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Skicka ditt material (helst via 
e-post) före utsatt manusstopp till 
adressen: kontakten@forshaga.se 
Vi förbehåller oss rätten att stryka, 
korta samt redigera insänt material.

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

Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in 
på CD och distribueras till synska-
dade. Det görs av SRF Ljudproduk-
tion i Kristinehamn.
Tel: 0550-832 13 
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UtgivningManusstopp

Barnkommun i Värmland

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

054-17 20 06

Utgivningsplan 2012

På omslaget: Glad tjej
Foto: Mostphotos.com

Box 93, 667 22 Forshaga 

Semestertiderna närmar sig. I sommar 
kan vi roa oss ordentligt i vårt närområde. 
Några exempel: Forshagafestivalen, Kam-
marmusikdagarna, ett flertal evenemang i 
Forshaga Folkets park och givetvis vår för-
sta konst - och konsthantverksrunda, Lus-
tenrundan. Dessutom har kommunen under 
våren anställt ett antal ungdomar, med stöd 
från Mölnbacka/Trysilstiftelsen, som har 
gjort iordning badplatsen vid Skivtjärn. Hit 
åker många från hela kommunen för bad 
och sol.

Efter sommarlovet/semestern hoppas vi 
att multisportarenan och skateboardbanan 
utanför Lärcenter står färdiga samt att 
gymredskapen för alla åldrar är på plats i 
Lintjärnsparken. 

I norra delen av vår kommun kommer det 
att finnas en flyttbar fotbollsbur. Den kallas 
pannabur och är mycket bra och populär för 
alla som gillar att träna upp sin bollteknik 
och därmed sin kondition....

Till hösten flyttar ensamkommande barn till 
Deje. Vi utgår ifrån att de får ett bra mot-
tagande och att de snabbt integreras i vår 
kommun. 

KRÖNIKAN

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

Det finns nu också ett förslag 
till ombyggnad av Dejesko-
lan. Beslutet tas i fullmäk-
tige i augusti. Innan dess 
ska alla politiska partier 
bjudas in till ett möte an-
gående förslaget.

På kommunfullmäktige i maj an-
tas en handlingsplan för att minska 
barnfattigdomen i vår kommun. 
De kommunala verksamheterna 
kan på olika sätt hjälpa till att mins-
ka klyftorna mellan barnen i vår kommun. 
Alla har inte råd med några längre utflykter 
eller resor på sin semester/sitt sommarlov. 
Därför känns det bra att många evenemang 
anordnas i närområdet. Vi får sända en 
tacksam tanke till alla som aktiverar sig för 
oss andra! Det bästa berömmet för arrangö-
rerna är dock om det deltar många kom-
muninvånare i de kommande aktiviteterna.

Till slut får vi önska oss en trevlig sommar 
utan översvämningar, så vi slipper de be-
svärliga översvämningsmyggorna!

Handlingsplan för barnens bästa 
genom att minska barnfattigdomen

En fördjupad fattigdom med ökade klyftor mellan olika grup-
per barn leder till att barn hamnar i utanförskap och tvingas 
växa upp i samhällets marginaler. Detta innebär sämre förut-
sättningar på fler områden och en risk för deras utveckling. 
Ordförandena i kommunens nämnder har därför tagit fram 
en handlingsplan om hur kommunen ska arbeta för barnens 
bästa ur ett ekonomiskt perspektiv.

Malin Brandin
Informatör
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Så ska vi tillsammans 
bekämpa myggen i Deje

Mötet inleddes av kommunchef Ingrid Näs-
ström som gav en bakgrund om vad som hänt 
i projektet fram till nu. Vid denna tidnings 
presslägning väntar vi på bekämpningsansö-
kan för Natura 2000-område som ligger på 
regeringens bord hos miljödepartementet. 
Svar väntas i slutet av maj/början av juni.

Alla partier som sitter i Forshaga fullmäk-
tige är överens om att bekämpa myggen. 
KD och MP står inte bakom en biologisk be-
kämpning. Lars-Ola Westerlund (MP) före-
slog att arbeta för en reglering av Klarälven 
för att minska myggen.

Monika Gottmarsson, som är anställd av 
Forshaga kommun för att jobba med mygg-
projektet, berättade om hur kommunen 
jobbar brett, och följer upp möjliga alter-
nativa lösningar, och långsiktiga lösningar. 
Exempelvis fågelholkar för svartvit flug-
snappare, fladdermusholkar, undersöka 
om potentiella kläckningsområden för 
översvämningsmygg kan vara aktuell som 
betesmark för nötkreatur (med avsikt att 
betesdur trampar ned mygglarverna), sly-
röjning (har effekt på skogsmygg), vatten-
reglering (långsiktig lösning som kommunen 
bett Länsstyrelsen i Värmland om hjälp att 
driva), och myggfällor. 

Förslag om att bjuda in representanter från 
Naturvårdsverket till Deje, när myggplågan 
slagit till uppkom också under mötet. Enligt 
Martina Schäfer, Uppsala universitet, var 
det så befolkningen vid Nedre Dalälven gick 
tillväga när beslutet om biologisk bekämp-
ning godkändes. 

Information om vad som händer
Vi fortsätter vårt arbete med att informera 
vad som händer i ärendet under Myggaktu-
ellt på vår webbplats samt att sammanfatta 
här i Kontakten. Vi vill att invånarna ska 
vara välinformerade och strävar efter att 
vara så tydliga vi kan. 

I sommar är vår ambition att få nationell 
media att uppmärksamma myggplågan i 
Deje, det är viktigt att fler får upp ögonen 
på vårt problem.

Om tidigare års plåga upprepas denna som-
mar kommer vi dessutom att öppna ett in-
formationscenter i Kulturhuset dit du kan 
vända dig med frågor om mygg, med mera. 

Vi gör det tillsammans!
— Vi gör det här tillsammans, kommunen 
står på de drabbades sida, berättade Maria 
Norell, ordf. i miljö och byggnämnden på 
mötet.

Cirka 50 personer kom till Kul-
turhuset den 7 maj för att få 
information och ställa frågor till 
politiker och tjänstemän. Jan 
Lundström och Martina Schäfer, 
forskare från Uppsala universitet 
fanns på plats som sakkunniga.

FÖLJ HELA ÄRENDET
Du kan följa hela ärendet på vår webbpalts 
under myggaktuellt. På den sidan beskri-
ver vi vad som sker vecka för vecka.

Malin Brandin, Mattias Göthberg
Informatörer

Politiker och forskare fanns på Kulturhuset i 
maj för att svara på frågor från dejebor som 
plågas av myggen.

  
Vad gör vi i sommar vid ännu en myggin-
vasion?
• Biologisk bekämpning, och vi fortsätter att 
räkna mygg. I väntan på beslut om biologisk 
bekämpning (som de flesta verkar anse vara 
lösningen på kort sikt) fortsätter vi kart-
lägga och räkna myggen. Naturvårdsverket 
tycker att dokumentationen inför bekämp-
ning är för liten, antalet mätningsår är för 
få, vi fortsätter dokumentera. Oavsett be-
slut i år måste en ny ansökan göras varje år. 

• Vi vädjar om din berättelse, vi fortsätter 
att samla skildringar om myggbesvären. Det 
är viktigt att få in berättelser om hur myg-
gen påverkat dig som är berörd. Kommunen 
samlar in och vidarefömedlar till Natur-
vårdsverket och Miljödepartementet. Att vi 
i dagsläget bara har förmedlat 44 berättel-
ser från drabbade anser Naturvårdsverket 
vara för få. 

Skriv din berättelse och skicka till oss. Du 
kan använda ett formulär som finns på vår 
webbplats, skriva e-post eller vanligt brev, 
huvudsaken är att det är skriftligt. Bifoga 
gärna skisser, ritningar, teckningar... 

• Röjning av sly. Skogslaget har uppdraget 
att slyröja på kommunens mark på områden 
i och kring Deje. 

• Myggfällor - så kallade gasolfällor Kommu-
nen köper in och sätter ut vid kommunens 
fastigheter. Vi har kontakt med övriga fast-
ighetsägare och Svenska kyrkan och Fors-
hagabostäder köper in myggfällor till sina 
fastigheter. Kommunen kan däremot inte ta 
ansvar för privata fastigheter och ska där-
för inte köpa myggfällor till enskilda. Vi kan 
omöjligt ta ansvar om något skulle hända 
eller om den stals. Vi bryter mot kommunal-
lagen om vi köper in till enskilda! 

Om intresse finns att skaffa myggfälla upp-
manar vi att privatpersoner går samman (en 
myggfälla kan täcka 5000 m2).   
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Som verksamhet i 
Deje är ambitionen 
att försöka använda 
sig av andra lokala 
verksamheter i så 
stor utsträckning som 
möjligt. Det handlar 
om allt ifrån inköp till 
samverkan med skola 
och föreningsliv. 

I skrivandets stund så 
har boendet ännu inget namn, några av er 
jag mött har säkert märkt att jag efterfrå-
gat det i olika sammanhang. Jag hoppas jag 
kunna presentera verksamheten med namn 
längre fram!

HVB-HEM

Forshaga kommun har som de flesta andra 
kommuner i Sverige fattat beslut om att ta 
emot barn som kommer till Sverige utan 
förälder eller annan legal vårdnadshavare, 
ensamkommande barn. Det tecknade avta-
let gäller tio platser varav tre platser alltid 
ska finnas tillgängliga för asylsökande. 

