffar de sig vikti-
ga kunskaper som hur kroppen fungerar och 
får koll på balansen. När barnen behärskar 
krypningen till fullo är de mogna att börja 
gå, och så snart barnen behärskar att gå så 
slutar de helt att krypa... 

För ett barn som har (eller kanske har) 
språkstörning ger tecknen barnet en möjlig-
het att öva på språket på en lättare nivå, 
bättre anpassad för nybörjare. Krypandet är 
en länk mellan stillasittande osjälvständig-
het till rörlig frihet. På samma sätt fungerar 
tecknen som en bro mellan att tyst iaktta 
till att kunna kommunicera vad man vill.

Om man som förälder är intresserad av in-
formation finns det på nätet t ex: tecken-
hatten.com och karlstadmodellen.se.

Utvecklingsområden
Under det kommande året kommer försko-
lorna på Grossbol att jobba vidare med att 
sprida kunskaper och erfarenheter som re-
dan finns hos någon eller några av våra pe-
dagoger. Det kan röra sig om just ”tecken 
som stöd” eller arbetet med ”matterygg-
säckarna”. Det kommer också att fokuseras 
på bemötande. Hur barn pratar med barn, 
vuxna med barn och vuxna med vuxna.

Malin Ängerteg
Lisa Nordlöf

Förskolelärare
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Vi lämnade skolan vid ca 8.00 och kom fram 
vid ca 9.00. Där träffade vi Ulf. Han berätta-
de om reglerna. Sedan gick vi ner till tälten, 
vi lade våra ryggsäckar där. Vi blev indelade 
i tre grupper. De berättade vilka aktiviteter 
vi skulle göra. Vår grupp gick upp till centret 
och tittade på film. Myten om Olof Trätälja. 
Vi delade gruppen i två delar. Hälften fick 
en guide i nedervåningen och hälften såg på 
film. I början på guiden fick vi se en riktig 
vävstol. Senare i guiden handlade guiden om 
marknaden och vad man säljde och bytte till 
sig. Sakerna som fans på neder våningen 
hade de köpts i York. Vikingarna kallade York 
för Jorvik.    Det var mycket mörkt. När vi 
kom upp så hade redan den andra halvan 
gått till tälten. När vi kom fram så satt halva 
gruppen och åt fika. 

När vi hade ätit klart fikat så började en ny 
aktivitet. Då gick gruppen till Hövdingens 
Korps ting hus. Där träffade vi Korp Erik. Vi 
gick in i tingshuset. Det var ovanligt kallt. 
Det hängde djurskinn på väggarna. Det var 
isbjörnsskinn och björnskinn. Det stod en 
kista på golvet. Den var fin. När alla hade 
varit inne berättade han om alla saker på 

Blå huset på vikingaresa
Blå huset på Grossbolsskolan har klivit tillbaka i historien och lärt sig mer om den spännande vikinga-
tiden. 11 juni besökte eleverna vikingabyn i Värmlands Nystäter. Här kommer deras egen summering 
av dagen som vikingar!

dörrkarmen. Det var en labyrint så trollen 
skulle fastna. Det var en korp så inkräktare 
skulle veta att det skulle få med Korp Erik 
att göra. Sedan gick gruppen till Völvans 
hus. Hon var inte hemma. Sista saken med 
hela gruppen var att titta på vapen och sköl-
dar. Man fick också pröva två olika hjälmar 
och blåsa i ett riktigt horn. 

Sedan delade vi gruppen i tre delar. En tred-
jedel gick till yxkastning. En annan tredjedel 
gick till bågskytte. Den  tredje delen gick till 
tre damer som visade hur man flätade och 
tvinnade med garn. Våran grupp såg när Ulf 
kastade två yxor på samma gång. Han träffa-
de båda. Det var coolt! När man var vid båg-
skytte skulle man ha två fingrar under pilen 
och ett finger över. Man skulle dra båg sträng-
en enda till örat och ha armbågen högt. 

När vi hade gjort alla saker så var det lunch. 
Vi hade med oss egen matsäck. Man fick gå 
upp till centret och köpa glass och souvernier. 
Några av oss köpte vikinga mynt, smycken 
och spikar. På lunchen fick man också vara på 
lekvallen. Där fanns en låg labyrint. Där fanns 
också en hög och en låg bänk. Man skulle sitt 

på varsin sida ganska nära varandra. Då skulle 
man slå ner varandra. 

När lunchen var slut så skulle vi göra våran 
sista aktivitet. Det var att ro vikingabåten 
Glad. De som inte hade flytväst fick låna. Vi 
lärde oss nya båtord. När man skulle dra till 
så sa en människa åh hej. När vi hade rott 
en bit så vände vi. När vi hade vänt så gled 
vi en stund. Då passade han på att berät-
tade han om skeppet Glad. Han berättade 
om att ritningarna var från Tyskland och att 
de hade rott och seglat till Danmark. Vi bör-
jade att ro och när vi hade kommit fram så 
klev vi i land. Sedan så gick vi och hämtade 
packningen för bussen hade kommit. 

Innan vi gick till bussen så sa personalen att 
vi hade varit jätte duktiga och snälla. Efter 
det så sa vi att dagen hade varit jätte rolig! 
och vi gav de en stor applåd. Sedan åkte vi 
hem. Vi tror att alla var trötta för att det 
hade varit en hård dag och att hela Blå huset 
tyckte det var roligt.

Hanna Enwall och Isac Karlsson
Blå klass 1-2, Grossbolsskolan 
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Föräldraträffar
Nu startar vi föräldraträffar igen för er 
som har barn upp till 10 år. Vi träffas 5 
kvällar à 2 timmar under hösten, då vi 
kommer att samtala kring barn och för-
äldrarollen. Träffarna kommer att vara 
på Familjecentrum. Vi utgår från ICDP/
Vägledande Samspel som bygger på att 
hitta ett positivt förhållningssätt i be-
mötandet med barnen.

