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Besökskarta 
för 2011

Så här ser vår karta ut för 2011 och levereras 

i början av nästa år. Kartan innehåller tät-

ortskartor över Deje, Forshaga och Olsäter, 

gaturegister och sevärdheter. Den kommer 

inte i din brevlåda. Däremot kan du hämta 

den bland annat i Kulturhuset, Lärcenter 

och kommunkontoret. Du kan också beställa 

den via vår webbplats.

Miljöalmanacka 2011

Denna vecka får du 2011 års miljöalmanacka 

i din brevlåda. Även i år är miljöalmanack-

an ett samarbete mellan Forshaga, Grums, 

Hammarö och Kils kommuner.

Miljöalmanackan är en del av kommens in-

formation om renhållning och avfall. I alma-

nackan finns en mycket användbar A-Ö lista 

där det framgår hur och var olika produkter 

ska sorteras och lämnas. 

Har du inte fått någon almanacka?

Ring 054-17 20 40 eller kom in på kommun-

kontoret så får du en.

Dela våra webbnyheter 
med dina vänner

Nu har vi installerat en så kallad ”dela”-funk-

tion på vår webbplats. Med hjälp av en knapp 

kan du sprida våra nyheter på olika nätforum 

som Facebook, Twitter, Myspace eller på din 

blogg. 

Öppettider UNder jUl

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

Forshaga
kartan 2011

Gratis karta
Free map 

Malin eriksson
Informatör

Barnkommun 
på vita duken

Under hela december marknadsför vi oss 

med en kort reklamfilm på Filmstaden i Karl-

stad inför varje filmvisning.

Malin eriksson
Informatör

Malin eriksson
Informatör

Katrinebergs
Återvinningscentral
Måndag, tisdag 07.30-15.30
Onsdag  10.00-19.00
Torsdag 23/12, 30/12 10.00-15.30

Stängt julafton, juldagen, annandag jul, 
nyårsafton och nyårsdagen.

Biblioteken
Forshaga bibliotek
22/12 10-18
23/12 10-15
24-26/12 stängt
27-29/12 10-18
30/12 10-15
31/12-2/1 stängt
3-4/1 10-18
5/1 10-15
6/1 stängt
7/1 10-16

9/1 11-14

Kulturhuset och träffen 
Kulturhuset 
Månd 20 dec öppet
Onsd 22 dec öppet
Fred 24 dec stängt

Månd 27 dec öppet
Onsd 29 dec stängt
Fred 31 dec stängt

Månd 3 jan öppet
Onsd 5 jan stängt
Fred 7 jan öppet

träffen
Tisd 21 dec öppet
Torsd 23 dec stängt
Lörd 25 dec stängt

Tisd 28 dec öppet
Torsd 30 dec stängt
Lörd 1 jan stängt

Tisd 4 jan öppet
Torsd 6 jan stängt
Lörd 8 jan öppet

Håll utkik efter våra aktiviteter i Bilddagboken, 
Facebook och på Forshaga kommuns webbplats 
www.forshaga.se/ung och kommande arrange-
mang, www.bilddagboken.se www.facebook.se

deje bibliotek
23/12-9/1 stängt

Då Kulturhuset är öppet är 
biblioteket öppet för själv-
betjäning.

deje Simhall - allmänhetens bad
23-26 dec stängt
27 dec kl 10-14 allmänhetens bad
28 dec kl 10-14 o 16-20 allmänhetens bad
29 dec kl 10-13 o 16-20 allmänhetens bad
30 dec kl 10-14 o 16-20 allmänhetens bad
31 dec-1 jan stängt
2 jan kl 13-17 allmänhetens bad
3 jan kl 10-14 allmänhetens bad
4 jan kl 10-14 0 16-20 allmänhetens bad
5 jan kl 10-13 allmänhetens bad (simhallen stänger kl 16)
6 jan stängt
7 jan kl 10-14 o 16-20 allmänhetens bad

Öppettider för övriga verksamheter i simhallen se webbplatsen 
www.forshaga.se/simhallsoppet

För mer öppettider se www.forshaga.se under 

öppettider och kontakt i översta menyn
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För några veckor sedan besökte en skolklass från Grossbolssko-

lan kommunkontoret. Det var årskurs 3-4 i Lila huset. Det var 

ett givande möte för mig. Eleverna var väl förberedda och ställ-

de många frågor om hur en kommun styrs. De visste glädjande nog 

redan en hel del, förmodligen mer än flera vuxna.

Avslutningsvis hade de en del råd om vad som borde göras i kommu-

nen. Här är ett axplock:

Kontakten
Kommun-Kontakten i Forshaga 
kommun är en tidning till kom-
muninvånare och företag

Ansvarig utgivare:
Ingrid Näsström
Tel: 054-17 20 07

redaktör:
Malin Eriksson
Tel: 054-17 22 28

tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218

Omslagsfoto: 
Carl Sjöstedt 
årets Holm-
stipendiat till-
sammans med 
Stefan Holm

Foto: 
Malin Eriksson

Skicka ditt material (helst via e-post) 
före utsatt manusstopp till adressen: 
kontakten@forshaga.se 

Vid frågor kontakta:
Malin Eriksson
Tel: 054-17 22 28

Kontakten-arkiv
På forshaga.se kan du läsa tidigare 
nummer av Kontakten. 

Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in på 
band och distribueras till synskadade. 
Det görs av SRF Ljudproduktion i 
Kristinehamn.
Tel: 0550-832 10 

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

Tel: 054-17 20 00 
Fax: 054-87 34 61

E-post: kommun@forshaga.se
Hemsida: www.forshaga.se

1 mars
2 april
3 juni
4 september
5 november
6 december

4 feb
25 mars
19 maj
19 aug
7 okt
18 nov

24-25 feb
14-15 april
9-10 juni
8-9 sept
27-28 okt
8-9 dec

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan 2011

Barnkommun i Värmland

Vi vill att våra invånare ska vara välinformerade och vårt mål är att förmedla en rättvis bild 

av Forshaga kommun. Samtidigt vill vi att invånarna ska känna sig delaktiga. 

Av den anledningen genomför vi just nu en undersökning om vad du tycker om vår informa-

tion till dig som kommuninvånare. 

Vad du anser och önskar om vår webbplats och hur du upplever den här tidningen. Ta tillfäl-

let i akt och gör din röst hörd. Dina svar behandlas anonymt av informationsverksamheten.

Länk till undersökningen ligger på vår startsida.

-Mindre med lök i potatisgratängen
-Mer matematik i skolan
-Fler läxor-Färre läxor-Fler snälla barn-Inget klotter-Skateramper-Inga Skateramper-Fler hopptorn i Deje Simhall

-Leksaksaffärer-Att alla får det bra-Alla ska ha en familj-Det ska vara demokrati
-Ingen ska mördas eller mobbas
-Fler växthus-Bra vägar

Många tänkvärda förslag. Glädjande nog skrev också flera elever att det är bra i kommunen 

och att vi som styr sköter oss bra. Det värmde i höstmörkret!

Malin eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

Nygammal redaktör nästa år

Kontaktens redaktör Malin Eriksson kommer att vara föräldraledig nästa år. Under den tiden kom-

mer Malin Wikner (som vikarierade som informatör tidigare i år), att vara redaktör för tidningen. 