I Deje vill vi ta emot både killar och tjejer 
i åldrarna 13-18 år. Asylprocessen för barn 
tar ungefär tre månader, därefter får de 
beslut om att de får stanna i Sverige eller 
att de blir avvisade. I dagsläget kommer 
majoriteten av de ensamkommande barnen 
från Afghanistan. 

HVB-hemmet följer nationella riktlinjer 
för HVB-hem och insatser utifrån gällande 
lagstiftning, Socialstyrelsen utför tillsyn på 
verksamheten. 

Lokalfrågan är löst genom att kommunen 
hyr huset som tidigare inrymde vårdcen-
tralen i Deje. När beslutet fattats om att 
kommunen skulle hyra lokalen kom för-
frågan om möjligheten att inhysa rädd-
ningstjänsten i samma lokaler. Beslut från 
räddningstjänsten kommer dock inte för-

HVB-hem för ensamkommande barn öppnar i Deje

Annika Noleryd
Föreståndare för HVB-hemmet 

054-17 21 07
annika.noleryd@forshaga.se

Ett hem för vård eller boende, HVB, är en 
institution som på kommunens uppdrag er-
bjuder boende till barn och ungdomar som 
av olika skäl inte kan bo med sin familj. 

rän nästa år. Verksamheten för ensamkom-
mande barn kan inte vänta på detta efter-
som mottagandet av barnen måste komma 
igång enligt avtal. Arbetet pågår för fullt 
med att anpassa lokalerna och möjliggöra 
att räddningstjänsten och HVB-hemmet kan 
vara samlokaliserade i huset, om det blir 
aktuellt.  

Personalen är rekryterad och utöver före-
ståndare är åtta personer anställda som 
integrationshandledare och de kommer att 
börja i slutet av juni med förberedelser in-
för mottagandet av ungdomarna. Förbere-
delserna kommer att bestå bland annat i 
att inreda boendet och köpa in saker som 
ungdomarna kan aktiveras med, tidningar, 
spel, cyklar, bollar osv. Om någon har något 
som kan vara av intresse för oss får han el-
ler hon gärna höra av sig till mig som före-
ståndare. 

Boendet som öppnar 1 augusti, kommer 
att vara bemannat dygnet runt och jobba 
med allt ifrån vardagssysslor som städning 
och matlagning till terapeutiska samtal och 
samhällsorientering. 

Annika Noleryd, fö-
reståndare för HVB-
hemmet i Deje

Före detta vårdcentralen i Deje byggs om för att i höst bli ett så kallat HVB-hem för ensamkommande barn. Verksamheten öppnar den 1 augusti.
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Vill du bli god 
man för ensam-
kommande barn?
Många olika myndigheter måste samarbeta 
för att mottagandet av ensamkommande 
flyktingar ska ske på bästa möjliga sätt. 
Boendepersonalen och socialsekreteraren 
ansvarar för att ungdomen ska ha en bra 
vardag och skolgång. 

En god man anordnas för varje ensamkom-
mande ungdom i Sverige. Anledningen till 
detta är att, precis som svenska barn under 
18 år, behöver ensamkommande ungdomar 
en vårdnadshavare som företräder dem 
inför myndigheter. En god man för ensam-
kommande träder i föräldrarnas stället som 
vårdnadshavare under tiden barnets asyl-
ansökan prövas av Migrationsverket. Det 
är överförmyndarnämnden som förordnar 
den gode mannen. En del krav ställs på 
den gode mannen. Bland annat att en god 
man inte får förekoma i kronofogdens el-
ler polisens register. Gode män erhåller ett 
personligt förordnande och har rätt till ett 
skäligt månadsarvode. Godmansuppdraget 
avslutas normalt sett när barnet beviljats 
svenskt uppehållstillstånd. 

Vad gör en god man för ensamkommande? 
Bland annat sköter en god man kontakter 
med Migrationsverket, håller sig á jour 
om barnets skolgång och förvaltar barnets 
dagersättning. Den gode mannen spelar en 
viktig roll som ”spindeln i nätet” för en 
ungdom som befinner sig i ett nytt samhäl-
let.  En god man för ensamkommande har 
naturligtvis ingen plikt att försörja barnet, 
då barnet får logi och mat på boendet, och 
en dagersättning som betalas av Migra-
tionsverket.  

Vill du veta mer, kan du läsa på www.fors-
haga.se/ofn, under rubriken Ensamkom-
mande barn. Vill du bli god man för en-
samkommande ungdomar, kan du kontakta 
överförmyndarkontoret på 054-17 20 00. 
Eller mejla: ofn@forshaga.se 

Vanesa Blanco
Verksamhetschef överförmyndarkontoret

Familjehem till barn som kommer från 
andra länder utan vårdnadshavare
Mer information hittar du på forshaga.se. under uppdragstagare som ligger 
under lediga arbeten. Du kan också kontakta: Rose-Marie Sundström, chef för 
familjeenheten, tel: 054-17 20 15

Vi söker också familjehem, kontaktfamiljer, kontaktperson till barn som behöver 
byta miljö eller annat stöd.

Vi söker

Förslag att 
Dejeskolan byggs om
Politiker och tjänstemän har under de senaste månaderna diskuterat olika förslag till 
om- och tillbyggnad av Dejeskolan. Bakgrunden är att grund- och förskolan har för 
mycket ytor i förhållande till antal elever. Detta tillsammans med slitna byggnader, 
behov av energieffektivisering samt beslutet att klass 7-9 ska finnas kvar i Deje, har 
resulterat i följande förslag. 

Nuvarande byggnader för förskola, klasser 1-6 och sär- och träningsskola rivs. En ny 
skolbyggnad uppförs som länkas samman via en ny huvudentré gemensam med högsta-
diet. I den nya byggnaden blir det klassrum för år 1-3 och i högstadiebyggnaden för år 
4-9, sär- och träningsskola och administration. Mellan den nya byggnaden och Bruksvä-
gen i söder blir det i förslaget plats för skolgård samt en ny parkering. 

Så ser planen ut i dagsläget och det kan givetvis bli ändringar innan kommunfullmäk-
tige fattar beslut i augusti. Fortsatt behandling av ärendet sker härnäst vid kommun-
styrelsens arbetsutskott den 4 juni. 

Anne Hellström
Informatör kommunteknik

Skiss: Sweco



6    Kontakten nr 3, 2012

Fyrbo travels around the world
Gruppen Fyrbo på Dejeskolan har under läsåret jobbat med ett projekt som de kallat 
”Fyrbo travels around the world”, ett arbete med internationellt tema där man sjunger 
sånger från olika länder och målar bilder med mera. Tack vare ett bidrag de sökt från de 
kommunala medlen för Kultur i skolan har de tillsammans med dramapedagogen Eva-Mi 
Tapper bland annat haft övningar och dramatiserat några av sångerna.

Fyrbo som består av en förskoleklass och årskurserna 1-3 har övat på detta vid flera tillfäl-
len och en dag i slutet på april var det uppvisning i Dejeskolans matsal. Eleverna var jät-
teduktiga och framför allt modiga som vågade uppträda för sina klasskamrater.

Skrivarkurs på påsklovet
Biblioteket arrangerade under påsklovet en skrivarkurs för barn mellan 9-13 år. Janne Ollars höll i kursen som lockade 13 unga författare 
till biblioteket för att skriva berättelser under fyra dagar. Kursen höll på i två timmar varje dag och många fortsatte att skriva hemma. 
Genom teaterlekar fick barnen lära sig knep för att utveckla bra huvudpersoner, intressanta handlingar eller konflikter i fängslande mil-
jöer till sina berättelser. 

Berättelser om vargar, zombies, mördare, kärlek, oupptäckta planeter mm skrevs. Några berättelser blev färdiga och andra bara påbör-
jade. Ett texthäfte med alla texter är ett av de synliga resultaten av kursen. De flesta tyckte kursen var lärorik, att de hade blivit bättre 
på att både skriva och stava och de ville gärna gå en fortsättningskurs. Det blev fyra lustfyllda dagar med flitigt skrivande.

Kursledaren Janne Ollars är författare och lärare och har under åren besökt mer än 500 barn- och ungdomsgrupper där han berättat om 
böcker och skrivande. Han är mest känd för sina böcker om Karl Gran. Han har även skrivit en ungdomsbok, Ett pris på mitt huvud som 
kom ut 2011.

Förskolan Solåker 
besöker simhallen
Vi på Solåkers förskola i Deje har vid fem 
tillfällen under februari-april varit till 
badhuset med några barn i taget. Det 
har varit ett mycket uppskattat besök av 
både barnen, personalen och badhusper-
sonalen. 
I läroplanen (Lpfö 98/10) står att för-
skolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin motorik, koordinationsför-
måga och kroppsuppfattning samt förstå-
else för vikten av att värna om sin hälsa 
och sitt välbefinnande. Och det målet 
uppfylls vid dessa besök, tycker vi.

Personalen på Solåkers förskola

  

Margaretha Gunnarsson
Bibliotekarie

Malin Brandin
Informatör

Eva-Mi Tapper
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Öppet hus på Skivedsskolan 

Final i 
energiutmaningen
 
En idrottshall full med ballongbilar och 
katter med spiralsvans, bassäng med 
båtar och skrotskulpturer. Ja det fanns 
mycket att se för föräldrarna när bar-
nen gick runt och guidade. Och som på 
en riktig vernissage, bjöds det givetvis 
på cider och salta pinnar under tiden. 
Naturligtvis ville föräldrarna prova på 
vevgeneratorerna och se på sina barns 
teckningar och uppgifter som de gjort 
under året också. 