Plats: Familjecentrum i Forshaga
Tid: Torsdagar 18-20                                                                  
26 sep, 3 okt, 10 okt, 17 okt, 24 okt

Föräldraträffarna är kostnadsfria. 
Begränsat antal platser. Välkomna!

Anmälan till Veronica Kindbom 
054-17 20 42,  ti-to 8-16
veronica.kindbom@forshaga.se

Malin Brandin
Kommunikatör

Många taggade barn ville vara med i Forshaga Idrottsskolas terräng-
lopp som arrangerades i mitten av augusti. Familjedagarna vid hem-
bygdsgården som kommunen arrangerar två gånger om året har blivit 
tradition.

Eftersom temat för dessa dagar alltid är rörelse så var terränglopp i skogen den största 
huvudattraktionen. Efter att kommunmaskoten Björn startat loppet sprang barnen i mål 
efter två kilometer och vid målgång fanns brandkåren med en effektfull vattenpassage. 
Barnen fick också prova på mountainbike, femkamp, baka tunnbröd och släcka eld. 

Många barn 
på familjedagen

Vinnaren är utsedd och nomineringen löd:
”Hej! Vår granne har genom idogt arbete 
skapat en variationsrik och fantasifull träd-
gård. Här finns allt man kan önska sig. Ra-
batter med en mängd självuppdragna pe-
renner. Vackra grusgångar kantade av bland 
annat Lavendel och Astilbe. En fantastisk 
sittplats under en gammal Oxel. Prydnads-
buskar, bärbuskar, äppelträd. Trädgården är 
uppdelad i rum med hjälp av spaljéer med 
till exempel klätterrosor. Två innehållsrika 
växthus som används för uppdrivning. Här 
finns också gurka, tomater, vindruvsplantor 
mm. Exotiskt! Grönsakerna trivs i dekora-
tiva odlingslådor. Allt är så in i minsta detalj 
smakfullt arrangerat. I denna miljö mår sjä-
len bra!”.

Min trevliga granntomt
Grattis till Gun-Britt Adrian och grannarna 
Bo och Gun Forsström som vunnit 1 000 kro-
nor vardera.

Marie Andersson
Miljö- och byggkontoret
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Gårdsrådet i Forshaga
Den 26 augusti öppnade Forshagas Gårdsråd upp portarna för sin 
verksamhet igen efter sommarens uppehåll. Gårdsrådet är en ideell 
grupp som består av frivilliga ifrån kyrkor, Pensionärernas Riksorga-
nisation (PRO), Sveriges pensionärsförbund (SPF) och hemtjänsten. 
De anordnar aktiviteter för pensionärer och funktionshindrade.

Jennifer Bedoire
Informatörsstuderande, KAU

En av Gårdsrådets aktiviteter är caféverk-
samheten som är belägen på Forsgården. 
Varje vardag mellan 10 och 15 är man väl-
kommen in att njuta av en kopp kaffe och 
hembakt bröd. Varannan tisdag, i jämna 
veckor, bjuds det dessutom på underhåll-
ning på caféet – med alltifrån vissångare 
till dansband eller dragspelsorkestrar. På 
caféet finns också ett litet bibliotek där 
man kan låna både talböcker och vanliga 
böcker, som kontinuerligt byts ut av Fors-
hagas Bibliotek.

Men caféverksamheten är långt ifrån det 
enda Forshagas Gårdsråd har att erbjuda, 
och varje vardag anordnas olika typer av ak-
tiviteter. Bland annat kan alla som vill delta 
i chi-gong två gånger i veckan, på fredagar 
hålls en sittgrupp i gymnastik och i Gårds-
rådets lokaler finns både vävstolar och en 
snickarverkstad för den som är intresserad 

av det. Klockan 14 på fredagar är det bingo i 
caféet, vilket är ett av verksamhetens popu-
läraste inslag. Utöver de egna aktiviteterna 
får man dessutom besök av en fotvårdsspe-
cialist och en damfrisörska en gång i veckan, 
som den som vill får boka tid hos. 

Gårdsrådet samarbetar även med andra 
organisationer. En gång i månaden kommer 
Röda korset på besök och håller föredrag, 
och så bjuds det på underhållning och fika 
för de som vill. På onsdagseftermiddagarna 
hålls det Gudstjänst i Gårdsrådets lokaler, 
som Svenska Kyrkan, Missionskyrkan och 
Pingstkyrkan turas om att anordna. Dess-
utom är andra föreningar och privatperso-
ner varmt välkomna att hyra Gårdsrådets 
lokaler, som innefattar bland annat två 
sammanträdesrum.

Lev livet!
FRISKARE-SÄKRARE-LÄNGRE

Den 1 oktober är det den internationella 
dagen för seniorers säkerhet med kam-
panjen Peppar peppar. Mellan klockan 
10-14 är ni välkomna till Forsgården.

Axplock av vad dagen innehåller:
• Kostråd
• Förtäring
• Tipspromenad med vinster
• Räddningstjänsten kommer
• Äldreservice – ”FixarOla”
• Hälsosamtal
• Sjukgymnast visar rörelser  

som förbättrar balansen
• Rollatorservice
• Hjälpmedel visas
• Apoteket ger råd

Ta med idéer och tips om vad som du skul-
le önska att det kunde finnas på orten, 
som förbättrar säkerheten när åren ökar.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Iréne Andersson, Ingrid Olsson, Elvy Larsson, Barbro Sjöström, Elisabeth Gillstedt, 
Barbro Paulsson, John Paulsson, Bo Wennerström och Sven Andersson.

Anhörigträffar
Nu startar höstens anhörigträffar för 
dig som stöttar en person med minnes-
problem eller fått en demensdiagnos. 

Vi träffas i en grupp om max 8–10 per-
soner, 5 gånger under hösten, varannan 
vecka med start 8 oktober, 17.00 – 19.00.