Är du nöjd med 
informationen från Forshaga kommun?
delta i vår undersökning på vår webbplats forshaga.se



4   Kontakten nr 6 december, 2010

Kulturnatta i Deje blev välbesökt och lyckad trots en del missö-

den. Ett av banden ställde in i sista minuten, hissen strejkade, 

bion likaså, men humöret var på topp. Trevliga utställare, god 

mat, superbra artister, fantastiskt husråd och ett alldeles un-

derbart arbetsteam gjorde kvällen till en succé. Man shoppade, 

minglade, lyssnade på rapp och rockmusik, pysslade, åt och fi-

kade. Janne Kyrk stod för karaokeunderhållningen, några modiga 

sjöng, men det blev mest Janne själv som stod för underhållning-

en med sin fantastiska sångröst. Artisterna som uppträdde var 

Kulturnatta för andra året
Joakim Ekstam med sin fräcka eldshow, Sofie Olsson som dansade 

så känslofullt. Rappade egna låtar gjorde Tobbe, Fredrik och Ali, 

och Sideburns lirade rockmusik med den äran.

Det här var andra året som Kulturhuset arrangerade kulturnatta, 

nu lutar det åt tradition.

Foto: 
Michaela Wallin

inger Stenström
Kultur- och ungdomsenheten

tomtehâlja firade 10 år

Två månader före jul och trots det rug-

giga vädret har många barnfamiljer letat 

sig ut till tomten Inge i Halla. För det är 

självklart barnen som står i centrum un-

der denna helg, där många provar på att 

bli ansiktsmålade, ponnyridning, eller kan-

ske rentav vågar klappa getterna. Den utan 

jämförelse populäraste aktiviteten måste 

ändå vara att lämna önskelistan till tom-

ten. Det kan man göra i den i den uppsatta 

tomtebrevlådan, eller för de riktigt modi-

ga direkt till tomten. DET är stort om man 

är 3 och ett halvt, snart 4 år…

Mattias Göthberg
Informatör

054-17 20 10
mattias.gothberg@forshaga.se

Karusell, gröt, hoppborg, ponnyridning, marknadsståndsgodis och 
tomtar i massor (mössor?) …

Kommunalrådet Angelica rage överlämnade 
blommor till inge i Halla i utbyte mot en 
riktig tomtekram.
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Carl Sjöstedt 
är årets 
Holm-stipendiat

– Idén om ett bygdespel har växt fram. Vi 

har förstått att många har en relation till 

Kvarntorp. Många som besökt oss har en 

gång i tiden själva verkat på gården, eller 

haft anhöriga som gjort det, säger Kerstin 

Börsholm. 

Kvarntorpsspelet ska spelas i parken med 

herrgården med dess flyglar som kuliss, 

och handlingen kommer att vara förlagd 

till tidigt 1800-tal. Spelet baseras på dels 

de berättelser från Öjvind och Kerstin fått 

ta del av från besökare, dels från historiskt 

material som husförhörslängder och an-

Bygdespel på Kvarntorp i sommar

nan historisk dokumentation från bygden. 

Kvarntorpsspelet kan ses som en dramati-

sering av livet på gården i olika episoder.

Fler historier och rekvisita sökes
Tanken är att Kvarntorpsspelet ska sättas 

upp i augusti 2011 med flera föreställning-

ar. Redan nu är planeringen i full gång.

– Vi önskar att så många som möjligt ska 

känna sig delaktiga i bygdespelet. Har man 

en historia eller rekvisita som skulle passa 

bra i Kvarntorpsspelen får de gärna höra av 

sig till oss. Finns det passande kringarrang-

emang eller en önskan om att få vara sta-

tist med mera, så är vi öppna för förslag, 

säger Öjvind Tunsbrunn.

Såväl Ulleruds Teateraktörer som Forshaga 

Deje Teaterförening och Forshaga kommun 

är samarbetspartners. Dessutom har man 

anlitat manusförfattaren Thérèse Tangen. 

Regissör är Linn Mossberg. Projektet stöt-

tas av LEADER Närheten med omkring    

650 000 kronor.

Kvarntorps Herrgård ska bli plats för ett bygdespel nästa som-
mar. idén väcktes för några år sedan hos Öjvind tunsbrunn och 
Kerstin Börsholm som äger och driver verksamheten.

Malin eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

Årets Holm-stipendiat är friidrottaren Carl Sjöstedt. 
priset delades ut av Stefan Holm i Forshaga lärcenter 
den 28 november i samband med uppvaktning av årets 
SM-vinnare. Carl är från Forshaga men tävlar för iF 
Göta. Stipendiet är på 10 000 kronor.

Motivering till stipendiet:
Carl Sjöstedt har under tuffa tävlingsförhållanden och med en över-

lägsen stil tagit 3 SM-guld under 2010. Carl fick även förmånen att 

representera Sverige i ungdomslandslaget under finnkampen i Hel-

singfors, vilket har varit ett av hans mål med idrotten. 

Årets SM-vinnare:
Josefin Nilsson, rullskidor • Carl Sjöstedt, friidrott, 300 m häck och 

400 m • Sara Nemi, speedski • Alan Grimm, speedski • Mats Jonsson, 

rally• Bjarne Olsen, skeet (lerduveskytt veteranklass)

Kommunalrådet Angelica Rage och kultur- och fritidschefen Lena 

Gustafsson delade ut blommor och gåvor. 

deje Simhall prisad

Malin eriksson
Informatör

Forshaga kommuns simhallsföreståndare Annica Karlsson har 

fått ett stipendium för sitt enastående arbete med simsko-

leverksamheten. 77 000 bad i en kommun med drygt 11 000 

invånare ligger Deje Simhall i Sveriges topp vad gäller nytt-

jandegrad. Stipendiet heter Poolmans bästa 2010 och dela-

des ut på en badmässa i Göteborg.

Malin eriksson
Informatör

Musikskolans 
sångensemble 
underhöll med 

julsånger.

Kommunens SM-vinnare 2010.
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Forshaga Lärcenter arrangerade i oktober 

en läsvecka för alla elever. Det innebar att 

man på de teoretiska lektionerna under 

veckan läste böcker som man själv valt. 

– Syftet med veckan är att alla elever ska 

få tillräckligt med tid att läsa ut (minst) en 

bok som de själva har valt. Vi vill att alla 

elever ska få tillräckligt med tid att hitta 

I november fick Dejeskolans elever, från 

mellanstadiet och uppåt, information om 

munhälsovård under rubriken Tandvårdsda-

garna. Det var Anne-Marie Ek Larsson och 

Eva Höglund från Folktandvården i Värm-

land som gav eleverna information.

Tandvårdsdagarna syftar till att uppmuntra 

eleverna att ta ansvar för sin munhälsa och 

minska risken för omfattande tandvård se-

nare i vuxen ålder. På Folktandvården har 

man sett att barn som når högstadieåldern 

läsning på schemat
elever slukade böcker under en vecka

läsglädje i en bok som passar dem, säger 

Sara Hektor språklärare.

Läsning på schemat är ingen ny företeelse 

för eleverna. Däremot var det första gång-

en som skolan arrangerade en hel vecka 

med fokus på läsning. Efter varje avslutad 

bok fick eleverna skriva en kort samman-

fattning av boken tillsammans med ett 

personligt omdöme. Utställningsskärmarna 

på Lärcentrets torg blev snabbt fyllda med 

recensioner.

Veckan arrangerades med initiativ av 

språklärarna på Forshaga Lärcenter  och 

Forshaga biblioteks personal.

tandvårdsdagar 
för friska tänder

ofta ändrar sina kostvanor vilket leder till 

ökad risk för hål i tänderna, därför ville 

man ut och besöka skolorna för att infor-

mera eleverna. 

I högstadiets cafeteria fick skolklasserna 

gå runt bland utställningar av bland annat 

sockrets påverkan på tänderna. De erbjöds 

floursköljning och fick en mängd tips om 

hur de bör sköta om sina tänder.