Skivedsskolan har under läsåret deltagit 
i Energiutmaningen, ett projekt som vill 
lära om energi, teknik och entrepre-
nörskap. Hela skolan har deltagit, med 
besök av dramapedagog, utbildning för 
lärarna och mycket jobb i klassrummen.  
Elsy Ilberg är lärare på Skivedsskolan: 
-Energiutmaningen har varit rolig och 
lärorik, både för de yngre och de äldre. 
Vi har lärt oss massor om vad vi kan göra 
för en mer hållbar utveckling. Den el-
fria dagen var spännande, tyckte alla. 
På den fina utställningen på skolan var 
det åren F-3 som ställde ut sina alster. 
De äldre eleverna var istället på besök 
på Karlstads universitet i mars. Där fick 
de möta andra deltagare i Energiutma-
ningen, totalt var där 500 elever på två 
dagar. På universitetet träffade elever-
na Indiana Jönsson, de fick experimen-
tera och göra uppdrag. Även de fick visa 
upp sina alster i en utställning.  Det var 
en innehållsrik dag, som uppskattades 
stort av eleverna. 
Mer information om Energiutmaningen: 
www.energiutmaningen.nu

Regionfinal i teknikåttan 
Den 19 april tävlade 2 klasser 8c och 8d från lärcenter Forshaga i regionsfinalen i teknikåt-
tan. Efter kluriga uppgifter, slutade 8c på en tredjeplats och 8d hamnade strax utanför 
”pallplats”.  Alla i klassen har varit engagerade i att bygga en bollbana och skriva ett eget 
kodspråk. På tävlingsdagen hade klassen tagit ut ett lag som representerade klassen från 
8c tävlade Elise Flognman, Philip Wingfelt, Linus Ekhagen och Elin Andersson och från 8d 
tävlade Tove Johansson, Sanna Mickelsson, Johan Björklund och Hampus Jonsson. 

När det inte tävlades var det  Klassaktivitet – Du bestämmer, legoroboten lyder! Hur en 
dator programmeras. 

Tisdagen den 8 maj var det återigen dags för fritidshemmens dag i 
Forshaga Folkets Park. Alla barn från Grossbolsskolan, Skivedssko-
lan och Lärcenter tågade gemensamt till Parken med musikskolan i 
spetsen och solen skinande från en klar himmel. 

I parken var det många aktiviteter på gång. På scenen uppträde flera barn med sång och 
dans, tipspromenad och ansiktsmålning var populärt. Vi hade också bjudit in brukshunds-
klubben, Sportfiske och hundsportsakademin som stod för ett mycket uppskattat program. 
Barnen fick pröva på agility, leda hundar, packa en kanot, fiska i damm, frisebeegolf och 
innebandy. Dagen var mycket uppskattad av både barn och vuxna.

Fritidshemmen dag firades

Mirja Lawén
Fritidspedagog

Ingrid Kjellman
Ma/NO-lärare Lärcenter

Gunilla Fält
Informatör, Energirådgivningen
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Det var 25 glada och förväntansfulla ungdomar från 
Forshaga/Kil som satte sig på ett överfullt UKM-tåg 
i Karlstad som skulle ta dem till länsfestivalen i 
Torsby.

Helgen har bestått av mycket prat, skratt, sång, dans, musik och 
konst, med andra ord en kanonkul kulturhelg med ytterst få timmar 
sömn. Det fanns gott om olika Workshops för deltagarna att testa på 
under helgen Paintball, Go-Gerilla, Gerilla Gardening, Gerilla Stick-
ning, Gps-skattjakt, Dans, Sårsminkning, Pimpa din hjälm, Musikquiz 
och Lådbilsrace. Inte nog med det man kunde få testa att vara rag-
gare för en dag, då starta det med en styling innehållande brylkräm 
sen den obligatoriska raggarrunda på järnvägsgata i Torsby som se-
nare avslutades på Östmarks alldeles egna Elvis café, rock n roll!!! 

Föreställningarna var fullproppade med talangfulla ungdomar i alla 
dess slag, allt från dragspel till growlande rockband , balett och skön 
sjungande ungdomar.

Makalöst vad kulturen bubblar när man tutar ihop 300 st ungdomar 
en helg i Torsby.

Vill man se bilder och filmklipp från helgen, eller vilka som kommer 
att skickas vidare från länsfestivalen. Då kan man läsa det på: www.
torsby.se/ukm  

Världsklass tycker vi ;-)

LÄNSFESTIVAL I TORSBy

Deltagare Ida Sandqvist 
Ungdomssamordare Joachim Aude

Ung i kommunen

Skolavslutningsinfo
Terminsavslut på Kulturhuset på fredagen den 8 juni 
med grillkväll. Den 9 juni anordnar vi en Lisebergs-
resa. Lisebergsresorna är populära och brukar locka 
ett 100-tal ungdomar. 
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Ungdomsutbyte 
med Turkiet
Forshaga kommun har sökt och beviljats 
medel från Ungdomsstyrelsen till en för-
studie. Det innebär att vi får besök den 
27-30 maj av borgmästaren och en tjäns-
teman från Samandag i Turkiet. De kom-
mer till oss för att se vad vi skulle kunna 
utbyta erfarenheter kring samt att vi ska 
skriva en ny projektansökan utifrån om-
rådena ungas inflytande och kultur.

Den 14 april åkte två ungdomar och två ledare till Amsterdam för att vara med på deras 
version av UKM:s Riksfestival som i Holland kallas Kunst Bende. På plats fanns scener för 
olika aktiviteter, musik, konst, retorik, mode, film och dans. 

Intervju med UKM deltagarna Andreas Wallin (A) och Fanny Eriksson (F):

1. Vad bästa  intrycket av festivalen i Amsterdam?
A: Jag tyckte att det var jättestort och väldigt mycket folk. Eftersom det var deras variant 
av UKM:s Riksfestival var det mycket mer seriöst än festivalen i Forshaga.
Väldigt kul att få vara där.
F: Det var stort och jättemånga som jobbade med festivalen som funktionärer.

2. Vad tyckte ni om själva upplägget med olika scener?
A: Det var bra med många olika scener. Vore något för Forshaga att tänka på.
F: Vi skulle ha mer kända konferencierer på Forshagas UKM.
Jag tyckte inte om att det var olika scener. Vi kan ha festivalen i två dagar och kanske två 
scener. Annars tyckte jag att det var bra.

3. Vad tyckte ni om prisutdelningen och avslutningen?
A: Det vore bra med feedback en timme efter avslutad föreställning. Kanske ha priser i 
Forshaga också och avsluta på lördag-söndag.
F: Bra och roligare för de som är med. Det vore kul med priser och feedback på en gång.

4. Vad tyckte ni om själva resan?
A: Resan var ett äventyr men jag skulle vilja ha haft fler dagar i Amsterdam.
F:  En jätterolig och äventyrlig resa.

Vi hade jättekul och fick många nya intryck som vi kan ta med oss till Forshaga.
Kolla gärna youtube.com Kunst Bende 2012 Amsterdam.

Joachim Aude
Ungdomssamordnare

Amsterdam: Kunst Bende

Joachim Audé och Pia Funcke
Ungdomssamordnare

Byggstart för 
multisportarenan 
och skateparken
Bygget av multisportarenan vid Lärcen-
ter pågår för fullt och beräknas vara 
färdigt innan midsommar. Arbetet med 
skateparken i betong alldeles intill mul-
tisportarenan startar i augusti och blir 
klar under hösten.

Anne Hellström
Informatör, kommunteknik

Illustration: Ricohet expo

UKM Forshaga på 
export till Holland
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I slutet av januari genomfördes en ledardag 
där såväl kommunens chefer, politiska le-
dare som representanter från förenings- och 
näringsliv deltog. Vi fick ta del av omvärlds-
analys, trender och att skapa ett meningsfullt 
och sammanhängande varumärke. Dagen hade 
stort fokus på delaktighet och vi genomförde 
workshops med utgångspunkt i vår egen kom-
mun och bilden av vår gemensamma plats. 

Denna dag var en uppstart av Forshaga kom-
muns ledarutvecklingsdagar och den var också 
ett startskott för en process för en ännu att-

En attraktivare kommun  

Tidigare turismchef har nu fått ett nytt uppdrag som till-
växtsamordnare, vilket innebär att hålla ihop ovanstående 
områden och dess nybildade fokusgrupper. Victoria Göth-
berg kommer också att fungera som spindel i nätet för ny-
inflyttade och potentiella inflyttare.

- Hör gärna av dig med dina tankar och idéer!

vi inledningsvis lägger fokus för en strategi för 
tillväxt; varumärke och vision, värdskap och at-
tityder, inflyttningsfrågor, attraktiva inre och 
yttre miljöer och lokala besöksmål.

Hur vi förmedlar bilden av vår gemensamma 
plats, hur vi välkomnar varandra och våra nya 
invånare, hur vi skapar attraktiva miljöer och 
besöksmål. Alla är frågor för en mer välkom-
nande kommun och viktiga konkurrensmedel 
om nuvarande och framtida medborgare.

Turismchef blir tillväxtsamordnare

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare

Victoria Göthberg
Näringslivsenheten
victoria.gothberg@forshaga.se
054-17 20 87 Malin Brandin

Informatör

Victoria Göthberg

Dessa områden 
ska kommunen 
fokusera på:
Varumärke och vision

Värdskap och attityder
Inflyttning

Inre och yttre miljöer
Besöksmål

raktivare kommun. En kommun där medborgare och företag trivs 
och vill skapa sin framtid. Vi har pekat ut ett antal områden där 

Möt Forshaga kommun 
tillsammans med 

Svenska Kyrkan och 
Värmlands museum 

på Barnmässan, 
den 23-25 mars 

Karlstads racketcenter

För mer information se vår 
webbplats forshaga.se
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När människor möter människor 
får det konsekvenser. I Forshaga 
kommun kommer vi nu att på-
börja en långsiktig process kring 
värdskap, konsten att få männis-
kor att känna sig välkomna. 