• Träffar andra i en liknande situation
• Utbildning i demenssjukdomar
• Bemötandetips
• Samtalar om ämnen som deltagarna 

bestämmer tillsammans
• Fikar

Anmälan senast 1 oktober till:
Eva Lehtonen            
Anhörigsamordnare
054- 17 23 58
eva.lehtonen@forshaga.se

eller

Sylvia Asplund      
Demenssjuksköterska
054- 17 21 22
sylvia.asplund@forshaga.se
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Varför har jag 
fått en inkomst-
förfrågan?
Vi skickar inkomstförfrågan till dig som 
har haft någon form av hjälp från Vård- 
och omsorgsförvaltningen. Det kan gälla 
allt från utprovning av hjälpmedel till 
särskilt boende. Avgifterna för vård och 
omsorg i kommunen är inkomstrelate-
rade. Det betyder att om du har en låg 
inkomst kan din avgift bli nedsatt. Om 
du till exempel fått ett hjälpmedel ut-
provat är avgiften högst 100 kronor per 
besök men efter beräkning kan avgiften 
bli 0-100 kronor.

Vi skickar ut inkomstförfrågan minst en 
gång per år. Om vi inte får svar inom tre 
veckor får du betala högsta avgift för 
dina insatser. Att lämna inkomstuppgifter 
till oss är frivilligt. Vi får inga inkomst-
uppgifter automatiskt så vi är beroende 
av ditt svar för att kunna räkna ut din 
avgift. Stickprovskontroller av inlämnade 
inkomstuppgifter görs kontinuerligt. 

Storleken på avgiften beror på insatser-
nas omfattning och avgiftsutrymmets 
storlek. För 2013 är den högsta avgiften 
som kan tas ut för omsorgsavgifter 1780 
kronor per månad, kostnader för mat 
och resor betalas därutöver. 

Om du har några frågor så ring oss gärna!

Maria Holmgren, Avgiftshandläggare Deje
0552-446 09

Annica Östlund, Avgiftshandläggare Forshaga 
054-17 23 12

En helt vanlig dag på Ullerudsgårdens inne-
gård har denna sommar börjat med att 
pensionärer njuter av att fika och att se 
på våra hönor. Personalen kan få fina och 
intressanta berättelser av de boende som 
själva haft höns hemma. 

De vackra, glada och friska hönorna, som är 
lånade från Elsa Wegerif, går omkring i sam-
lad trupp och får mycket uppmärksamhet av 
de boende på Ullerudsgården och gäster.
- Det är så skönt att komma hit. Och så har 
jag hönorna att prata med, säger Anna-Sti-
na Olsson, boende på servicehuset Åshöjda, 
och ser strålande glad ut. 
För personalen är hönsen också till glädje 
med mysiga fikastunder, glada pensionärer 
och nybakade sockerkakor.
- Våra tomat-, jordgubbs- och smultron-
plantor har vi sett som rehabilitering, 
skrattar personalen.

Djur i vården
Många vård och omsorgsboenden använder sig av djur i vården för 
att öka de boendens välbefinnande. Likaså jag som jobbar i Forshaga 
kommun med äldre tycker att djuren är viktig kommunikationspart 
för en ensam person. Studier visar att djurens betydelse i vården 
ger ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom. 

Fatmire Katallozi
Enhetschef demensboende

054 17 23 13
fatmire.katallozi@forshaga.se

Anna-Stina Olsson, boende på servicehuset Åshöjda.

Forshagaprofil ger ut bok

Tåget har gått!
Willy Håkansson har gjort åtskilliga skrif-
ter om Forshaga förr i tiden. I sin nya bok 
Tåget har gått! står gamla NKlJ i centrum 
och vi får följa med på en resa från Karl-
stad Östra till Filipstad Västra, via Forsha-
ga och Deje. Sveriges första järnväg fanns 
mellan Fryken och Klarälven, vid Lyckan. 
Och en gång i tiden fanns här till och med 
dubbelspår. Bonusmaterial i boken hand-
lar bland annat om Forshaga kanal.
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Utbildning för dig 
som är god man 
eller förvaltare
Ställföreträdaruppdrag
och redovisningsplikten 
Vad ingår i uppdraget som ställföreträ-
dare? Vad ingår inte i uppdraget? Vilka 
åtgärder kräver överförmyndarnämn-
dens samtycke? Hur upprättar man en 
förteckning och årsräkning? Med mera. 
  
  Välj mellan följande kurstillfällen:
  - Torsdagen 24 oktober, kl. 14-17
  - Torsdagen 31 oktober, kl. 17-20 

Lokal: Folkets hus, Storgatan 52, Forshaga

Föreläsare: Thomas Eiserman, god man 
och förvaltare, vice ordförande i Fören-
ing för gode män och förvaltare i Karl-
stad och Hammarö.    

Det blir frågestund, lämna gärna frågor i 
förväg, samt paus med kaffe. 

Anmälan till:
Sabina Halmberg 054-17 23 72
Peder Stenbäck 054-17 23 73
Anders Edman 054-17 23 74
Vanesa Blanco 054-17 20 22
eller via e-post ofn@forshaga.se 

Det är viktigt att du föranmäler dig!

Mellan den 16-29 september 
pågår temaveckorna Skapandets 
Kraft på gamla Kraftstation i 
Deje. Det är projektet Våga 
Fråga som står bakom initiativet. 

- Våga fråga är ett projekt som Forshaga 
Kommun, Munkfors Kommun, Svenska kyr-
kan och Ett öppnare Värmland driver till-
sammans. Vi vill skapa attitydförändringar 
omkring psykisk ohälsa eftersom det är nå-
got som drabbar oss alla och som anhöriga, 
säjer Eva Lehtonen som är en av initiativta-
garna bakom projektet och som har anhöri-
gas perspektiv på psykisk ohälsa.
Det är ett digert programutbud som man 
erbjuder under de två veckorna med work-
shops, after work och en konstutställning 
där utställarna har egen erfarenhet av psy-
kisk ohälsa.
- Många människor som drabbas av psykisk 
ohälsa har olika sätt att bearbeta tankar 
och känslor inför det som de upplever säger 
Eva. En del människor skriver musik, andra 
dikter, en del målar och en del stickar och 
här får vi ta del av olika uttryckssätt. 