Malin eriksson
Informatör

Malin eriksson
Informatör

tandhygienist Anne-Marie ek larsson från 
Folktandvården svarade på elevernas frågor.
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Forshaga bibliotek 
firade internationella 
nalledagen

Den 27 oktober infaller Internationella 

nalledagen. Forshaga bibliotek var inte 

sena med att uppmärksamma det. På 

biblioteket fanns en nalleutställning, det 

fanns nalletävling och nallepyssel. 

Alla som hade med sig sin nalle till bib-

lioteket fick ett fint diplom som barnbib-

liotekarien Sara Carlsson undertecknade. 

I tre veckor har årskurs 2 och förskoleklas-

sen på Sörgården på Skivedsskolan arbetat 

med landet Marocko. 

– Marocko är ett land med en kultur som 

skiljer sig från vår, och vi ville jobba med 

detta som en del i vårt värdegrundsarbete. 

Att någon har en annan kultur, pratar och 

skriver annorlunda är inget konstigt, det 

vill vi förmedla till våra elever. Eftersom 

eleverna lär känna en annan kultur så ökar 

deras förståelse för andra kulturer. De har 

varit väldigt intresserade och duktiga, sä-

ger förskolläraren Sigbritt Johansson.

Kontakten bjuds in till Sörgården en ef-

termiddag då eleverna ska visa upp allt 

de arbetat med. Vid ingången sitter nå-

gon och hälsar välkommen på arabiska. 

Alla barn har namnbrickor med sina namn 

skrivet med det arabiska alfabetet. De 

har lagat mat men innan man får gå in dit 

I vårt arbete med värdegrundsfrågor använder vi oss av en metod 

som kallas Hjärteväxt, efter en modell från Norge. Under dessa 

dagar fick barnen se dramatiseringar, jobba med bild och form 

och göra olika lekar och övningar m.m. utifrån våra tre punkter 

som vi jobbar extra med under det här läsåret: Se till att ingen är 

ensam, ge andra arbetsro, inte delta i mobbning.

Barnen i lila husets förskoleklass och 1-2 satte värdegrundsarbetet i extra fokus under två dagar i oktober.

Malin eriksson
Informatör

tema Marocko 
på Skivedsskolan

Malin eriksson
Informatör

maten serveras måste händerna tvättas. I 

en lektionssal spelas ett bildspel upp om 

Marocko och eleverna har också dansupp-

visning. Förutom detta har barnen samlat 

ihop leksaker som de ska skicka iväg med 

en hjälptransport till Marocko. Läraren Sig-

britt kommer att vara med på den resan.

Ann-Christine, tina och Anki
Grossbolsskolan

Barnen kom med kloka tankar och kommentarer. Här är exempel 

på vad barnen kom fram till när vi frågade om vad som menas 

med Hjärteväxt: Vara snäll och låta alla vara med, säga snälla 

saker, vara hjälpsam och bry sig om varandra, sprida glädje.

Stora hjärtan i Grossbol
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Jag som arbetar som anhörigkonsulent här i Forshaga kommun heter Eva Lehtonen. Min 

anställning började jag den 1 september i år. Jag kommer ursprungligen ifrån Stockholm 

men är sedan 6 år bosatt i Forshaga. Från början är jag utbildad studie- och yrkesvägle-

dare och har arbetat både inom grund och gymnasieskolan. Under många år har jag på 

olika sätt arbetat både ideellt och professionellt med människor med funktionshinder. 

Jag har själv en grav synskada sedan födseln som gjort att jag kommit i kontakt med an-

dra med funktionshinder vilket gett mig ett perspektiv på hur det kan vara att leva med 

ett handikapp. De senaste åren har jag utbildat mig till familjeterapeut. 

Vi vet att det finns många människor som gör en enorm insats genom att stödja närstå-

ende på olika sätt i vardagen. Det är av yttersta vikt att också de som stöttar får stöd 

i sin situation. Av tradition förknippas ordet anhörig ofta med någon som är äldre men 

anhöriga är en stor grupp där alla åldrar finns representerade. Mot denna bakgrund är 

det viktigt att ha ett stöd som är både flexibelt och individuellt anpassat. Det kan t.ex 

vara svårt att komma hemifrån och att få sitt sociala liv att fungera när man hjälper 

någon som behöver stöd

Mina förhoppningar och min ambition är att bygga upp ett tryggt och individuellt anpas-

sat anhörigstöd till dem som behöver. Att samarbeta med de olika grupperna som idag är 

verksamma inom området men att också hitta nya samarbetspartners. Att kunna erbjuda 

olika typer av aktiviteter som passar olika människor. Det kan handla om t.ex må bra 

aktiviteter, grupper, utbildning, individuella samtal, få avlastning i hemmet, att komma 

ut i naturen, en samlingsplats eller kanske två anpassad för olika åldersgrupper. 

Du är välkommen att kontakta mig om du har önskemål eller förslag på aktiviteter. 

Ett riktigt smörgåsbord av njutning! Den 16 

november anordnade vi en ”Må bra-dag” 

för anhöriga i Forshaga. Mellan kl. 10 och 

13 fanns möjlighet att få massage, ansikts-

behandling eller fotvård av någon av de 

duktiga terapeuterna som deltog under da-

gen; Maria Kåräng, massage, Marita Axels-

son, hudvård och Monique Young, fotvård. 

För dem som inte var sugna på att få någon 

behandling fanns möjlighet att bara slå sig 

ner och mysa med en kopp kaffe och nå- eva lehtonen
Anhörigkonsulent

Anhörigstöd 
i Forshaga kommun

eva lehtonen
Anhörigkonsulent

”Må bra-dag” för 
anhöriga i Forshaga

got gott tilltugg. Med under förmiddagen 

var också Carina Haak, diakon i Ulleruds 

församling och Sylvia Asplund, demensskö-

terska i kommunen. En lyckad och uppskat-

tad dag för de som kom och en aktivitet 

som vi kommer att återkomma till för att 

anhöriga ska få chans till lite egen tid och 

återhämtning. 

Anhörig är en person som stöd-

jer en släkting, vän eller annan 

närstående med långvarig fysisk 

eller psykisk sjukdom, funk-

tionshinder eller missbrukspro-

blem. Gammal eller ung spelar 

ingen roll. Den 1 juli 2009 skärp-

tes lagen om stöd till anhöriga. 

Det innebär att kommunen har 

skyldighet att erbjuda anhöriga 

stöd i olika former. 

VeM Är ANHÖriG?

Kontaktuppgifter 

eva lehtonen
e-post: eva.lehtonen@forshaga.se
tel. 0730-48 28 24
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julen närmar sig med stormsteg och kanske har du som många andra 
tänkt köpa julklappar via nätet. e-handeln ökar varje år och att handla 
på internet har många fördelar, men tyvärr finns också en del oseriösa 
företag. 

Checklista, bra att ha till hands när du handlar på internet
• Börja alltid med att kontrollera vem du handlar av. Använd gärna sökmotorer för att 

se vad andra konsumenter har för erfarenheter av företaget. Kontrollera också att det 

finns en adress och ett fungerade telefonnummer till företagets kundtjänst. Slå gärna en 

signal i förebyggande syfte, svarar de inte då, svarar de sannolikt inte om du får problem 

heller.

• Kontrollera vilka betalningsalternativ som finns, om företaget bara godkänner för-

skottsbetalning bör du vara extra uppmärksam. Har du ingen tidigare erfarenhet av 

företaget kan det vara klokt att handla mot faktura eller via postförskott. Många företag 

erbjuder också möjligheten att betala via en tredje part, så kallade escrowföretag. Vill 

du handla direkt via ditt kort, kontrollera att det finns en säker anslutning så att dina 

uppgifter inte hamnar i fel händer. Webbplatsen är krypterad (skyddad) då adressen 

börjar med ”https” istället för ”http”. När du ska fylla i dina kortuppgifter ska ett litet 

hänglås synas i adressfältet eller i webbläsarens nedre hörn. 