Det handlar mycket om attityder och för-
hållningssätt, till varandra och till våra gäs-
ter eller uppdragsgivare om du så vill. Det 
handlar om våra kunder, brukare, elever 
och vårdtagare. 

Under våren kommer kommunens chefer, 
ledande politiker och ledare inom nä-
ringsliv och föreningsliv att introduceras i 
värdskap som förhållningssätt. Vi har också 
tillsatt en fokusgrupp som långsiktigt ska 
arbeta med värdskap. Kommunens med-
arbetare kommer också att få utbildning i 
klagomålshantering. 

Värdskap – att välkomna 
synpunkter och klagomål  

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare

victoria.gothberg@forshaga.se
054-17 20 87

Policy för hantering av 
klagomål och synpunkter 
i Forshaga kommun
Forshaga kommun välkomnar klagomål 
och synpunkter. Dina klagomål och 
synpunkter är värdefulla för oss i vårt 
arbete med att utveckla och förbättra 
våra verksamheter. Alla klagomål och 
synpunkter dokumenteras och följs upp så 
att vi som arbetar inom kommunen kan se 
hur du uppfattar kvaliteten i vår service 
och våra tjänster. Inom fem arbetsdagar 
ska du få besked om att klagomål eller 
synpunkter nått oss inom kommunen och 
vem som är ansvarig handläggare.

Värdskap handlar också om hur vi välkom-
nar varandra i samhället, hur vi tar emot 
nya invånare, vilken bild vi ger av vår kom-
mun utåt, möten inom föreningslivet eller 
besökare i din butik. Alla har ett behov av 
att bli sedda och lyssnade på. Vi uppskat-
tar känslan av att någon planerat för vårt 
besök. Vi gillar när det är rent och snyggt 
och det värmer extra när man känner sig 
väntad. I en värld där produkter och platser 
blir allt mer lika hårdnar också konkurren-
sen. Vårt sätt att ta hand om varandra och 
våra besökare är ett viktigt konkurrensme-
del inför framtiden. Det är något som alla 
vi som lever och verkar här bidrar till. Vi 
är alla ambassadörer för vår gemensamma 
plats.

Vill du veta mer om processen i Forshaga 
kommun? Hör gärna av dig!

MIAB - årets företagare
 i Forshaga kommun
Motivering: Utmärkelsen Årets Företagare i Forshaga kommun tillfaller Lena Andersson som äger 
och driver Mölnbacka Industri AB. Företaget är familjeägt och är uppbyggt på specialistkompetens 
inom processteknik. MIAB tillverkar, monterar och servar sitt patenterade luftreningssystem hos 
sina kunder inom lackerings- och polyesterindustrin.

Företagsledningen är lyhörd inför omvärlden och visar på handlingskraft när det krävs nya lös-
ningar för att behålla sin marknadsposition inom rening av processluft från lösningsmedel.
MIAB tar även del i det lokala föreningslivet och stöttar både idrott och kultur på ett föredömligt sätt. 

Företagarna Forshaga i samarbete med Forshaga kommun har utsett:

Mölnbacka Industri AB (MIAB), ett fa-
miljeföretag som startade 1989. Till-
verkar utrustning som renar luft från 
lösningsmedel. Sedan starten 1989 har 
MIAB, Mölnbacka Industri AB Sweden 
legat i framkant på utvecklingen av 
luftreningsanläggningar för bl.a lack-
erings- samt polyesterindustrin. 

Marcus Ekholm
Näringslivschef

Attraktiva Forshaga

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare

Det är vi som möts 
regelbundet kring 
Intryck Forshaga

Angelica Rage (ordf.), Kommunalråd
Per-Erik Edqvist, Arbetsmarknadsenheten
Linda-Marie Fors, Centrumföreningen
Lena Gustafsson, Kultur/fritid
Mattias Göthberg, Information
Sven-Erik Heggen, Kommunteknik/gatu-park
Tomas Ivansson, Miljö/bygg
Jonny Karlsson, Kommunteknik/fastighet
Roger Nilsson, Arbetsmarknadsenheten
Madelene Nyström, Arbetsmarknadsenheten
Victoria Göthberg, Tillväxtsamordnare

Kontakt:
Victoria Göthberg, 054-17 20 75
victoria.gothberg@forshaga.se

Ur Kontakten nr 2, 2012Ur Kontakten nr 1, 2012

Dessa områden ska 
kommunen fokusera på
Varumärke och vision
Värdskap och attityder
Inre och yttre miljöer
Inflyttning
Besöksmål
Medborgardialog

I flera av Karlstadregionens kommuner finns ett forum där man diskuterar infrastruktu-
rella frågor, vissa årligen återkommande andra mindre frekventa. Då dessa frågor är en 
viktig del av kommunal turismplanering har regionens kommuner särskilt lyft in denna 
punkt i sin gemensamma strategiplan för turism. 

Sedan 2010 har även Forshaga arbetat med dessa frågor i en fokusgrupp som kallas ”In-
tryck Forshaga”. Vi har också intensifierat arbetet på senare tid då vi ser det som en 
betydelsefull del i arbetet för en attraktivare kommun. Dessa frågor rör i högsta grad oss 
som lever och verkar här. Trivsamma och välkomnande inre och yttre miljöer att vistas i 
är en del av vår livskvalité. Rena och fina områden, god skyltning och tydlig och tillgänglig 
information skapar trygghet.

Nyligen har vi också bjudit in en representant från Deje-Forshaga Centrumförening för 
att få in perspektiv från näringslivet. Vi vill gärna ha inspel för att skapa områden och 
miljöer som invånarna kan trivas och utvecklas i. Har du tankar eller förslag? Vi lyfter 
dem inom fokusgruppen och kan ta med dem i framtida planering. Tänk också på att vi 
alla har ansvar för vår gemensamma plats. Oavsett om det gäller att plocka upp skräp på 
en allmän lekplats eller att sköta om vår egen fastighet. Det blir så mycket trevligare om 
vi alla hjälps åt. Hör gärna av dig!

Intrycksgruppen i arbete för att göra kommu-
nens miljöer än mer attraktiva.

INTRyCK FORSHAGA
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Mölnbacka Trysil-stiftelsen 
ger arbetstillfällen för unga

Mölnbacka Trysil-stiftelsen avsätter 500 tkr 
till åtgärder/arbete för arbetslösa ungdo-
mar. Kommunens arbetsmarknadsenhet 
i samråd med Kommunteknik har genom 
dessa pengar fått möjlighet att förbättra 
den yttre miljön i vår kommun genom in-
satser från arbetslösa ungdomar.

Det har satsats extra på badplatser där 
främst Skivtjärn har fått en ordentlig över-
syn. Ungdomarna har städat och röjt i sko-
gen runt om badplatsen och gräsmattan har 
förfinats. Framöver kommer badhytterna 
att rustas upp, en ny gungställning instal-
leras och planer finns på att anordna en 

Bidraget från stiftelsen beviljades under våren 
och 15 arbetslösa ungdomar har under april 
och maj månad haft praktik där man börjat 
med insatser av miljövårdande karaktär på 
olika platser.

Roger Nilsson
Enhetschef

För att göra det mindre gynnsamt för skogsmygg ska kommunen röja och frakta bort sly i 
vissa områden i Deje. Kommunen har sett över sin mark för att kartlägga vilka områden som 
behöver röjas. Det visade sig tyvärr att många invånare dumpar sitt trädgårdsavfall i närmsta 
skogsdunge. Högar med ris och annat trädgårdsavfall är en miljö där myggen trivs, det är 
dessutom olagligt enligt Miljöbalken att tippa trädgårdsavfall utanför sin egen tomtgräns.  
Kommunen kommer att röja sly på vissa områden och frakta bort riset, samtidigt uppmanar 
vi er att tippa trädgårdsavfall på Katrinebergs avfallsanläggning och ingen annanstans. 

Monica Gottmarsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilden är dessvärre inte manipulerad. Berg 
av trädgårdsavfall! Så här får det INTE se ut. 
Olagligt för det första! Dessutom - trivsam 
miljö för myggen.

Invånarnas dumpade trädgårdsavfall 
blir trivsamma vardagsrum för myggen

Miljö- och hälsoskyddsinspektören ryter till

grillplats och andra förhöjande insatser. 
Stationsområdet i Deje och Lintjärns park 
bakom vårdcentralen är två andra områden 
som prioriteras i ”upplyftande” syfte.

Mycket är gjort och mycket är på gång
Ungdomarna har två månaders praktik 
genom arbetsförmedlingen och får sedan 
möjlighet att söka två månaders arbete 
under juni och juli med avtalsenlig lön. 
När gruppen går in i anställning kommer de 
även att ansvara för städning, skötsel samt 
enklare underhåll på vissa badplatser och 
andra platser i kommunen. 

I kombination med arbetspraktiken så ge-
nomförs även insatser för ungdomarna i 
form av vägledning, uppföljande möten, 
studiebesök och andra aktiviteter. Syftet är 
att ungdomarna efter projekttiden ska ha 
en bra planering inför framtiden. 

En framgångsfaktor i detta projekt tror vi 
är motivationen där man ser att praktikti-
den kan leda till anställning. Ungdomarna 
har skött sin praktik på ett föredömligt sätt 
och gjort en strålande arbetsinsats. Vi åter-
kommer med mer rapport om hur det gick. 