Det erbjuds också föreläsningar av människ-
or med egen erfarenhet av t.ex. aspergers 
syndrom, tourettes, anorexia, workshops, 
musik och teater med mera.
- Vi hoppas att så många som möjligt vill 
komma fortsätter Eva. För det här är två 
veckor som angår oss alla!

Kraftstationen fylls 
av Skapandets kraft!

Föreläsningar

”Jag vill vara normal” 
Eric Donell ger en inblick i hur det kan 
vara att leva med en funktionsnedsätt-
ning.

”Bli hörd” 
Isabell Lindalen och Pernilla Johansen. 
Bli hörd är en kampanj som uppmärk-
sammar stigmatiseringen av de individer 
som lider av psykisk ohälsa.

”Jag är inte dum i huvudet”
Joanna Halvardsson berättar om livet 
med Asperger och vad det kan innebära 
att leva med ett dolt funktionshinder 
och psykisk ohälsa.

Carina Haak
Diakon Forshaga-Munkfors församling

Samtalsakuten och Krismottagning för män vänder sig till människor 
i akut livskris och har behov av samtalsstöd och är ett samarbete 
mellan Landstinget i Värmland, Svenska kyrkan samt Karlstad, Fors-
haga, Hammarö och Kils kommuner.

Samtalsakuten vänder sig till dig som är i akut livskris och behöver samtala med en sam-
talsterapeut. Detsamma gäller för Krismottagning för män, skillnaden är att du då alltid 
får prata med en manlig samtalsterapeut.

Vi har en förstärkt sekretess och för inga journaler. Varje besök pågår i 60 minuter och 
kostar 120 kronor, vilket betalas kontant. Du har möjlighet till max 6 samtal. Krismottag-
ning för män erbjuder även samtal i gruppverksamhet, samt en ickevåldsgrupp för män 
som har våldsproblem i nära relationer.

Samtalsakuten och 
krismottagning för män

Kontakt
Den första kontakten sker via telefon-
svarare. Tala då in ditt namn och
telefonnummer så ringer vi upp så 
snart som möjligt.

Samtalsakuten
054-18 00 50

Krismottagning för män
054-18 01 54

Besöksaderss 
Västra Torggatan 15, våning 2, Karlstad

Välkommen
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I Forshaga kommun gjordes redan i början 
på 2000-talet en analys av hur hastighets-
begränsningarna ska vara på våra gator. 
Hänsyn togs till busstrafik, tung trafik, 
räddningstjänsten och gatans utformning. 
Detta resulterade i att genomfarterna i 
Forshaga och Deje samt några större ma-
targator har 50 km/timme och att alla min-
dre bostadsgator 30 km/timme. 

Med den uppdelningen finns en naturlig 
gräns som bör sitta i ryggmärgen som inne-
bär att så fort man svänger in på en mindre 
gata ska hastigheten hållas ner för allas sä-
kerhet. Ett tips är att gå ner på tvåans växel 
och ligga kvar där om gatan inte är för lång. 
Då är max 30 km/timme en naturlig fart.

Möjligheten att stanna i 30 km/timme är 
betydligt större än i 50 km/timme. På en 
sekund rullar bilen 14 meter i 50 km/timme 
mot 8 meter i 30. Det kan vara avgörande 
meter vid en plötslig uppkommen situation.

På de flesta mindre gator med 30 km/
timme är trafiken till stor del bestående av 
de boende på gatan. Av de synpunkter vi 
ofta får påtalas det att det är någon granne 
längre in på gatan som kör för fort. I många 
fall vore en grannsamverkan ett mycket bra 
sätt att påpeka problemen i sitt område och 

kanske få en bättre trafiksituation. Kommu-
nen har en egen radarutrustning där vi kan 
mäta hastighet och fordonsmängd under 
en veckas tid. Mätningar på smågator visar 
ofta på samma mönster, att medelhastig-
heten ligger runt 30 km/timme, många kör 
lite för fort 30-35 km/timme, och sedan 
finns de som sticker ut och som ofta märks, 
någon enstaka som håller 50-60 km/timme.

Farthinder
Kommunteknik har ett antal s.k. trafiköar 
som består av en betongfot med en båge 
som anger gällande hastighetsgräns. De 
placeras ut parvis i gatan för att påminna 
om och för att sänka farten där vi fått in 
mycket synpunkter. Det finns många önske-
mål om upphöjda farthinder på smågator. 
En sådan åtgärd är vi mycket restriktiv till 
och utförs endast där gatans utformning in-
bjuder till hög hastighet eller i närheten av 
skolor. Miljö- och byggnämnden tillåter inte 
heller att blomlådor utplaceras i gatorna. 
Blomlådorna kan bli en farlig lekplats för 
barnen om de gömmer sig bakom lådorna. 
Utryckningsfordon kan få problem och om 
de inte sköts blir det ett fult inslag på gatan.

Ny hastighetsgräns i Skived
Sedan en tid tillbaka är hastighetsgränsen 
30 km/timme på Karlstadsgatan utanför 

Skivedsskolan och förbi Coop nära på var-
dagar mellan 07.00-17.00. Anledningen är 
övergångsställena på sträckan där skolbarnen 
passerar.

Trafiksituationen vid Lärcenter
Mycket synpunkter har berört gatorna i 
området runt Lärcenter och gatorna fram 
till Bruksgatan. Observera att det är ge-
nomfartrafik förbjuden mellan Bruksgatan 
och Malmgatan på Södra Lundgatan och 
på Södra Parkgatan. Mätningar visar på att 
förbudet respekteras dåligt. Under hösten 
kommer tillfälliga fartgupp att utplaceras 
på dessa gator för att försvåra för bilister 
och för att få ner hastigheten ytterligare. 
Mätningarna visar också på att föräldrar 
skjutsar barnen till skolan. Det finns färska 
undersökningar som visar att detta ska-
par trafikfaror vid skolor då föräldrarna är 
stressade på väg till jobbet. Vid Lärcenter 
finns en stor bussficka längs Europavägen 
som ska användas för avlämning och hämt-
ning av skolbarnen. På det viset får vi en 
lugnare trafik på Malmgatan, främst vid 
skolstart.