• Handel på nätet regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen är tvingande till 

konsumentens fördel och kan inte avtalas bort. Om du som privatperson handlar av ett 

svenskt företag har du 14 dagars lagstadgad ångerrätt. Inom EU gäller minst sju dagar. 

Returfrakten får du stå för själv om du inte skulle vara nöjd med köpet. Du får inte an-

vända varan men har rätt att försiktigt undersöka den. Företaget ska alltid informera dig 

skriftligt om din ångerfrist och den börjar inte gälla förrän du mottagit varan. 

• Om leveranstiden inte framgår av avtalet är det enligt lag 30 dagar som gäller. Kommer 

inte varan inom den utlovade leveranstiden har du rätt att låta köpet gå tillbaka. 

• Handlar du något från USA eller Asien bör du tänka på att det tillkommer fraktkost-

nader, tullavgifter samt svensk moms på varorna (inkl. fraktkostnad)  som du köper. Om 

varan inte omfattas att en garanti som gäller över hela världen kan det även bli problem 

att reklamera fel som kan uppstå. 

• Du har samma rättigheter att klaga på en 

vara du köpt på nätet som du har i en vanlig 

butik. Enligt Konsumentköplagen är det tre 

år som gäller för varor inköpta i Sverige. 

Handlar du inom EU gäller minst två år. 

Köper du från något annat land gäller det 

landets regler. Skulle företaget gå i kon-

kurs eller ”försvinna” från marknaden har 

du rätt att vända dig till tillverkaren med 

din reklamation. 

Mer information 
www.konsumenteuropa.se

www.tullverket.se 

Konsument

Kontakt

Jane Ullman, Elisabeth Eklo, 
Ulf Stefansson, Ina Johansson
Besöksadress: 
Kungsgatan 12/Stora torget, Karlstad
Öppet: Mån – Fre kl. 11-16
tel.tid: Mån – Fre kl. 11-12 och 13-15
tfn: 054 – 29 73 12, 054 – 29 73 04, 
054 – 29 73 02, 054 – 29 73 01
Fax: 054 – 29 73 10
e-post: konsumentkarlstad@karlstad.se

Välkommen till 
jullunch på våra 
äldreboenden
Alla som har en anhörig på kom-
munens vårdboenden Lintjärn och 
Ullerudsgården är välkomna på jul-
lunch onsdagen den 22 december. 
Lunchen kostar 70 kronor och du 
anmäler dig till personalen där din 
anhörig bor.

Förutom jullunch, bjuds de boende 
på nobelsupé den 10 december och 
en festlig nyårssupé den 31 decem-
ber.

julig matlåda
De som får sin mat levererad hem 
via hemtjänsten kan smaka på jul-
maten redan den 17 december. 
Jultallriken beställs på samma sätt 
som vanligt och till ordinarie pris.

28 medlemmar till PRO

Torsdagen den 

28 oktober var 

det dags att 

bjuda in alla 28 

nya medlemmar 

som kommit  till 

Forshaga PRO under året. Med på festen 

var också alla som ställt upp under hela 

sommaren och sålt lotter utanför Konsum 

i ur och skur. Vår ordförande Lennart An-

dersson hälsade alla välkomna och presen-

terade styrelsen. Vi fick information om 

vår verksamhet, nya resor och kurser.

Vi gästades av medlemmar i Deje drag-

spelsklubb som stod för underhållningen. 

Det blev en trevlig kväll som avslutades 

med kaffe och smörgåstårta.

julhandla säkert på nätet

Text: lisbeth Budai 
Foto: Sandor Budai
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Snö
Gräns för att ploga är fyra centimeter snö på gång- och cykelvägar och sex-åtta centime-

ter på gatorna. Oftast börjar vi ploga först när det slutat snöa. Genomfartsgatorna och 

de viktigaste gång- och cykelvägarna plogar vi först. Det tar cirka tio timmar att ploga 

färdigt.  

Blir det stora mängder snö tar vi bort snövallar vid vissa vägkorsningar och trottoarer.

Fastighetsägarens ansvar
Det är varje fastighetsägares skyldighet att skotta och sanda gångbanan längs med sin 

fastighet. Om det kommer mycket snö, kan kommunen lägga snö på gångbanor. Då behö-

ver fastighetsägaren inte skotta och sanda gångbanan. 

Det inte tillåtet att köra snö från fastigheter och infarter ut i körbanan.

Sand
Privatpersoner kan hämta sand i t ex hinkar på kommunförråden i Deje och Forshaga. 

Personal finns säkrast på plats måndag-fredag klockan 9-9.30 och 13-13.30. 

Sanden i de gröna lådor som står på olika ställen i kommunen, är i första hand till för att 

sanda i närheten av där de står.

Temalekplats på Åsen

Nu finns det en temalekplats på området 

Åsen i Skived. Temat är djungel och det 

finns både djungeltåg, krokodil och andra 

spännande lekredskap. Delar av lekplatsen 

är dessutom anpassad för funktionshindra-

de. 

Gör gärna en utflykt med dina barn eller 

barnbarn till lekparken vid Granliden.

Sven-erik Heggen
Driftchef gator/park

Tel: 054-17 20 37
sven-erik.heggen@forshaga.se

Nu är det vinter, 
snö och halka

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

Hämtning hushålls-
sopor under jul och 
nyår

Vecka 51 Deje

Vecka 52 Forshaga

Hämtning kan ske tidigare. Ställ 

ut kärlet minst en dag innan or-

dinarie tömningsdag.

Ingen tömning sker julafton eller 

nyårsafton.



Kontakten nr 6 december, 2010   11   

Villavärme som alla tjänar på
Vintern gör sitt intåg på våra breddgrader 

och vi är glada att vi har varma sköna hus 

att krypa in i. I takt med att termostaten 

vrids upp på våra element, ökar också kost-

naderna för värmen. Över en halv miljon 

småhus har direktverkande el som huvud-

värmekälla. Genom att köpa miljövänlig el 

gör du en stor insats för miljön. Men även 

om du köper miljövänlig el har både du och 

miljön ännu mer att tjäna genom komplet-

terande uppvärmningslösningar.

– Det gäller att effektivisera villornas elan-

vändning, det tjänar alla på, säger energi- 

och klimatrådgivare Bertil Ahlin, som job-

bar på Energirådgivningen i din kommun. 

Idag finns en rad alternativ för att få en 

effektivare uppvärmning av villan. Lös-

Fastighetsavdelningarna i Kil, Forshaga, Grums och Munkfors utbildar sig gemensamt för att lära sig 

av varandra vad just de kan göra för att behålla värmen och minska elanvändningen i sina lokaler. 

Energisparande lösningar som är bra för miljön och som spar pengar åt skattebetalarna. Det handlar 

egentligen om grundläggande kunskaper om isolering och vart värmen tar vägen. Kunskaper som 

skulle kunna läras ut på grundskolan enligt handledare Willy Ociansson. Ändå sitter vi i idag i hus vars 

värme flödar ut genom väggar och fönster.

Det är Energirådgivningen för de fyra kommunerna som bjudit in Willy Ociansson, som nyligen blivit 

utnämnd till ”årets energirådgivare” och dessutom fick SKAPA- innovationspriset tidigare i år. Willy 

är en inspirerande talare, som med anekdoter och tydliga exempel utgår från byggnaden utbildningen 

sker i. I hissen finns lysrör som drar 100W. Willy öppnar hissdörren och visar. 

-Om dessa lyser dygnet runt i ett år blir det 7860 timmar. Med flera hissar blir detta 1000-lappar i 

kostnad per år, helt i onödan!