Stiftelsen ger pengar till arbete för ungdomar samt förhöjning av den yttre miljön i våra tätorter.

Attraktiva Forshaga
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Vuxengruppen jobbar med missbruk 
bland vuxna från 20 år. Som komple-
ment till Trappans verksamhet söker vi 
nu Familjehem som kan ta emot vuxna 
missbrukare som del i sin familj. 

Familjehemsplacering för vuxna ska ses 
som en del i en behandling där även 
Trappans insatser och ev sysselsättning 
kan ingå. 

Vi söker också Kontaktpersoner som på 
uppdrag av socialsekreterare vill vara en 
länk i arbetet med enskilda missbrukare.

Det som är viktigt är att man har en ge-
nuin vilja att dela med sig av sitt eget liv 
och stödja personer som behöver stöd av 
andra vuxna för att utvecklas väl. Det 
handlar om att känna att man står på en 
stabil grund i sitt eget liv och att man 
har tid och kraft över för att engagera 
sig i en annan människa.

Om du är intresserad av att bli kontakt-
person så kommer vi först träffa dig och 
göra en bedömning om du är lämplig 
för uppdrag som Familjehem eller kon-
taktperson. Möjlighet till råd och stöd i 
rollen som familjehem kan erbjudas av 
Trappans personal.

Kontakta
Linda Söderberg telefon 054-17 23 39 
eller mail: linda.soderberg@forshaga.se

 
I nio år har frivilliga engagerat sig i arbetet att bevaka vår kommun i PAX-projektet. 
Genom att iaktta, bevaka, registrera och larma har tryggheten ökat. Varje vecka kom-
mer rapport från polisen på händelser som inträffat och områden där bevakning kan få 
en lugnande effekt. Information som förmedlas till vår bil med PAX-frivilliga som sedan 
övervakar – inte ingriper! 

Vill du också hjälpa till?
Vi behöver fler som hjälper till med bevakningen. Kontakta PAX-ansvarig Peter Hjelm på 
telefon 070-629 19 12 eller e-post: peter.hjelm@forshaga.se

Beroendemottagningen 
Trappan i Forshaga för 
personer med missbruksproblem

Marie Eriksson och Mikael Karlsson arbetar 
som drogterapeuter i Forshaga kommun.

Marie Eriksson
Drogterapeut

Beroendemottagningen Trappan startades i 
Forshaga 2010. På Trappan arbetar Mikael 
Karlsson och Marie Eriksson. Vi har båda 
lång erfarenhet av att möta människor med 
ett missbruk/beroende av alkohol och dro-
ger samt spel om pengar. 

Trappan vänder sig till personer boende i 
Forshaga med ett missbruk/beroende av 
alkohol och/eller droger, spel om pengar 
samt stöd till deras anhöriga. Trappan er-
bjuder samtal både enskilt och i grupp. 

Till oss kan du vända dig om du är orolig 
över din alkohol/drog-situation men även 
om du orolig för någon i din närhet som du 
upplever har problem med missbruk. 

De första träffarna på Trappan innebär en 
kartläggning av individens situation för att 
sedan kunna ge individen bästa möjliga 
hjälp. Vi behandlar utifrån metoder som 
MI, KBT, Minnesotamodellen och transak-
tionsanalys. 

Är du orolig över din alkohol/drog-konsumtion eller ditt sätt att 
spela om pengar? Då kan Beroendemottagningen Trappan vara något 
för dig. 

Anhörigstöd är en service i kommunen och 
innebär att man erbjuds samtal utan att 
registreras i det sociala registret. Vi har se-
kretess men även anmälningsplikt. 

KONTAKT
Har du frågor eller vill träffa oss, ring 
så bokar vi en tid

Marie Eriksson 054-17 21 58 
Mikael Karlsson 054-17 22 79

Nattbevakning med PAX 

Vi behöver Famil-
jehem till vuxna 
missbrukare och 
Kontaktpersoner till 
vuxna missbrukare
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KONTAKT

Familjerådgivning
När familjemedlemmarna har svårt för att prata med varandra och vill ta sig ur låsta positioner finns 
möjligheten att kontakta Familjerådgivningen. Det kan handla om att få hjälp med att lyssna på och 
tala med varandra på ett bättre sätt, att bättre förstå och acceptera sig själva och varandra. Man kan 
få hjälp med att finna nya möjligheter att hantera problem och konflikter. Familjerådgivningen finns 
på Fredsgatan 1 A  i Karlstad och du kontaktar dem på telefon 054-540 00 00 (växel) 

Familjerådgivningen har tystnadsplikt och du får vara anonym om du vill. Du betalar avgift på 120 kr. 

Krismottagningen för män vänder sig till dig som är man och har behov av samtalsstöd. 
Om du behöver hjälp med att hantera aggressivitet, problem i nära relationer eller 
andra livskriser som du vill tala med en man om. Vi har förstärkt sekretess och för inga 
journaler. Krismottagningen för män har även gruppverksamhet för män som använder 
våld. 

Krismottagning för män drivs gemensamt av Svenska Kyrkan, Landstinget i Värmland 
samt kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil. 

Samtalsakuten
Samtalsakuten vänder sig till dig som är i livskris och behöver samtala 
med någon. Om du drabbas av sorg, separation, arbetslöshet, existentiell 
kris eller andra dramatiska händelser i ditt liv kan Samtalsakuten erbjuda 
en möjlighet att bearbeta den uppkomna krisen. Vi har förstärkt sekre-
tess och skriver inga journaler.

Din första kontakt sker via telefon. Telefontider är måndag, onsdag, och 
fredag mellan kl. 8-10. Övrig tid telefonsvarare. Telefon: 054-18 00 50. 
Samtalsakuten drivs gemensamt av Svenska Kyrkan, Landstinget i Värm-
land samt kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil.

Krismottagning 
för män

Överförmyndarnämnd i samverkan söker 
personer som är intresserade av uppdra-
get som gode män.

För mer information och intresseanmälan 
är du välkommen att kontakta oss, under 
kontorstid, kl 10-12 på helgfria vardagar.

Se även www.forshaga.se under rubriken 
Omsorg och stöd eller skicka ett mejl till 
ofn@forshaga.se

Vill du bli god man?

Linda Söderberg
Enhetschef IFO Vuxna 

Din första kontakt sker via telefon. Tele-
fontider är måndag och torsdag kl. 8-10. 
Övriga tider telefonsvarare.

Telefon: 054-18 01 54.
Linda Söderberg

Enhetschef IFO Vuxna 

Linda Söderberg
Enhetschef IFO Vuxna 
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Kultursk
olan

DANS
Dansmix 4-6 år
Hip Hop Låg- och Mellanstadiet
Showdans Låg- och Mellanstadiet

Sista anmälningsdag 13 juni

CIRKUSSKOLA
Vid fyra tillfällen får eleverna lära sej 
jonglera, hantera en Diablo, parak-
robatik, gå på lina mm. Cirkusskola 
i samarbete med ABF och Teater 
Mimilus!!

Sista anmälningsdag 29 augusti

TEKNIKVERKSTAD 
Utmana dig i teknik och naturveten-
skap! Hit kan barn som vill utmanas 
i teknik och naturvetenskap anmäla 
sej. Det startar en låg- och en mel-
lanstadiegrupp på vardera tio barn.

Sista anmälningsdag 29 augusti

Anmälan sker på Kulturskolans anmälningsblankett. 
Uppsägning sker på Kulturskolans uppsägningsblankett.

INSTRUMENT OCH SÅNG
Individuell sångundervisning, kör, 
sånggrupper. Instrumenten fiol, cello, 
gitarr, piano, blockflöjt, tvärflöjt, 
klarinett, saxofon, trumpet, valt-
horn, baryton, trombon och trummor.

(Antagning via kösystem)

Mer information hittar du på vår webb-
plats forshaga.se. Där kan du läsa mer om 
kursstart, avgifter och hur du anmäler till 
Kulturskolan.

Dags att anmäla sig till 

Kulturskolan hösten 2012
Våren i Kulturskolan har varit full av olika aktiviteter. Dans, teater, olika instrument, sång och cirkus har lockat många barn 
till vår verksamhet. Samarbetet med Dansstudion, Karlstad och ABF och Teater Mimulus fortsätter. Nu är det dags att söka 
till höstterminens aktiviteter. ALLA elever, både nya och gamla, skickar in en anmälningsblankett.

TEATER
Två grupper startar, en för elever i 
lågstadiet och en för mellanstadiet
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Kultursk
olanPå Karlstads universitet ordnas varje vår en arbetsmarknadsmässa, en dag där företag 

möter studenter för att prata med varandra om jobbmöjligheter, examensarbeten och 
framtida karriärutveckling. Hot Spot heter mässan och bland de 100 utställarna fanns 
Forshaga kommun. Forshaga som tillhör en av veteranerna bland utställarna representera-
des av förskollärare, undersköterska, informatörer och personaladministratörer. Det blev 
många intressanta möten. 
– Vi ser Hot Spot-dagen som ett bra tillfälle att visa upp oss som arbetsgivare och visa att 
vi är en attraktiv arbetsplats. Vi kommer på sikt att behöva rekrytera många nya medar-
betare, inom olika områden. Då vill vi visa studenter att Forshaga är ett bra alternativ i 
valet av karriär, säger Andreas Solin, personalchef i Forshaga kommun.