Kommunteknik och service får många synpunkter om trafik och då främst hastigheter i bostadsområden. 
Det upplevs att hastighetsgränsen överskrids till stor del.

En fråga för 
grannsamverkan

Morgan Häggbom
Teknisk chef
054-17 20 33

morgan.haggbom@forshaga.se
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

Spindeln i nätet
Har du frågor om företagande? Vill du få ett besök av kommunen? Letar 
du lokaler? Intresserad av att köpa mark? Behöver du hjälp att utveckla 
din verksamhet eller bredda affärsnätverk? Ta kontakt med mig. Jag har 
till uppdrag att skapa strukturer, system och miljöer där företag kan 
verka och utvecklas. Det goda företagsklimatet, helt enkelt! 

Marcus Ekholm - näringslivschef

Näringslivs-

SVEPET

Motivering
Utmärkelsen Årets Företagare i Forshaga 
kommun tillfaller far och son, Gösta och 
Urban Norén som äger och driver Gösta 
Norén Åkeri AB. Företaget startades under 
vintern 1966 och har under åren erbjudit 
åkeritjänster av olika slag så som taxi, 
snöplogning, godstransporter, avancerade 
lyft med kran, trädfällning med mera. Fö-
retagsledningens styrka är att man under 
alla år anpassat sin verksamhet efter om-

världens efterfrågan på tjänster och hängt 
med i utvecklingen genom att satsat på den 
senaste tekniken för att säkerställa sina 
marknadsandelar.

Som ett bevis på vår uppskattning för ett 
framgångsrikt entreprenörskap utses här-
med Gösta och Urban Norén till Årets Före-
tagare i Forshaga kommun år 2013.

Malin Brandin, Kommunikatör

 

Gösta Norén Åkeri AB 
är årets företagare

Sten Myreback, ordförande i Företagarna Forshaga, Urban Norén, ägare, 
Angelica Rage, kommunstyrelsens ordförande och David Norén

Nyföretagandet slår nya rekord. Årets 
statistik visar att antalet nystartade fö-
retag inte har varit så högt på de senaste 
fem åren. Fram till och med augusti må-
nad har 35 nya företag registrerats. 

Har just du en företagsidé som du funde-
rar på? Tveka inte att kontakta mig, Mar-
cus Ekholm så ska jag lotsa dig till rätt 
rådgivare och nätverk för att du ska få 
en så smidig företagsstart som möjligt.

Nyföretagande i 
Forshaga kommun

Boonstra trade 
Bransch: Handel med husvagnar, hus-
bilar, släpfordon och påhängsvagnar.

Elsab Handelsbolag
Bransch: Postorderhandel och detalj-
handel på internet med övriga varor. 

Faye Bygg AB
Bransch: Byggnadssnickeriarbeten.

Forshaga Radio & TV Han-
delsbolag
Bransch: Specialiserad butikshandel 
med datorer, programvara, data- 
och tv-spel.

Total Bygg i Värmland AB
Bransch: Byggnadssnickeriarbeten.

Lycka till önskar Forshaga kommun!
Tidsperiod jan - mars 2013
Källa: Bolagsverket 
(Reservation för eventuella fel)

Nya företag i 
Forshaga kommun

Forshaga kommun har utsett Gösta Norén och Urban Norén på 
Gösta Norén Åkeri AB till årets företagare.
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Framför allt handlar det om att den nya 
tekniken börjar användas för vår välfärd. 
Teknik för bland annat utbildning, arbete, 
äldrevård och hälsovård utvecklas för sta-
biliteten och snabbheten hos den moderna 
fibern. Precis som allt började utvecklas för 
elektriciteten för många år sedan. Samti-
digt lägger många företag och organisatio-
ner mer ansvar på den enskilde individen 
när det gäller tjänstehantering, informa-
tion och kontakt. Just därför är det viktigt 
att kunna använda den moderna tekniken 
till billigast möjliga kostnad.

I fiberanslutningen finns även framtidens 
hjälpmedel för bland annat sjukvård och 
äldrevård; den så kallade välfärdsfibern 
som inte är ansluten till det publika nätet 
pga sekretessen. Ett exempel där den redan 

Fungerar framtiden 
utan fiberanslutning?

används är Västerås kommun, där fiber an-
vänds för e-hemtjänst. Norrköping och Gö-
teborg är några av de kommuner som tes-
tar olika projekt inom hemtjänst och vård. 
Redan idag kan vi här i Värmland nå vården 
via e-tjänsten ”Mina vårdkontakter” på 
internet. Den utvecklas och blir ännu mer 
användbar efterhand.

Fiber ger inte bara de bästa möjligheterna 
för nöjen som kommunikation via bild och 
ljud med nära och kära, se filmer och tv med 
mera. En stabil uppkoppling är också viktigt 
dels för att underlätta arbete, men även för 
att underlätta studier både i den kommu-
nala grundskolan och på högre nivåer.

Fibertrådarna som dras in i hus och hem är ingen lyx längre. Det är 
mer och mer en fråga om tillgång till den teknik och de hjälpmedel 
som idag tas fram för vår framtida välfärd och om hur de som bor i 
husen idag ska bo och leva imorgon och framöver. 

Katarina Blom Jonsson
Forshaga Fibernät AB

070 - 607 07 24

Enkät om
näringslivsklimatet
I Forshaga kommun vimlar det av po-
sitiva och framåtsträvande företagare. 
Utmaningen för kommunens tjänstemän 
är att möta er med stort engagemang 
och uppmuntra er till fortsatt utveck-
ling. En förutsättning för det goda nä-
ringslivsklimatet är att vi lyssnar på var-
andra och aktivt söker kunskap som ger 
oss en förståelse för de olika vardagar 
vi verkar i.