Mycket har hänt redan. Exempelvis byggs nya skollokaler som nya förskolan Skogsgläntan i Kils kommun. De är så energieffektiva att de 

värms upp av elevernas aktiviteter och spillvärme från elapparaterna. Men bra kan alltid bli bättre och nu ska också de äldre husen få 

mer hjälp med energibesparande åtgärder. Allt för en trevligare miljö, såväl inomhus lokalt som utomhus globalt.

Villavärme som alla tjänar på
ningar som också sparar pengar åt villaä-

garen. Vilken eller vilka metoder som pas-

sar vilken villa kan skilja sig åt, beroende 

på planlösning etc. Luft-luftvärmepumpen 

är ett bra exempel på komplement till el-

värme där upp till 50% av elvärmebehovet 

kan ersättas av pumpen. Är planlösningen 

öppen kan det bli ännu mer. 

Andra alternativ är naturligtvis kaminerna, 

inget går väl upp mot att värma tårna vid 

en vedeldad kamin. En pelletskamin vär-

mer också skönt, den kan täcka upp till 

70% av värmebehovet, och har dessutom 

fördelen att den är helautomatisk och styrs 

med termostat. Den ger mer kontinuerlig 

värmetillförsel och har lägre kostnad än 

direktel.

Att ta reda på vilket alternativ som passar 

din villa bäst kan vara en svår uppgift, men 

då finns kommunens energirådgivning som 

guide i djungeln. Man kan också läsa mera 

på Energimyndighetens hemsida www.en-

ergimyndigheten.se. Våra fakta kommer 

från deras broschyr Värme i villan.

Du hittar Energirådgivningen här: www.kil.

se/energiradgivningen 

på Sannerudshemmet i Kil är det allsång på våningen under. Willy Ociansson har på morgonen gått runt i loka-
lerna tillsammans med sina kursdeltagare för att samla exempel på hur man kan spara energi i äldreboendets, 
och andra liknande, lokaler. 

Gunilla Fält
Energirådgivningen

Kommuner utbildas för att 
minska elanvändningen i sina lokaler

Gunilla Fält
Energirådgivningen

Årets energirådgivare, Willy 
Ociansson
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information från Näringslivsservice

Marcus ekholm
Näringslivschef

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

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

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

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

strukturer, system och miljöer där företag kan verka och utvecklas i. 

Det goda företagsklimatet, helt enkelt! Marcus ekholm - näringslivschef

NÄRINGSLIVS

SVEPET

Känner du en företagare som är värd att 

uppmärksammas? Nu har du (och alla an-

dra) chans att nominera en företagare 

som du tycker har gjort något utöver det 

vanliga. Årets företagare är ett samarbete 

mellan Företagarna och Forshaga kommun.

Skicka namnförslag med en nominering 

senast den 15 januari till, Marcus Ekholm, 

Forshaga kommun, Box 93, 667 21 Forshaga 

eller via mejl (se kontaktinfo uppe i högra 

hörnet)

En jurygrupp med personer från det lokala 

näringslivet väljer ut Årets företagare uti-

från de nomineringar som inkommit. 

Nominera 
Årets Företagare 2010

Nyfiken på utländ-
ska marknaden?

Exportstegen är Exportrådets verktyg 

för att hjälpa mindre företag i strävan 

att komma ut på export eller att ut-

veckla den export som redan finns. 

Under processen går man igenom alla 

de steg som är så viktiga att ta, för att 

exportsatsningen ska bli riktigt lyckad. 

Man besvarar bl.a. frågor som Vad ska 

vi exportera? Vem är kunden? Hur ska 

vi etablera oss på en ny marknad? Vad 

ställs det för krav på oss internt? Vad 

kommer en exportsatsning att kosta? 

Låter det intressant? 

Hör av dig till Marcus Ekholm.

Företagare erbjuds 
energirådgivning

Små och medelstora företag kan vända 

sig till energi- och klimatrådgivaren i 

kommunen för rådgivning kring energi, 

transporter och uppvärmning. Rådgiv-

ning är opartisk och kostnadsfri. Rådgi-

varen kan bidra med att

• Bedöma fastighetens energibehov

• Föreslå effektiviseringsåtgärder på el- 

och värmeförbrukningen

• Föreslå lämpligt uppvärmningssystem

• Beräkna kostnaden för olika åtgärder 

Genom att ta vara på möjligheten att 

träffa en energirådgivare får du en bild 

av energisituation i ditt företag.

Kontakta Forshaga kommuns energiråd-

givare Anna Jansson på telefon 0554-

194 14 för att boka en tid. 

Företag som kompetensutvecklar sin personal har större tillväxt än andra. Med detta som 

bakgrund har Handelskammaren startat ett treårigt projekt som kommer att erbjuda 800 

värmländska företagare utbildning i försäljning, marknadsföring, projektledning, juridik, 

ledarskap och ekonomi/administration. Projektet heter Affärskraft Värmland och genom-

förs i samarbete med bland andra Forshaga kommun.

Utbildningar kommer erbjudas i Arvika, Karlstad och Kristinehamn, och de företag som 

deltar får en utbildning per anställd.

I och med att projektet delfinansieras av EU behöver de företag som deltar endast betala 

1 000 kronor för att utbilda alla medarbetare. Affärskraft Värmland är öppet för företag i 

alla branscher som har färre än 10 anställda. Enda kravet är att företaget funnits i ett år.

Läs mer på www.affarskraftvarmland.se eller kontakta 

Marcus Ekholm 054-17 20 51.

Årets Företagare ska

• äga företaget 
• aktivt driva företaget 
• ha företaget som sin huvudsak-
liga sysselsättning  
• genom gott ledarskap, vara en 
god förebild och ambassadör för 
företagare 
• visa prov på att vara extra krea-
tiv och företagsam på ett sätt som 
bör premieras 
• ha god lönsamhet 
• inte ha betalningsanmärkningar

Stort kompetenslyft för små företag
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Det går undan när Jan-Ove Jansson som 

driver Deje Måleri arbetar. Men så har han 

också vanan inne. Han har verkat som må-

lare i över 30 år.

– Den 1 januari 1979 startade jag Deje Må-

leritjänst tillsammans med en kollega. Ef-

ter fem år gick jag över i egen regi under 

namnet Deje Måleri. Till nyår har jag alltså 

varit igång i 32 år, säger Jan-Ove medan 

rollern doppas i färgburken. 

Redan i ung ålder visste han att det var 

målare som han skulle bli. Han gick ett två-

årigt program på Nobelgymnasiet som på 

den tiden hade en renodlad målarutbild-

ning. Därefter gick han som lärling i två år 

på ett företag i Karlstad. Ytterligare två år 

senare gick han från att vara anställd till 

att vara egenföretagare.

– Jag tyckte att det verkade intressant att 

vara sin egen, svarar han på frågan om vad 

som fick honom att ta steget till att bli en-

treprenör. Visst finns det nackdelar med 

att vara egen företagare men fördelarna är 

desto fler. Det kan bli lite ensamt ibland 

men du är mycket friare och kan planera 

verksamheten på ett annat sätt, tillägger 

han.

Med penseln som verktyg
Han utför både renoveringsarbeten och 

nybyggnationer och den största delen av 

kundkretsen består av företag. Ungefär 20 

procent av kundkretsen är privatpersoner 

och han har märkt av att fler privatperso-

ner är intresserade och använder ROT-av-

draget (ROT är en akronym för reparation, 

ombyggnad, och tillbyggnad).

torkningstiden på 
färgen styr arbetsdagen
En arbetsdag är sällan den andra lik. Vis-

sa dagar kan enbart vara förarbete med 

spackling och slipning, andra dagar är 

vigda till att måla. Sedan finns det dagar 

där Jan-Ove är ute och räknar på jobb. Och 

även om han försöker hålla arbetstiden 

mellan klockan 7-16 så är han ofta bero-

ende av målarfärgens torktider.