Studenter gav sin bild av Forshaga på Hot Spot-dagen
Kommunen passade dessutom på att låta besökarna i sin monter beskriva det första de 
tänker på när de hör ordet Forshaga. 107 personer delade med sig av sin bild av Forshaga 
(ett urval kan du läsa här ovan) Bland dem lottades några som fick en bok om det goda 
värdskapet, ett förhållningssätt som kommunen börjat jobba med om hur vi på bästa sätt 
möter och bemöter andra människor.

Kommunen pratade jobb 
med studenter på Hot Spot-dagen

Nisse och Uffe 
invalda i 
Hall of Fame
Kommunens genom tiderna främsta 
hockeyprofiler har valts in i svensk 
hockeys Hall of Fame. Nisse Nilsson och 
Uffe Sterner. Forshaga kommun gratu-
lerar till utmärkelsen!

Vårt nya telefonisystem har inneburit 
att några verksamheter fått nya tele-
fonnummer. Vi får många frågor till vår 
växel om de nya numren. De mest efter-
frågade numren är dessa:

AME exp 0552-447 84
Äldreservice-fixarservice 0552-447 44
Solåkers förskola 0552-447 42 och 0552-447 53
Vitsippan, Kulingen förskola 0552-447 44
Vitsippan, Leklusten förskola 0552-447 54
Uttern, Junibacken 0552-447 45
Uttern, Bullerbyn 0552-447 43
Uttern, Vallmon 0552-447 48
Olsäter skola 0552-0552-447 46
Olsäter, Arbetsmyran 0552-447 47

Nya telefonnummer

Malin Brandin
Informatör

småsamhälle som hemma vatten 
industri hockey f i s k e  mygg
barnkommun klarälven flottning
dialekt liten deje 
klarälvsbanan samhörighet
nä ra  mysigt bra skolor 
tryggt litet samhälle 
känner inte till raggarbilar
gammal bruksort dubbelnisse

Studenters bild av Forshaga

Christina Svensson
Växeltelefonist

Malin Brandin
Informatör

Bibliotekens sommar-

öppettider
Forshaga bibliotek 

Sommaröppettider 11/6-19/8

Måndag 14-18

Tisdag 10-14

Onsdag 14-18

Torsdag 10-14

Fredag 10-14

Lördag stängt

Söndag stängt

Deje bibliotek

From måndag 11 juni-14 juni 

Måndag 15-19

Tisdag 10-14

Torsdag 10-14

Därefter sommarstängt 

15/6-12/8

Kultursöndagar på 
biblioteket startar i höst
I höst kommer det hända lite extra roliga saker några söndagar. Håll 
utkik efter mer information när det närmar sig. Bland annat barnkalas 
med massor av kul för barn i alla åldrar, Pyssel och Teknikverkstad 
med Kicki och Anna-Pia från Kulturskolan. Filmvisning för de minsta 
barnen. 

En folder med alla kultursöndagar och höstens övriga arrangemang på 
biblioteken kommer i augusti. Vi ses!
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Om du får en faktura för en vara eller 
tjänst du inte uttryckligen beställt, eller 
om du upplever att du blivit lurad eller vil-
seledd att ingå avtal eller bekräfta uppgif-
ter, bör du bestrida fakturan. Du kan inte 
bara slänga fakturan, även om du anser att 
den är fel, såvida det inte är uppenbart att 
det endast är ett ”erbjudande”.

Du bör bestrida skriftligen, via e-post, fax 
eller rekommenderat brev, så att du kan 
visa att du invänt mot kravet. Spara alltid 
en kopia av alla dokument och all korre-
spondens.

Det är företaget som påstår att de har ett 
avtal med dig som ska visa detta. Ett så-
dant bevis kan vara ett underskrivet avtal/
bekräftelse eller en ljudinspelning där det 
tydligt framgår vad avtalet gäller och att 
du tackar ja till varan/tjänsten. 

Är du företagare har du ingen lagstadgad 
ångerrätt, men det måste förstås finnas ett 
korrekt grundat avtal för att du ska vara 
skyldig att betala!
  
Vad kan hända om jag inte betalar?
• Du kan inte bara strunta i fakturan även 
om du är anser att den är felaktig då du 
inte har tackat ja till något eller kanske 
inte ens haft kontakt med den som skickat 
fakturan - du måste agera och invända mot 
kravet
• E-posta, faxa eller skriv till säljaren. Av 
bestridandet ska framgå att du bestrider 
(invänder mot) fakturan. Begär ev en be-
kräftelse på att fakturan är krediterad. Du 
kan även bara stryka ett streck över fak-
turan och skriva: ”Bestrides. Avtal saknas” 
• Skriver du under, texta namnteckningen. 
Om du skickar ett brev, rekommendera 
det så att du kan visa att du invänt mot 
kravet 
• Spara alltid en kopia av meddelan-
det/brevet!

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

Hjälp - jag har fått en bluffaktura

Näringslivs-

SVEPET

• Får du inkassokrav trots att du bestridit 
– skriv till inkassoföretaget och hänvisa till 
att du bestridit kravet. Skicka ev. med en 
kopia av tidigare meddelande/brev. Vidhål-
ler ett inkassoföretag kravet trots att du 
bestridit det - anmäl inkassoföretaget till 
Datatinspektionen. 
• Gör i detta läge även en polisanmälan

Kan jag få en betalningsanmärkning?
Om ett företag ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden mot ett annat företag 
kontrollerar inte Kronofogden riktigheten i kravet. Det man tittar på är om ansökan är 
korrekt och om skulden är förfallen till betalning. När en ansökan om betalningsföreläg-
gande inkommer till Kronofogden registreras den och uppgifterna som finns registrerade 
kan kreditupplysningsföretagen, t ex Upplysningscentralen (UC) få tillgång till. Det är kre-
ditupplysningsföretagen som noterar betalningsanmärkningar, inte Kronofogden. Är ditt 
företag en juridisk person, t ex ett AB eller HB, kan det bli en betalningsanmärkning så 
fort ansökan är registrerad och utskickad. En innehavare av en enskild firma får däremot 
ingen betalningsanmärkning noterad om betalningsföreläggandet bestrids i tid.

Några kreditupplysningsföretag har beslutat (dec 2011) att generellt inte registrera betal-
ningsanmärkningar för sökta och registrerade betalningsförelägganden från företag som 
ligger på Svensk Handels varningslista.

Om det registreras en notering om betalningsföreläggande, och det visar sig inte stämmer, 
kan du få uppgiften rättad om du kontaktar Kronofogdens avdelning för rättelse i Visby. 

Slutligen – ett inkassokrav ger ingen betalningsanmärkning. Ett inkassokrav innebär att en 
faktura, där man missat förfallodagen och inte hört av sig till företaget som skickat den 
om uppskov, kan bli 160 kr dyrare.

• Får du ett betalningsföreläggande från 
Kronofogdemyndigheten måste du snabbt 
svara i brev och tala om att kravet är felak-
tigt och varför
• I sista hand avgörs tvisten i tingsrätten. 

(Källa: Rådrummet Karlstad)



Kontakten Nr 3, 2012      17   

Kundgrupp mellan 2 och 86 år 
Antingen satsar vi eller lägger ner idén. Två 
alternativ fanns för Gert Edqvist och hans 
dröm om att starta företag inom träning 
och hälsa. Erfarenheten från att driva fö-
retag hade han. Träningsintresset fanns där 
sedan barnsben, och som han också delade 
med sin fru. Med de förutsättningarna föll 
valet att följa det första alternativet.

Sedan 2009 finns inte längre Hälsohuset en-
bart som idé utan faktiskt i verkligheten. 
I ombyggda kontorslokaler intill brandsta-
tionen i Forshaga ligger en komplett frisk-
vårdsanläggning. 
– Vi startade i Skived med spinning, Zumba 
och massage men redan efter ett år flytta-
de vi hit och kunde därmed utöka verksam-
heten, säger Gert Edqvist under en rundtur 
i lokalerna.

Men en kundgrupp som sträcker sig från 
tvååriga danssugna barn till ända upp till 
86 år är målgruppen minst sagt bred. Fast 
den största gruppen är mellan 30-50 år, och 
kvinnor.
Till största del är det gruppträning och man 
kan gå på pass i alltifrån spinning där man 
sitter på träningscyklar i grupp, dans, funk-
tionell träning, stretchpass, massage, zum-
badans, med mera. 
Hälsohuset har också en komplett utrust-

ning för att göra fotanalyser och göra fo-
tinlägg. 
– Det har blivit jättepopulärt, vilket är jät-
tebra. Omkring 90 % av befolkningen har 
besvär i rygg och knän på grund av fötter-
na. Och det blir en snabb förändring genom 
att skaffa fotinlägg, berättar Gert Edqvist.

En dag på Hälsohuset innehåller många 
pass och många möten med kunder, runt 
50 personer per dag. Självklart blir det en 
hel del träning även för Gert som leder pass 
inom funktionell träning, core, spinning och 
rygg-gympa. Totalt arbetar fem instruktö-
rer på Hälsohuset och de har omkring 200 
medlemmar anslutna. Och medlemsantalet 
fortsätter att öka. 
– Vi är den träningsanläggning som erbju-
der det största utbudet av gruppträning 
i Forshaga. Med mer än 25 pass under en 
vecka kan vi nästan lova att det finns pass 
för alla, säger Gert Edqvist.

På senare tid har seniorträningen fått ett 
uppsving på Hälsohuset. En bidragande or-
sak kan vara Stig Larsson. Han är en känd 
och erfaren friskvårdsinstruktör som deltar 
som sakkunnig i Sveriges Televisions ”Fråga 
Doktorn”. Stig finns regelbundet på Hälso-
huset där han hjälper och svarar på frågor 
om seniorträning samt håller föredrag. Med 

Stigs gedigna kunskap kring friskvård har 
han inte helt oväntat blivit lite av en men-
tor för Gert.