Startskottet har gått för Svenskt Nä-
ringslivs årliga enkät om Forshaga kom-
muns företagsklimat. Årets frågeformu-
lär skickades ut den 21 augusti. Är du en 
av de utvalda företagarna? Glöm då inte 
att svara. Dina åsikter kan göra skillnad. 

- Min önskan är att alla företag fyller i 
enkäten och verkligen funderar på vad 
som är bra med att vara företagare i 
Forshaga kommun. Även områden som 
man anser kan förbättras ska man tycka 
till om, säger Näringslivschefen Marcus 
Ekholm. 

Runt 200 företagare i Forshaga kommun 
får varje år svara på enkäten om före-
tagsklimatet. Företagen är både stora 
och små, representerar olika branscher 
och väljs slumpmässigt ut från Statistis-
ka Centralbyråns företagsregister.

Enkäten tar drygt tio minuter att be-
svara och det går att lämna sina svar 
via papper, webben eller på telefon. 
Alla svar är konfidentiella. Svaren sam-
las in från 21 augusti fram till slutet av 
oktober.

En ambition med näringslivsarbetet är 
att ni företagare ska uppleva att det 
jobbar ”möjliggörare” i kommuns orga-
nisation som ger bra service, upprätt-
håller en bra infrastruktur (vägar och 
IT-nät mm), stödjer er i upphandlings-
frågor och bevakar osund konkurrens.
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

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

11 maj - 29 september Friska Forshaga, 
Mölnbacka, Deje och Forshaga. Friskvård- 
och Motionsarrangemang. 20 nya kontroller 
var i Forshaga, Deje och Mölnbacka utsatta 
10 augusti.

13 september Bio Premiär Monica Z, Fors-
haga Folkets hus, Forshaga kl 15.00.

14 september Dans i Forshaga Folkets hus, 
Forshaga kl 21-01. Per-Håkans spelar.

14-15 september Kaninhoppning, Stations-
området i Deje. Värmlands kaninhoppare 
tävlar.

15 september Bio Monica Z, Forshaga Folkets 
hus, Forshaga kl 19.00.

15 september Drive-in Bingo, Tallmovallen 
Östra Deje.

15 september Bio Smurfarna 2 3D (svenskt 
tal), Forshaga Folkets hus, Forshaga kl 16.00.

16 september It-café, Forshaga Bibliotek, 
Forshaga kl 14.00. 

16 - 29 september Skapande kraft, Gamla 
kraftstationen i Deje. Se separat artikel.

17 september Forshaga Folkets hus visar 
Färjestad BK:s bortamatcher. Linköping-FBK 
kl 19.00.

18 september Bio Monica Z, Forshaga Folkets 
hus, Forshaga kl 19.00.

19 september Musikteater ”Lilla Anna flyttar 
saker” för barn 2-4 år på Forshaga Folkets 
hus, Forshaga kl 14.

19 september Musikteater ”Lilla Anna flyttar 
saker” för barn 2-4 år på Kulturhuset, Deje 
kl 9.30.

19 september Forshaga Folkets hus visar 
Färjestad BK:s bortamatcher. Frölunda-FBK 
kl 19.00.

20 september Sagostund på Forshaga 
bibliotek, Forshaga. Passar barn 3-6 år. 

21 september Sidenfejden + kval till SM 2014. 
Öppen tävling, 100 duvor. Forshaga jakt- och 
sportskytteklubb, Orretorp Forshaga.

22 september Drive-in Bingo, Ängevi IP 
Forshaga.

22 september kl 12.00 Fotboll, Ängevi IP 
Forshaga. Herrar div 4 Forshaga IF-Sifhälla.

28 september Dans i Forshaga Folkets hus, 
Forshaga kl 21-01. Kindbergs spelar.

29 september Drive-in Bingo, Tallmovallen 
Östra Deje. 

29 september Latinamerikansk konsert med 
Ildefonso Acevedo (sång och gitarr) och Cesar 
Rojo (Hatun charango modified, ett unikt 
stränginstrument) i Missionskyrkan, Forshaga. 

29 september Olsäters marknad, Olsäters 
skola, Olsäter. Knallemarknad, stor loppis, 
kaffeservering och kålsoppa.

30 september It-café, Forshaga Bibliotek, 
Forshaga kl 14.00. 

1 oktober Litteraturquiz på Forshaga biblio-
tek, Forshaga. 

2 oktober Handarbetscafé på Forshaga bib-
liotek, Forshaga kl 18-20. 

2 oktober Korsordscafé på Forshaga biblio-
tek, Forshaga kl 18-20. 

4 oktober Musikquiz på Forshaga Folkets hus, 
Forshaga kl 19. Pub och tacobuffé från kl 18. 

4 oktober Sagostunder på Forshaga bibliotek, 
Forshaga. Passar barn 3-6 år.

5 oktober Forshaga Folkets hus visar Fär-
jestad BK:s bortamatcher. HV71-FBK kl 16.00.

6 oktober Cafékväll med bildvisning på Fors-
haga hembygdsgård, Forshaga. Bilder från 
gamla Forshaga, servering av kaffe med bröd.

6 oktober Tipspromenad med sportfrågor. 
Start vid Åna/Dammen, Mölnbacka.

9 oktober Handarbetscafé på Forshaga bib-
liotek, Forshaga kl 18-20. 

9 oktober Korsordscafé på Forshaga biblio-
tek, Forshaga kl 18-20. 

10 oktober Forshaga Folkets hus visar 
Färjestad BK:s bortamatcher. Luleå-FBK kl 
19.00.

12 oktober Dans i Forshaga Folkets hus, 
Forshaga kl 21-01. Matz Bladhs spelar.

12 - 20 oktober POWERSTATION på Gamla 
Kraftstationen, Deje. Höstsalong med tema 
rock, lack och tatueringar.