 

Sett över ett helt år så är det som mest att 

göra under vår, sommar och höst medan 

det under vinterhalvåret är lite lugnare. 

Större delen av Jan-Oves arbetsliv har han  

varit enmansföretagare och har heller ing-

en plan på att anställa i framtiden. Det är 

när han ska göra större arbeten som han 

samarbetar med andra målare. Däremot 

tar han då och då in lärlingar och prakti-

kanter för att lära dem yrket.

Miljödiplomerad målare
Under hösten har Jan-Ove gått en utbild-

ning i att minska verksamhetens miljöpå-

verkan. Snart kan Deje Måleri tituleras som 

ett miljödiplomerat företag. Jan-Ove ser 

många fördelar med att vara miljödiplo-

merad. Dels handlar det om kunskapen om 

hur miljön påverkas. Dels är miljöcertifie-

ringen en kvalitetstämpel, en styrka i före-

taget. För Deje Måleri har det i huvudsak 

handlat om att se över vanliga energifällor, 

transporter och miljövänlig färg.

I januari kommer Deje Måleri tillsammans 

med cirka 25 andra miljödiplomerade 

verksamheter att uppvaktas av Forshaga 

kommun.

Malin eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se
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Ovanstående rader stod att läsa Västman-

lands Läns Tidnings söndagsbilaga i mitten av 

1990-talet under rubriken ”Sport vi minns”. 

Skiveds Idrottsförening, som bildades 1939, 

var till en början en ren fotbollsklubb, men 

redan 1943/44 inleddes klubbens framgångsri-

ka ishockeykarriär. Föreningen lades ner 1963 

efter att de tre sista åren harvat i div. 3. Efter 

fyra säsonger i div. 2 västra B, gick Skiveds 

IF obesegrade genom serien 1948/49. I stark 

konkurrens av bl a Grums IK.

I Skiveds kvallag från 1949 ingick målvakten 

Nisse Nord, backarna Gunnar Eriksson och 

Allan Sandström samt forwardsspelarna Bo 

Hagstrand, Olle Johansson, Holger Eklöf, Sven 

Karlsson, Enok Strandberg, Arne Björkman 

och Börje Persson. Ledare var de legendariska 

Hans ”Tjos” Flodin och Axel ”Bao” Johansson. 

De mest framgångsrika spelarna ur detta lag 

blev senare Bo Hagstrand och Olle Johansson. 

Efter övergångar till andra klubbar fick båda repre-

sentera Sveriges Tre Kronor vid ett tiotal tillfällen.

Inför den första kvalmatchen till allsvenskan 

torsdagen den 10 mars, gick spekulationer-

nas vågor höga i Västerås. 

Skiveds IF, vad i all världen är 

nu detta för ett gäng från de 

djupa värmlandsskogarna? Det 

enda som VSK kände till om 

Skived var att två av spelarna 

hade allsvensk rutin, Olle Jo-

hansson och Enok Strandberg, 

båda hade representerat lo-

kalkonkurrenten Forshaga IF. 

Matchen på Arosvallen inledde Skived på ett 

lysande sätt, efter två perioder ledde värm-

länningarna med 3–1 genom mål av Allan 

Sandström, Börje Persson och Sven Karlsson. 

Inget tydde på att VSK skulle vända på match-

en. Men i sista perioden avgjordes matchen av 

Skiveds iF – svarade för årets 
ishockeyknall i Sverige 1953
”Känner du till var Skived ligger? rätt, 15 km nordost om Karlstad, efter 

VSK:s stora stjärna Lasse Pettersson, med sina  

mål, som innebar 2–3 och matchavgörande 4–3.

Returmatchen spelades på anrika Skolplanen 

i Skived, inför 900 åskådare och vanns av Väs-

terås med klara 7–3. Skiveds mål gjordes av Arne 

Björkman, Gunnar Eriksson och Enok Strandberg.

Många är teorierna om varför Skived förlorade 

dessa kvalmatcher, den mest verklighetsnära 

är kanske att mildvädret som gjort isarna lösa 

och nästan ospelbara, gynnade Västerås med 

sina många skickliga bandyspelare. Framför 

allt slog detta tydligt igenom vid matchen i 

Skived. Föreningens verksamhet genomför-

des trots knappa resurser, t ex fick man inte 

egna omklädningsrum förrän inför säsongen 

1957/58. Tidigare fick man disponera ett rum i 

Skivedsskolans källare, vars utrymme saknade 

duschmöjligheter. Duscha fick man göra i en 

angränsande tvättstuga, under en kran med 

kallvatten. Vid matcherna fick naturligtvis 

gästerna disponera det enda rummet. Hem-

malaget bytte då om i skolans pannrum och 

vedförråd, otaliga är de gånger som spelarna 

bytte om med vedklavar som sittplatser. Ut-

rymmet var begränsat, så att 

den som kom sent till sam-

lingen fick straffet att byta om 

närmast pannorna, där tempe-

raturen oftast var 40–50 grader.

Det berättas många historier 

om dessa påvra omklädnings-

utrymmen, en av de roligare är 

den när hemmalaget i en avgö-

rande seriematch, passade på att gå ut först, 

till sista perioden. När sista hemmaspelare 

passerat upp från källarens stentrappa tog 

han med sig den filtmatta som låg till skydd 

för skridskorna. Bortalaget gick i stentrappan och 

förstörde slipningen och förlorade matchen.

Trots de enkla förutsättningarna tillhörde Ski-

veds IF topplagen i div. 2 västra B, under hela 

1950-talet. Många är bataljerna med Viking, 

Munkfors, Sunne, Kil, Färjestad, GAIS, Västra 

Frölunda, Mariestad m fl. Det bästa laget hade 

man troligen under perioden 1953 till 1956. 

Förstnämnda år orsakade Skiveds IF årets 

stora hockeyknall i Sverige. I Antons cup, en 

turnering vid sidan om SM, besegrade laget 

de nyblivna svenska mästarna Södertälje SK 

med 4–3. Att matchen spelades i Södertälje 

gjorde inte sensationen mindre. I nästa om-

gång lottades ”Kometen från Värmland” mot 

Djurgården borta. Sven Tumba, Rolle Stotz, 

Lasse Björn och de andra var dock varnade 

och vann matchen med 4 -2.

Att skriva om Skiveds IF utan att nämna Bror 

Trell, vore att trampa i klaveret. Denna out-

tröttliga ledare, som vid sidan om sitt le-

darskap drev byns bok- och pappershandel, 

samtidigt som han i perioder var både ordfö-

rande, kassör och lagledare. Hans affärslokal 

var ofta vårt andra hem. Starkt jobbat, Bror 

Trell, och frid över ditt minne!

jan Hagstrand
Fd. fritidschef i Forshaga kommun

Skiveds IF, vad i all 
världen är nu detta för 
ett gäng från de djupa 
värmlandsskogarna? 
Det enda som VSK 
kände till om Skived 
var att två av spelarna 
hade allsvensk rutin.

Kommunens fö
rre

 fri
tid

sch
ef 

bjuder o
ss p

å histo
rie

n om 

Ski
veds IF

Skiveds iFs kvallag från 1949, stående fr vä: Hans Flodin, Bo Hagstrand, Holger eklöf, Olle johansson, 
Sven Karlsson, enok Strandberg, Arne Björkman, Börje persson, Axel johansson. 
Knästående fr vä: Gunnar eriksson, Nisse Nord och Allan Sandström.