Nyligen avslutades projektet Viktutmaning-
en på Hälsohuset. Två studenter som stude-
rar hälsa på Karlstads universitet har hållit 
i en viktgrupp, där tio personer (anställda i 
Forshaga kommun) med övervikt samt vilja 
att förändra sin hälsosituation under åtta 
veckor har kämpat om att gå ner i vikt och 
att börja träna. Förutom ett individanpas-
sat träningsprogram har deltagarna haft fri 
tillgång till grupp-pass, samtal, tester och 
rådgivning. Gert är nöjd över att majorite-
ten av gruppen tog projektet på allvar och 
planer finns att göra om projektet.

Sommaren är på ingång och då minskar 
också besöken på gymmet för gemene man. 
Men Hälsohuset tänker inte stänga för nå-
gon semester. Istället väljer man att flytta 
ut delar av verksamheten utomhus. Bakom 
anläggningen finns ett skogsparti som är en 
perfekt plats för funktionell träning. Det 
finns ingen anledning att ligga på latsidan 
i sommar, med andra ord.

Hälsohuset har brett åldersspann

Malin Brandin
Informatör
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Så ska våra 
vatten skyddas
Kommunen arbetar just nu med skyddsfö-
reskrifter för våra vattentäkter: ytvatten-
täkten sjön Visten och grundvattentäkten 
i Mölnbacka. I förslag till föreskrifter finns 
bland annat bestämmelser om hantering 
av petroleumprodukter, djurhållning, av-
verkning och avloppsanläggningar. De 
fastighetsägare som är berörda har kall-
lats till samrådsmöten samt haft möjlighet 
att lämna synpunkter. Kommunfullmäk-
tige fattar senare i år beslut att ansöka 
hos länsstyrelsen att fastställa respektive 
vattenskyddsområde samt att skyddsföre-
skrifterna ska gälla i dessa. För den som 
vill veta mera finns alla handlingar att läsa 
på vår webbplats. 

Klagomål om lös-
springande katter
Kommunen tar ofta emot klagomål angåen-
de lösspringande katter som orsakar stör-
ningar i form av t ex förorening av rabatter 
och uteplatser. Ofta leder detta till konflik-
ter och grannosämja. Har du katt och bor 
i tättbebyggt område är det därför viktigt 
att du som kattägare sköter din katt på ett 
sätt som tar hänsyn till både din katts be-
hov och dina grannars trivsel. På vår webb-
plats finns tips på hur du som kattägare kan 
undvika att störa dina grannar.

Visste du att det är lag på att en tomt ska 
hållas i vårdat skick? Enligt plan- och bygg-
lagen kap 8, paragraf 15 ska tomten hållas 
i vårdat skick och skötas så att risken för 
olycksfall begränsas och betydande olägen-
heter för omgivingen och för trafiken inte 
uppkommer.

Håll din tomt 
i vårdat skick

Miljö- och byggkontoret

Miljö- och byggkontoret

Renovering av simhallen
Vår simhall firar 40 år i år och börjar bli litet luggsliten. En simhall slits hårt till följd 
av de kemikalier som används samt av den varma och fuktiga luften. Kommunteknik 
har undersökt vad som behöver göras för att den ska hålla ett bra tag till. I år finns 
pengar i budgeten för att börja laga betongkonstruktionen på vissa ställen av bassäng 
och bjälklag. Vi kommer att bila bort betong ner till armeringen, laga armering och 
fylla på med ny betong. Detta arbete kommer förhoppningsvis att kunna göras under 
den vanliga sommarstängningen och då vi kan tömma bassängen. 

Anne Hellström
Informatör kommunteknik

Äntligen sommar och förhoppningsvis skön semester och många soltimmar som väntar. 
Kanske är en resa inbokad? Med det blir inte alltid som man tänkt sig. Om det blir 
problem, klaga alltid på plats. Har du inte fått havsutsikten som du betalat för ska 
researrangören få chansen att rätta till felet direkt. Det blir värre när en stuga är 
bokad, betald i förskott och man upptäcker att stugan inte finns och uthyraren gjort 
sig oanträffbar… En annan överraskning kan vara böterna om du köper en piratkopia i 
Italien. Det kan kosta upp till 10 000 € och att varan beslagtas! Vägtullar och miljözo-
ner i Europa är också bra att ha koll på.

Flera stora idrottsevenemang är på gång, fotbolls-EM och OS. Biljetterna är åtråvärda 
och för att vara säker på att ha giltig biljett bör du bara köpa biljetter från auktori-
serade företag, annars kan du missa alltihop. En kille hade bokat en fotbollsresa men 
hade problem med att få matchbiljetten som utlovades till hemadressen ett antal 
gånger. Till slut närmade sig matchdatum och biljetten skulle skickas till hotellet, men 
den dök aldrig upp. Givetvis blev det reklamation, men företaget gick i konkurs och 
inga pengar tillbaka. Om biljetten hade varit betald med kreditkort skulle killen kun-
nat vända sig till kortutgivaren för att få tillbaka pengarna. 

Blir det problem med resan eller om du behöver hjälp med någon annan konsument-
fråga finns konsumentvägledningen till din hjälp hela sommaren! Mer information: 
www.konsumenteuropa.se

KONSUMENT

Vi hade i alla 
fall tur med 
vädret
När resan inte blir som man tänkt sig

Rådrummet
Ina Johansson, Ulf Stefansson, 

Jane Ullman, Elisabeth Eklo 
Tel: 054-540 46 81,82,83,84

konsument@karlstad.se

Anne Hellström
Informatör kommunteknik
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Alltsedan FABO byggde lägenheterna på Berghaget och vid torget i Forshaga, har ef-
terfrågan varit stor på lättillgängliga och moderna lägenheter. FABO har därför i flera 
år arbetat för att hitta en möjlighet att bygga bra och prisvärda hus. Tillsammans med 
Skanska har FABO utgått från konceptet Bo Klok och kan nu bygga trivsamma lägenheter 
i tvåplanshus med hiss.

26 lägenheter
Totalt bygger FABO 26 lägenheter. På Geijersgatan blir det 14 lägenheter och på Storga-
tan 12 lägenheter. För att alla ska hitta en lägenhet som passar, byggs både tvåor, treor 
och fyror. Till varje lägenhet hör en bilplats med motorvärmare och ett förråd. 

Lägenheterna på Storgatan blir preliminärt klara för inflyttning i februari 2013 och de på 
Geijersgatan i juli.

Kontakt och mer information
Mer om lägenheterna med lägenhetsplaner och hyresnivåer finns på FABOs hemsida www.
forshagabostader.se. I dagsläget är samtliga lägenheter förhandsbokade men det går bra 
att ställa sig i kö. 

Kontakta FABO telefon 054-56 22 72 måndag-torsdag 9-11.

Semestertider på 
Energirådgivningen 
Energirådgivningen i Forshaga, Grums, 
Kil och Munkfors har stängt för semester 
från 16 juli till 14 augusti.

Telefon övrig tid: tisdagar och onsdagar 
mellan kl 10-16, 0554-19414.
Hitta mer information på vår hemsida 
www.erad.se 

Arbeten 
under sommaren
Slottet i Fors-
haga renoveras
På Slottet pågår 
arbete med att 
byta plåten på 
taket och laga 
fasaden. Beräk-
nas vara klart i 
början av juli. 
Grossbolshal-
len får nytt golv och nya akustikplattor i 
taket. Detta är klart när eleverna börjar 
efter sommarlovet.

Folktandvården och sjukgymnastiken har 
lämnat Lintjärn flyttat till den nya vård-
centralen. Deras gamla lokaler byggs nu 
om till kommunala verksamheter. Allt 
byggnation vid Lintjärn beräknas vara 
klart i november.

Kommunen äger huset där friskolan hu-
serar; det gamla brukskontoret. Där har 
vi upptäckt stora skador i grunden på en 
del av byggnaden. Detta åtgärdar vi un-
der skoluppehållet.

Renoveringen av bron mellan Forshaga 
och Skived är i stort sett klar. Det åter-
står diverse målningsarbeten på undersi-
dan som görs under sommaren. 

Anne Hellström
Forshagabostäder AB

FABO bygger nytt

Asfalt till Butorpsvägen
Nu får vägen till Butorp asfalt. Första veckorna 
i juni är arbetet klart. 
Trafikverket berättar att det är ett bärighets-
projekt som innebär fräsning och asfaltering. 
Enligt Trafikverkets planering sker fräsning un-
der vecka 22 och asfaltering vecka 23. På vår 
webbplats informerar vi om aktuella vägarbe-
ten.

Anne Hellström
Informatör kommunteknik

Nu bygger FABO igen. Styrelsen har beslutat om 26 nya lägenheter i Forshaga. De första lägen-
heterna blir klara för inflyttning i februari nästa år. 

Anne Hellström
Informatör kommunteknik

Ska du bygga i 
sommar?
Tänk på att byggnationer som krä-
ver bygglov ska anmälas till kom-
munen. Vecka 29 har enheten som 
handlägger bygglovsansökningar 
semesterstängt.
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ÖPPETTIDER

EVENEMANG

För tredje året laddar vi för Forshagafesti-
valen, 4-7 juli. Fyra innehållsrika och roliga 
dagar väntar, i en cocktail på det mesta av 
det bästa. Ung eller gammal spelar ingen 
roll, här kommer att finnas något för alla.

Festivaldisco för barn. Traditionsenligt  
pärlband av Epa-traktorer i kortege genom 
centrum för att samlas till Sveriges största 
Epa-träff. Drive-in bio.