14 oktober It-café, Forshaga Bibliotek, Fors-
haga kl 14.00. 

15 oktober Musik med Göran Samuelsson på 
Forshaga bibliotek, Forshaga kl 18. Fri entré. 

16 oktober Handarbetscafé på Forshaga 
bibliotek, Forshaga kl 18-20.

Med reservation för ändringar

16 oktober Korsordscafé på Forshaga biblio-
tek, Forshaga kl 18-20.

17 oktober Forshaga Folkets hus visar 
Färjestad BK:s bortamatcher. Växjö-FBK kl 
19.00.

18 oktober Sagostund på Forshaga bibliotek, 
Forshaga. Passar barn 3-6 år.

19 oktober Forshaga Folkets hus visar Fär-
jestad BK:s bortamatcher. Skellefteå-FBK kl 
19.00.

23 oktober Handarbetscafé på Forshaga 
bibliotek, Forshaga kl 18-20. 

23 oktober Korsordscafé på Forshaga biblio-
tek, Forshaga kl 18-20.

Barnteater
Den 19 september bjuds alla barn mel-
lan 2-4 år på musikteater. Teatern som 
heter ”Lilla Anna flyttar saker”. Kul-
turhuset i Deje kl 9.30 och Forshaga 
folkets hus kl 13. Gratisbiljetter till 
föreställningen finns att hämta på bib-
lioteken.

Göran Samuelsson
Den 15 oktober kommer den folkkäre 
trubaduren och poeten Göran Samu-
elsson på besök med både visor och 
dikter i bagaget. Arrangemanget drar 
igång klockan 18 på Forshaga biblio-
tek, fri entré.

It-Café
Är du nyfiken på surfplattor, läsplattor 
eller teknik i största allmänhet? Vill du 
lära dig mer, ställa frågor och se hur 
det funkar? Vid fyra IT-caféer under 
hösten samlas vi och diskuterar kring 
ett tema. Du kan låna dator/surfplatta 
på biblioteket eller ta med egen. Vi in-
leder alltid med samtal över en kopp 
kaffe. Första tillfället är 16 september 
med tema Foto. Forshaga bibliotek kl 
14.00. Ingen föranmälan.
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Under sommaren genomförde som bekant Anders Olsson Wild Wa-
ter Challenge. Utmaningen gick ut på att simma Klarälven ned, från 
Långflon till Karlstad. Syfte var att samla in pengar till ett läger, Camp 
Järnmannen, där funktionshindrade får möjlighet att prova på olika 
aktiviteter. Forshaga kommun ville självklart vara med och bidra! 

Anders fick sällskap i vattnet mellan Östra 
Deje-bron och Forshaga av Ebba Wiklund, 
13 år, som simmande för Deje SS – samma 

klubb som Anders själv. Även Oskar Ols-
son och Anton Björck-Teuscher från Karl-
stads simsällskap hängde med på vägen.

Annika Aude från Forshaga kommun 
gratulerar Anders Olsson med blom-
mor och nalle till bedriften att ha 
simmat de 30 milen. Forshaga kommun 
skänkte 5.000:- och tillsammans med 
alla er andra som bidrog nådde Anders 
sitt mål på en halv miljon kronor!

Simmade för Camp Järnmannen

Friska Forshaga är fritidsutmaning som går 
ut på att leta stolpar ute i naturen och i 
tätorten. Stolparna är olika svåra att hitta 
och ju fler du hittar, desto större chans har 
du att vinna fina priser. Arrangemanget har 
blivit en fullkomlig succé. De flesta delta-
gare är inte orienterare sen tidigare så ar-
rangörerna har lyckats med syftet att nå ut 
till en bredare allmänhet. 

Det är klubbarna Deje SF, SISU Forshaga SK 
och Mölnbacka AIS som tillsammans med 
Forshaga kommun står bakom satsningen 
och långt över 400 deltagare är registrera-
de i årets arrangemang. Den pågår fram till 
den 29 september. Samtidigt blickar man 
nu framåt för att se över om Friska Fors-
haga kan fortsätta även nästa år. 

Malin Brandin
Kommunikatör

Succé för 
Friska Forshaga

INFO-träff för dig 
som vill veta mer

Vi har en infoträff i Forshaga 
Lärcenter tisdag den 24 

september kl 19. Där kan 
du som anmält dig få mer 

information om mässan. Där 
kan du som ännu inte anmält 

dig göra det.

Var Dags LiV 20
13

En mässa för dig som bor, lever & verkar i Forshaga kommun

Vi planerar en mässa där föreningar, företag och organisationer 
som finns i Forshaga kommun kan ställa ut och marknadsföra sin 
verksamhet. Tillsammans bygger vi Forshaga kommun i minifor-
mat.Mässan vänder sig främst till kommuninvånare i Forshaga 
kommun och i synnerhet personer som nyligen har flyttat hit. 

Unikt tillfälle att visa upp din förening/ditt företag!
syftet med den här dagen är att visa det stora utbud som 
finns i kommunen som är kopplat till invånarnas vardagsliv. Det 
är också ett bra tillfälle för föreningar, företag och kommunen 
att mötas och se nya möjligheter till samverkan. 

Utöver själva mässan så hoppas vi kunna presentera ett utbud 
av kringaktiviteter såsom underhållning, fika, föreläsningar och 
aktiviteter för barn.

Gratis att vara med!
Mässan kostar inget mer än din tid och ditt engagemang.
anmäl din verksamhet till mässan idag, senast 7 oktober. Vi 
kan erbjuda ett begränsat antal monterplatser, så först till kvarn.

Varmt välkommen!

Anmälan förening:   Anmälan företag:
annelie.hedvall@forshaga.se marcus.ekholm@forshaga.se
054-17 22 25  054-17 20 51

arrangörer:

När är mässan?
Lördag den 9 november  

Tid: kl. 13.00-17.00
Lokal: Forshaga Lärcenter 

Jennifer Bedoire, Informatörsstuderande, KAU
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Räddningstjänsten i Karlstads Regionens brandmän på Station 
2400 i Forshaga åkte i slutet på maj till Klütz i Tyskland för att 
delta i en brandmanstävling. Klutz är Forshaga Kommuns vänort 
där vi bland annat har kontakt med en frivillig brandmanskår. 