Skiveds iFs kvallag från 1949 vid återträff 
fredagen den 4 november 2010, fr vä:
Sven Karlsson, Arne Björkman, Börje pers-
son, Bo Hagstrand, Allan Sandström och enok 
Strandberg. (Förhindrad att närvara Olle johans-
son. Övriga ledare och spelare avlidna.)

Klarälven. Granne med betydligt större Forshaga. Bara en bro skiljer orterna åt. 
1949 bodde 500 personer i Skived. Ortens stolthet var Skiveds iF, ishockeylaget, som detta år vann 
div. 2 västra B. det betydde allsvenskt kvalspel mot vinnaren i div. 2 västra A, Västerås SK”
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Bok om bruket och idrotten i Mölnbacka

En bok/häfte är på gång om bruket och idrotten i Mölnbacka. Skriften 

kommer att spegla brukets historia sen långt tillbaka i tiden. Idrotten 

kommer också att få stor plats i boken med berättelser från 1918 och 

framåt i tiden. Mycket nytt och intressant material samt många gamla 

bilder kommer att finnas med. Det är olika personer som skrivit om 

sina minnen och upplevelser i Mölnbacka. 

”Släppet” av boken kommer att ske i Mölnbacka Bygdegård någon 

gång kring månadsskiftet januari/februari 2011. Ett bildspel skall vi-

sas med en del material från boken samt en del andra bilder som tidigare inte visats. En 

fullödig information till bilderna som visas kommer att ske och dessutom kommer kaffe 

med bröd att serveras i pausen. 

Eftersom vi inte kan ta in hur många människor som helst i Bygdegården och då intres-

set tidigare varit stort när vi visat bildspel i Mölnbacka kommer vi att begränsa antalet 

platser. Det kommer att sättas upp affischer samt annonseras när denna händelse kom-

mer att äga rum.

Julbocken

Nu är julbocken i Mölnbacka klädd och 

ser väldigt välmående ut där han står vid 

Isbanebaracken. Han skrudade sig i sin 

vinterpäls med hjälp av ett 20-tal Möln-

backabor i det gråkalla vädret lördagen 

den 13 november. Efteråt var det serve-

ring av glögg, kaffe och korvgrillning vid 

Bygdegården.

Onsdagscafé på 
Mölnbacka bygdegård

Caféet är öppet i Bygdegården onsda-

gar mellan klockan 10-13. Förutom kaffe 

och smörgås finns det hembakat bröd av 

olika slag och dessutom kan du fynda på 

loppisbordet. Ett tips, kombinera besöket 

med en vandring på kulturstigen innan du 

dricker kaffe, så har du även fått motion 

och lite kulturella upplevelser.

det stora 
kak-kalaset i Mölnbacka
Lördagen den 23 oktober var det dags för det stora kak-

kalaset i Mölnbacka. En kväll i veckan flera veckor i för-

väg hade det varit kakbak i bygdegården för att fylla det 

dignande kakbordet. Detta resulterade i, inte mindre än, 

37 sorter! Det fanns kanelbullar, strassburgare, choklad-

biskvier, marknadsgodis, hallongrottor, syltkakor, kanel-

kakor, bondkakor mm. Det fanns även flertalet sorter för 

den som var gluten- eller laktosintolerant.

Ät så mycket du vill för 50 kronor stod det på affischen, vilket lockade drygt 100 personer 

till bords. Redan en kvart innan kalaset öppnade stod det bilar med väntande gäster på 

parkeringen. Dagen till ära hade det också dragits ihop till ett stor loppisbord med mas-

sor av fina saker till bra priser. Detta var också en populär station denna dag. Om det blir 

en tradition återstår att se.
Text & foto: jenny Grahn

Göte Falk
Mölnbacka AIS

Göte Falk
Mölnbacka AIS

Göte Falk
Mölnbacka AIS

Stora soppfesten

I oktober var 

det dags för 

Forshaga Hem-

trädgårdsför-

enings stora 

soppfest. Vi 

var ca 60 medlemmar som samlats på 

hembygdsgården för att ha en trevlig kväll 

tillsammans. Vi hälsades välkomna av ord-

föranden Julia Lokka och bjöds till bords.

Här fanns massor av fantastiska soppor, 

hembakat bröd och kex.

Vi gästades av "Agnes Jansson" som var 

en bonnkäring med bestämda åsikter och 

som hade ett stort lager av roliga historier. 

Kvällen avslutades med kaffe och dragning 

på det stora lotteriet.

Text: lisbeth Budai 
Foto: Sandor Budai
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Snart är backen full med snö. Vi hoppas att öppna i mellandagarna som 
vanligt. Förra året var en fantastisk säsong med många nyheter som vi 
upprepar i år.

• En ny klubbstuga med kiosk, servering och omklädningsrum. 

• Vi drog upp skatespår på golfbanan. Vi drog givetvis även upp vanliga längdspår. Om 

snömängden tillåter gör vi även detta denna säsong.

• Vår populära skidskola gjorde vi om till en intensivare utbildning. Varje skidskola är på 

en helg. Under säsongen ordnar vi tre skidskolor. Detta gjorde att eleverna i framför allt 

de yngre åldrarna inte behövde vänta så mycket. Tack vare det kunde även allmänheten 

åka i backen utan att det blev för trångt. 

• Nytt i vintras var även Dömle Night light. Vi hade disco i backen under två kvällar med 

musik ock fräck belysning.  De var välbesökta tillställningar. Vi kommer att köra Dömle 

Night light även denna vinter. Alla är hjärtligt välkomna på en härlig kväll i backen. 

• Ytterligare en nyhet förra året var att vi stod som arrangörer av en tävling. Åkare från 

hela Värmland kom till oss. Vi fick mycket beröm för vår backe och för arrangemanget. 

Det var lärorikt och kul. Vi kommer att ha en likadan tävling i år också.

• Tack vare en ny pump till snösystemet kunde vi lägga snö rekordsnabbt. Detta var en 

stor investering förra året som vi är väldigt nöjda med. 

Vi förväntar oss att minst lika mycket ska hända i år och vem vet kanske blir det lite till. 

Hjärtligt välkomna till en ny säsong i Dömlebacken önskar Deje Alpina klubb.

evenemangstips
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under turism & evenemang samt på varmland.org

Med reservation för ändringar

evenemangen är hämtade från vår 
kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också. 
de publiceras också på Värmlands 
evemenangssidor under varmland.org

8 december Kl 15-16 läseklubb på Forshaga 
bibliotek, Forshaga Vi träffas en onsdagsef-
termiddag och pratar böcker och byter bok-
tips och fikar. För dig mellan 11 och 13 år. An-
mäl dig på biblioteken i Lärcenter eller skicka 
e-post till sara.carlsson@forshaga.se

9 december Kl 18-21 Motionsbugg på Fors-
haga Folkets hus Entré 40 kr Servering

10 december Kl 11 Fredagsförmiddag på 
Mötesplats Kupan, Forshaga På Röda korsets 
mötesplats Kupan i Forshaga kan du varje fre-
dag lyssna till musik. Här bjuds på pianobar 
med kaffe och nygräddade våfflor!

11 december Kl 10-16 Bergsgårdens jul-
marknad, Forshaga Det är försäljning av 
hemslöjd, mat, kuriosa och julgranar mm. Det 
går hästskjutsar under dagen.

11 december Kl 13:15 innebandy dam div 2, 
Forshaga GS 86 – Åmotsfors IF

11 december Kl 20-01 thorleifs på Bergs-
gårdens julmarknad, Forshaga Dans till 
Thorleifs i ridhuset på Bergsgården.