”Möjligheternas dag” med fri entré på allt, 
bjuder på intressanta föreläsningar om bl a 
Aspergers, ADHD och Artros. Köping Hillbil-
lies visar rullstolsrugby, räddningstjänsten 
finns på plats,  sång och musik av Diagnos X, 
prova-på aktiviteter, rafflande rullstolsrace 
bland annat.

På fredag morgon står Festivaltivolit serve-

Vilken evenemangssommar vi har framför oss!
Kom inte och säg att ingenting händer hos 
oss. Vill du få koll på alla evenemang i som-
mar? Då kan vi tipsa om vår fullmatade 
evenemangskalender på forshaga.se. Där 
lägger vi löpande in saker som händer. 

Det kan du också göra! Evenemangen publi-
ceras dessutom på Värmlands evemenangs-
sidor under varmland.se och har möjlighet 
att visas på informationsskylten vid Lyckan, 
Rv 62 och på vår Facebooksida, facebook.
com/forshagakommun.

Av utrymmesskäl fick inte sommarens alla 
evenemang plats i det här numret. Men 
för dig utan tillgång till Internet, håll utkik 
efter Karlstadsregionens evenemangskalen-
der Dag för Dag i din brevlåda. Perfekt att 
bläddra i och hitta inspiration till somma-
rens dagsutflykter.

Den 11 juni öppnar vi turistinformationen 
i Lärcenter. Här får du hjälp med informa-
tion och bokning av boende, tips på aktivi-
teter för sommarlovslediga med mera här 
och runt om i Värmland.

Forshaga Turistinformation
Torget Forshaga Lärcenter
Öppet: 11 juni - 12 augusti
Måndag-fredag kl 10-16

rat i centrum och delar av Storgatan har 
förvandlats till ett paradis för den shop-
pingsugne, med knallar från hela landet. 
där kan man fynda det mesta. 

Under eftermiddagen får vi bekanta oss 
med några av våra lokala talanger, som 
uppträder på Cåpatorget. Det bjuds på 
trolleri, dans, sång och musik! 

SISU står som arrangör för festivalloppet 
som går mellan Deje-Forshaga senare under 
eftermiddagen. När kvällen börjar ta vid 
gör vi oss redo för Parkrocken där vi möts 
av stekheta band som DYNAZTY, Electric 
Boys och Rough Diamond.

På lördag förmiddag fylls marknadsgatan 
åter med liv och rörelse. En bit in på förmid-
dagen ljuder pipan för matchstart på Änge-

vi IP och 
den mycket 
uppskattade 
veteranfotbollsturneringen drar igång.

På kvällen blir det stor final med stora ar-
tister. Äntligen kommer vi att få uppleva 
”Plura” och hans Eldkvarn på scenen i Fors-
haga Folkets Park. 
Omåttligt populära The Playtones som nått 
stora framgångar bl a genom seger i dans-
bandskampen och finalplats i Melodifestiva-
len sätter färg på den senare delen av kväl-
len. Det är sommar, sol, lata dagar och Festival!

Information om program, biljetter, tider, 
om festivalloppet eller om knalle?  Du hittar 
allt på www.forshagafestivalen.se 

SOMMAR, SOL, LATA DAGAR OCH 
FORSHAGAFESTIVAL!

Marie Carlsson 
Forshagafestivalen

Producerad av                            Scandinavia AB
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Lördag 4 augusti intar världsberömda Brittiska 
glamrockbandet Smokie scenen i Forshaga Folkets 
Park! Redo att leverera oförglömliga hits som Li-
ving Next Door To Alice, Lay Back In the Arms of 
Someone och Sally’s song. Och redo att ge publi-
ken en sommarupplevelse som sent kommer att 
glömmas. Redan nu kan man föreställa sig hur all-
sången kommer att höras långt utanför Forshagas 
gränser, se vajande armar i sommarnatten på en 
”arena” fylld till bredden och man kan inte låta bli att ställa sig frågan: Kommer ”Snod-
das” publikrekord från 1952 att spräckas? Göteborgsgänget Snowstorm inleder denna oför-
glömliga kväll med sköna sommardängor som vårstämning och sommarnatt.

Mer information finns på www.forshagafestivalen.se
Telefon festivalkontoret: 054-87 00 38

Anne-Sofie von Otter 
inleder kammarmu-
sikdagarna
För sjunde året i rad har både forsha-
gabor och andra möjlighet att lyssna på 
klassisk musik i världsklass. Fjorton mu-
sikaliska stjärnor kommer till Forshaga 
den 29 juli - 1 augusti. Nytt för i år är 
ett artistmingel med buffé på Dömle 
Herrgård direkt i anslutning till invig-
ningskonserten. 

Liksom tidigare är Anders Lagerqvist 
och Per Öman konstnärliga ledare för 
evenemanget. Både Anders och Per här-
stammar från bygden och det är ett av 
skälen till att de valt att förlägga kam-
marmusikdagarna till Forshaga.

Hovsångerskan, mezzosopranen Anne-
Sofie von Otter, inleder söndag den 29 
juli i Forshaga kyrka. Invigningstalare 
är tonsättaren Sven-David Sandström. 

Skådespelaren Samuel Fröler läser 
skönlitterära verk vid två konserter. 
Övriga medverkande är Bengt Forsberg, 
Svante Henryson, Katrine Gislinge, Per 
Nyström, Vashti Hunter, Nils-Erik Sparf, 
Duo Resonances, Lena Jonhäll och Er-
iikka Nylund. Boel Adler, känd från Sve-
riges Radio P2, är programpresentatör 
vid samtliga konserter.

Förutom i Forshaga kyrka äger konser-
terna rum i Dömle Herrgårds salong och 
kyrka samt Övre Ulleruds kyrka. Mer 
information om arrangemanget och ar-
tisterna samt hela programmet finns på 
www.kammarmusikdagar.se.

Roland Krantz
Forshaga Kammarmusikförening

Marie Carlsson 
Forshagafestivalen

Lustenrundan arrangeras 25-26 augusti. 
I Kulturhuset som är en bra utgångspunkt 
finns en samlingsutställning och presenta-
tioner av alla deltagare. Och de är många. 
Över 75 stycken konstnärer ställer ut, både 
i egna ateljéer och i gemensamma utställ-
ningslokaler. De bekräftar den skaparglädje 
som finns i kommunen.

– Vi hade en tanke om att försöka skapa nå-
got som förenar hela kommunen och som 
handlar om lust och skaparglädje. Det är 
jättekul att det blev sådant genomslag, 
berättar Victoria Göthberg som ingår i 
styrgruppen för Lustenrundan. Hon arbetar 
med tillväxtfrågor i Forshaga kommun och 
ser Lustenrundan som en viktig del i det 
arbetet.

Följ Lustenrundan via lustenrundan.se. 
Lustenrundan finns också på facebook. 
Varmt välkommen!

Delar av styrgruppen för Lustenrundan, Pia 
Wallinder, Gunilla Gotlén, Sonia Claesson, Val-
mai Backlund och Anneh-Lie Spjuth. Pilen i 
bakgrunden ska visa vägen till de olika utställ-
ningsplatserna under Lustenrundan.

Kulturhuset, Lustenrundans hjärta är en bra 
utgångspunkt för rundan, tipsar tillväxtsam-
ordnare Victoria Göthberg.

Kommunens 
första konstrunda

Smokie gör 
historiskt besök i Forshaga

Malin Brandin
Informatör

Anne-Sofie von Otter och Bengt Forsberg.

EVENEMANG
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SIST MEN INTE MINST

Tindra Bergvall

Alice Somkane Aske Hansen

Timtheo Rugero

Nya tränare för 
Brukspôjkeras herrlag
Nu gör Brukspöjkeras herrlag en nystart 
– med ny tränare. 
Vi hälsar Erik Bornstedt och Anders 
Löfberg välkomna som nya tränare och 
vi önskar dom och herrarna ett STORT 
Lycka till!
Erik säger: ”Även om det är samma spe-
lare blir det lite av en omstart i divi-
sion 3 och vi kommer trycka på att ha 
spelare som brinner för klubben och har 
hjärta. Hittar vi rätt där ska vi vara med 
i toppen av serien.”

Nyfiken på att lära 
dig linedance?
Föreningen Double Trouble Linedancers 
tipsar om att de arrangerar återvän-
dardans i Forshaga Folkets Park den 
29 juli kl 15.00 – 19.00. Då hälsas både 
nya och gamla medlemmar till en dag i 
parken. Det spelar ingen roll hur länge 
eller när du/ni var medlemmar i DTLD, 
Alla är välkomna!!!

Alice NykvistAgnes Iderström Gullberg

Vi besöker 
nyfödda
Besök hos de ny-
födda i Forshaga 
kommun är en tradition. 
Kommunalrådet Angelica 
Rage hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och för 
att överlämna kommunens 
maskot. 

Du kan beställa en förstoring av bilden från 
bebisuppvaktningen. Ring Peter Wallgren på 
vårt tryckeri. Tel: 054-17 20 93

Cecilia Hammar
HK Brukspôjkera

Malin Brandin
Informatör
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Klara Mårtensson

Filip Bergström

Isabelle Andersson

Lewis Wallace

Ellen OhlssonEddie Holma

Gustav Johansson Hampus Hagström Berglind

Liam Skane
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Olivia Ekstam

Milla Morey

Oliver Nilsson

Saga Bergvall

Malva PetersénLucas Andersson

Molly Edqvist Eng Nelly Bill

Thorsten Lindblom