Räddningstjänsten på 
besök i vänorten Klütz

Monika Nyqvist, Räddningstjänsten

Maria Edqvist

Forshagagängets laguppställning: Christer Johnson, Monika Nyqvist, 
Matts Larsson, Staffan Hellström, Fredrik Hillerström och Anna Ejendal.

I början av juli anordnade Stall HPS ett 
ridläger på Bergsgården med erfarna hopp-
läraren Johanna Eriksson, som jobbat med 
bland annat Rolf-Göran Bengtsson, samt 
Maria Edqvist från Hälsohuset Forshaga AB.

I fyra dagar blandades hopplektioner med 
uteritter, galoppträning och klättring. En 
viktig del av lägret var att ryttaren skulle 
stå i fokus minst lika mycket som hästen. 
Förutom att sitta på hästryggen fick delta-
garna därför även använda sin egen kropp 

Succé för ridläger med spännande samarbete
på fyspass som anordnades av Hälsohuset 
Forshaga, som hyrdes in till lägret för första 
gången. Deltagarna fick bland annat ta sig 
an ett bootcamp och prova på yoga, box-
ning och massage. Utöver detta anordnades 
även föreläsningar där ryttarna fick jobba 
på den mentala biten och att lära känna sig 
själv, samt lära sig vikten av fysträning för 
att utveckla sitt ridande.

Lägret avslutades sedan med en stenhård 
fight mellan ”Stallmaffian” och ”Tanterna”, 

där det var ”Stallmaffian” som tog hem se-
gern. Även Johanna Eriksson fick ge sig in i 
en match med ”Stallmaffian”, där det blev 
Johanna som drog det längsta strået. 

När de fyra dagarna sammanfattades var det 
idel superlativ som användes, och samarbe-
tet mellan Stall HPS och Hälsohuset Forsha-
ga blev en succé som uppskattades av såväl 
ledare som deltagare.

Det var nio vuxenlag och sex barnlag som ställde upp. I Tyskland 
börjar de barn som vill drillas in vid 6-7 års ålder i den frivilliga 
Brandkåren och dom är så duktiga! Momenten vi utförde, som 
bedöms efter snabbhet och riktighet, var fem olika knopar och 
en stegresning med knoppar som säkerhet. Ett paddlingsmoment 
där vi hade näst bästa tid! Koppling av sugslang med ett knopmo-
ment, koppla ihop sugslangar, sugsil och få ut vatten med hjälp 
av en motorspruta. Vi blev femma av nio lag. Vi blev jättenöjda! 

Det var en högtidlig prisutdelning med många utmärkelser, det 
var 20-årsjubileum för tävlingen och 75-årsjubileum för arrange-
rande brandstation, Elmenhorst. Sen var det uppvisning av rädd-
ningshundar och när dom klippte av taket på en bil, brand på spis 
och en gasbrand. Det är otroligt trevliga, gästvänliga människor 
och vacker natur och byggnader i Forshaga kommuns vänort. 
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Klarälven har i alla tider varit en 
av Sveriges fiskrikaste älvar, där 
laxen haft en dominerande roll. I 
Forshaga kommun har laxen spe-
lat en huvudroll i tusentalet år! 

Det var i Clara älv, med forsarna och vat-
tenfallen i Forshaga, Dejefors och Munk-
fors, som de flesta laxarna mötte sitt öde, 
men även i Klarälvens lugnare strömmar 
var nätfisket allmänt vedertaget. Det fanns 
lax i mängder, och vid älven nedanför De-
jefors sades det att man vid vissa tillfällen 
torrskodd kunde gå över älven genom att 
trampa på laxarnas ryggar.  Tro det, men 
vi vet att man även i vår tid kan se laxarna 
sprattla och hoppa såväl vid Forshagaforsen 
som vid Dejeforsen i sina viljestarka försök 
att komma vidare på sin vandring norrut till 
gamla lekplatser. 

Det är ingen överdrift att påstå att laxen är 
på väg att ta tillbaka en del av sin betydelse 
för bygden, då Forshaga är en verkligt upp-
skattad sportfiskort. Sedan campingplatsen 
kom till har området intill Forshagaforsen 
blivit mycket populärt. Flera sakkunniga 
besökare har spontant utnämnt Forshagas 
fiskevatten till Sveriges absolut bästa. Till 
populariteten har också Forshagaakade-
min med kunniga lärare och entusiastiska 
elever bidragit.

Sportfiske i all ära, men de flesta laxarna 
som fångas intill Forshagaforsen, tas om 
hand av Fortums för ändamålet utbildade 
personal. Där berövas de flesta laxarna på 
rom och mjölke, och får sedan åka norrut 
i moderna tankbilar, till den forsfria älven 
norr om Edebäck. 

Willy Håkansson

Laxen genom tiderna

Axel Berggren, som en gång skrivit om Möln-
backa-Trysils historia, visar på en fin lax från 
Dejeforsen.

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

Besök hos de 
nyfödda invånarna

Förälder! 
Du kan beställa en 
förstoring av bilden 
från bebisuppvakt-
ningen. 

Ring Peter Wallgren 
på vårt tryckeri, 
tel 054-17 20 93

Alfred Nilsson Alvin Forsgren Charli Karlsson



24    Kontakten nr 4, 2013

Linnéa Gustafsson

Colin Lefverström

Linnéa Nilwert

Filippa Clarevind

Loke Ståhlklo

Frank Fallbråten Bergh

Lowa Lindh

Leo Svalling

Majken Åhs Noah Bodén Noel Nilsson Noel Olsson

Sandra Luszczewska Tuwa-Lee Nyman Valter Holmberg Wilma Näsström Tr
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