13 december Kl 18:30 Fira lucia på Slottet, 
Forshaga Sång av Lucia med tärnor Tomtemor 
kommer på besök Kaffe med bröd Lotterier 
Medlem eller ej, alla är välkomna! Fri entré. 
Arr. www.karavanen.org i samarbete med Ar-
betsidécentrum 

16 december Kl 18-21 Motionsbugg på Fors-
haga Folkets hus Entré 40 kr Servering

17 december Kl 11 Fredagsförmiddag på 
Mötesplats Kupan, Forshaga På Röda korsets 
mötesplats Kupan i Forshaga kan du varje fre-
dag lyssna till musik. Här bjuds på pianobar 
med kaffe och nygräddade våfflor!

19 december Kl 13:30 innebandy dam div 2, 
Forshaga GS 86 – Munkfors IBK

15 januari Kl 14 innebandy herr div 1, Fors-
haga GS 86 – Sala Silverstaden IBK

29 januari Kl 14 innebandy herr div 1, Fors-
haga GS 86 – IBK Aston

29 januari Kl 17:30 innebandy dam div 2, 
Forshaga GS 86 – Sjöstads IF

19 februari Kl 14 innebandy herr div 1, 
Forshaga GS 86 – Surahammars IBF

19 februari Kl 17:30 innebandy dam div 2, 
Forshaga GS 86 – Kristinehamns IBF

Ny säsong för dömlebacken med favoriter i repris

Monica Fernqvist
Deje Alpina Klubb
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tips från biblioteken
Öppettider: Deje mån 15-19, tis 10-14, tors 10-14 Forshaga mån-tors 8.30-20, fre 10-16, sön 11-14

Maria Gerlofson

Mod Stå upp för dig själv

Biter du ofta ihop och slä-

tar över när andra beter 

sig illa? Ursäktar du andra 

och tänker att det nog är 

du som gjort fel? Står du 

inte riktigt upp för dig 

själv? Du är inte ensam. 

Vi har lärt oss att vara 

snälla, att hålla igen och inte sticka ut. 

Men hur bra mår vi av det egentligen? Den 

som inte vågar stå upp för sig själv utnytt-

jar inte hela sin potential. Istället slösar vi 

bort våra tillgångar och världen får inte se 

all kraft, styrka och kreativitet som finns 

hos oss. 

Detta är en peppbok för alla som vill stå 

upp för sig själva och öka sin självkänsla. 

För alla vill vara mer modiga och mindre 

mesiga.

Maria Gerlofson berättar om sin egen väg 

ur mesighet och rädsla och hur hon har 

gjort för att bli modigare i livet. Med de 

metoder och teorier hon beskriver kan 

du bli mer medveten om hur du själv och 

andra är, och därmed bli starkare. Du får 

redskap som kan göra dig modigare, men 

också stöd att vara snäll mot dig själv när 

du inte riktigt vågar.

Måns Gahrton & johan Unenge

en förknorrad vinter

Årets julkalender på 

SVT heter Hotell Gyllene 

Knorren och handlar om 

familjen Rantanen som 

får nog av stadslivet och 

köper ett gammalt hotell 

på landet. 

Livet som hotellägare är tyvärr inte så lätt 

som de trott, hotellet har nästan inga gäs-

ter, någon stjäl all mat och det spökar i 

rum 13 – för att bara nämna några av pro-

blemen. 

Det finns en hel serie med knasiga och roli-

ga böcker om Hotell Gyllene Knorren. I den 

senaste försöker familjen Rantanen vinna 

utmärkelsen Snöstjärnan som delas ut till 

de bästa vinterhotellen. Men vad tycker 

egentligen kontroll-tanten från Snöstjär-

neguiden om att få en gris i huvudet mitt 

under lunchen? Och det är bara början… 

Under hösten har vi träffats på onsdagskvällarna för att lösa korsord tillsammans. Här 

sitter deltagarna och slår sina kloka huvuden ihop för att lösa diverse problem. Några 

konstiga ord här och där, tillsammans är det lättare att hitta lösningen. Skulle man mot 

förmodan gå bet finns alltid Google, Ne, mm att tillgå. En liten fikapaus för att få ny 

energi brukar också hinnas med.

Vid avslutningen den 10 november, hade vi tipspromenad med kluriga frågor. Vinnaren 

fick en ”prova på” prenumeration på en korsordstidning (förstås), tvåorna belönades med 

varsin bok samt bibliotekets fina kasse. Stort tack till deltagarna.

jan Hedh

277 sorters kakor

En receptskatt, en kultur-

gärning och ett unikt re-

ferensverk för konditorer 

och kakälskare!

I 45 år har Jan Hedh bakat 

kakor. Alltsedan sin lär-

lingstid hos den tidens 

legendariska mästare har han förädlat kak-

bakandets konst och är numera själv den 

mästare som för hantverk och tradition 

vidare. Här har han samlat 277 sorters ka-

kor, inklusive grundrecept på krämer och 

degar, som alla har det gemensamt att de 

tillhör vår svenska kaktradition.

Min lilla skattkammare – 
Kom så åker vi!

I serien Min lilla skatt-

kammare ingår ett urval 

av våra mest älskade ver-

ser och sånger för små 

barn. Denna bok handlar 

om  allt som rullar och rör 

sig. Hjulen på bussen, Jag hamrar och spi-

kar, Rida ranka, och Tingelingelinge tåget 

går är några av texterna, alla illustrerade 

med Anna Höglunds fantasifulla bilder. 

Bibliotekens öppettider under jul 
och nyår hittar du på sidan 2.

Korsordskvällar 
på biblioteket

på bilden syns Sara Östlund, eva Sjöholm, 
Siri engelbrekt och irma Cederqvist.

lena Sjöblom
Forshaga bibliotek

Öppet pÅ jUlAFtON?
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Besök hos de nyfödda i Forshaga 
kommun är en tradition. Kommu-
nalråd Angelica rage hälsar på för 
att fira familjens nytillskott och för 
att överlämna kommunens maskot. 
det är uppskattade besök och samtal 
som har resulterat i många nya ideér 
och förslag. 

Bebisupp-
vaktning

Cornelia dahl elias KarlssonCristofer-eric Svensson jakoleva

Charlie paulssonAlice Olsson

ICDP är ett utbildningsprogram om hur man bemöter barnet på ett positivt och lyhört 

sätt, som tar fram och bygger på barnets positiva sidor. Ett förhållningssätt som ska 

vara förebyggande och som gör det lättare att hantera konflikter. Bemötandet och för-

hållningssättet bygger bland annat på barnkonventionen och modern småbarnsforskning. 

Under hösten har det anordnats en föräldrakurs i ICDP/”Vägledande samspel”. Det har 

tidigare hållits kurser för personal inom förskola, skola och fritids, men nu i höst var det 

föräldrarnas tur! Det blev stor uppslutning, med 18 föräldrar anmälda. På träffarna har 

det visats filmer, diskuterats och gjorts övningar. Det viktiga är att få fram hur man själv 

vill vara som förälder och hur man vill ha det tillsammans med sitt barn. Det är också 

viktigt att få diskutera med varandra i gruppen om föräldraskapet. 

Efterfrågan har varit stor och vi hoppas på en kurs till våren också! Är du intresserad?

Är du intresserad 
eller vill ha mer information?

efterfrågan har varit stor och vi hop-
pas på en kurs till våren också! Är du 
intresserad?

Välkommen att ringa emma Nilsson 
på Öppna förskolan 070-2132949

Kursledare:
emma Nilsson, förskollärare
Veronica Kindbom, förskollärare  
Ann-Kristin Källström, diakon

Föräldrakurs i iCdp/Vägledande samspel

emma Nilsson
Familjecentrum
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Olivia Ottosson Cotten theo Häggbom

Milo StrömbergMatilda Hagström Berglindlove palmquist

Natalie roth Hedman

emilia rocksberg iselinn Ytterdahl li Cehajic Hall


