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Vi har några platser kvar på 

Omvårdnadsutbildningen i Forshaga 

kommun med start 11 januari 2010.

För mer info kontakta vår studieväg-

ledare Bodil Kignell, 054-17 20 49. 

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om våra utbildningar på

www.forshaga.se/vux

På Vuxenutbildningen i Forshaga 

kommun kan du läsa både på grund-

läggande- och gymnasial nivå. 

Just nu finns platser kvar på utbild-

ningar som börjar 11 januari 2010

För mer info, kontakta vår studieväg-

ledare Bodil Kignell, 054-17 20 49. 

Välkommen med din ansökan.

Läs mer om våra utbildningar på

www.forshaga.se/vux

Utbilda dig 
för framtiden!

Har du tänkt dig att 
studera till våren?

Forshaga är nu ett diplomerat 

Fairtrade City
Lördagen den 14 november diplomerades Forshaga kommun som 
Värmlands tredje Fairtrade City. Ceremonin hölls under Sekling-
natta i Deje. Som Fairtrade City ska Forshaga nu arbeta för en mer 
etisk konsumtion i kommunen.  

Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för etisk kon-

sumtion. Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida 

information om etisk konsumtion. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp 

till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud 

av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. Forshaga är nummer 27 i 

ordningen av Svenska kommuner som mottagit diplomet Fairtrade City.

- Fairtrade City är ett kvitto på ett gott arbete, som ligger bakom Forshagas an-

sökan, samtidigt som diplomeringen är en morot att ständigt utvecklas och öka 

engagemanget för frågor kring etisk konsumtion. Det är roligt att det i Värmland 

finns ett stort engagemang för frågor kring rättvis handel! Munkfors och Karl-

stad har sedan ett par år tillbaka varit diplomerade till Fairtrade City, och nu 

tar Forshaga även steget och det ska bli spännande att följa, säger Emma Rung, 

projektledare på Rättvisemärkt.

Rättvisemärkt lanserade i början av 2006 och Fairtrade City-diplomeringen har 

funnits sedan 1999  i Storbritannien. I dag finns det drygt 700 Fairtrade City-

diplomerade kommuner i arton länder i Europa, USA, Canda och Australien. 

Forshaga  styrgrupp består av följande personer
Maria Norell, Miljö- och byggnämnden 

Marcus Ekholm, Näringslivschef, Forshaga kommun 

Tomas Andersson, Konsum, Forshaga 

Anders Larsson , ICA Supermarket, Forshaga

Catrin Edqvist, Coop Nära, Skived

Klara Perhamre , ABF 

Micke Åsman, Forshaga församling

Tomas Ivansson, Miljöchef, Forshaga kommun

Inger Stenström, Kulturhuset Deje

Marcus Ekholm
Näringslivsstrateg

054-17 20 51
marcus.ekholm@forshaga.se
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Kontakten
Kommun-Kontakten i Forshaga 
kommun en tidning till kom-
muninvånare och företag

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

Redaktör:
Lina Larsdotter Olsson
tel: 054-17 22 28

Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218

Omslagsfoto: Narrarna bjuder på en 
sprakande eldshow under Sekling-
natta.

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 är SRF Ljudproduktion i Kristine-
hamn som gör detta.
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

5 feb
25 mars
14 maj
20 aug
8 okt
19 nov

25-26 feb
15-16 april
3-4 juni
9-10 sept
28-29 okt
9-10 dec

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan 2010

Barnkommun i Värmland

2009 närmar sig sitt slut. Det är åter dags att sum-

mera och därefter tänka framåt...

Det gångna året har varit fyllt av förändringsar-

bete inom alla kommunala verksamheter, för att 

kunna anpassa den till nya förutsättningar. För-

ändrade behov, minskat antal elever, mindre med 

skatteintäkter och nya riksdagsbeslut

är några faktorer som påverkar den dagliga verk-

samheten i vår kommun. I dag ser det ut som om 

vi klarade av 2009 med ett överskott på cirka 3 mil-

joner. Miljonerna behövs för att betala av bland annat 

pensionsskulden med!

 

Fler invånare har fått det svårare ekonomiskt, nu när arbetslösheten är hög. 

Kommunen kan möta detta till en viss gräns. Vi ökar eller bibehåller aktivi-

teter för barn och unga. Vi prövar nya vägar för att snabbare kunna hjälpa 

barn som far illa. Vi samverkar med andra kommuner och inom våra egna 

verksamheter, för att täcka ökade kostnader för försörjningsstöd. Vi ser 

över vårt interna arbete vad gäller vårt samarbete med Arbetsförmedling 

och Försäkringskassa.

2010 ser trots allt också spännande ut!

Nya villor byggs och planeras att byggas i närheten av Acksjön i södra, och 

vid Visten i norra delen av kommunen. Nya invånare ger ökade skattein-

täkter. Likaså ska det bli intressant att följa, hur området runt golfbanan 

i Dömle, kommer att utvecklas nu när det kommit in nya ägare i den fd 

Stiftsgården.

Vår nya Hemsida utvecklas än mer under nästa år. Information blir allt vik-

tigare. Det blir också allt svårare. Alltför ofta får vi höra att någon/några 

varken hört eller sett något, trots att information funnits. Men det kanske 

är mänskligt, att vi inte tar till oss ny information förrän det berör oss per-

sonligen?

I vår investeringsbudget för 2010 fortsätter vi arbetet med förbättring av 

lekplatser. Det mesta av pengarna går dock till nya avlopp vid Arnäs, Visten, 

samt till sanering av gamla gator och vägar och gamla VA-ledningar. Sam-

manlagt cirka sju miljoner. Inte så glamoröst med avlopp men det är absolut 

nödvändigt! Vad skulle vi göra utan rent vatten? Det kanske är självklart 

för oss men andra har inte ens rent vatten att dricka. Något att tänka på i 

juletider när pengarna inte vill räcka till alla julklappar som vi önskar oss.

Vad är viktigt?

God jul och Gott nytt år!
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Tioårsjubileum för Seklingnatta...
Kulturhuset i Deje var fyllt av aktivitet när seklingnatta gick av stapeln för tionde gången.

Den 14 november hölls tioårsjubilerande 
Seklingnatta. Kulturhuset i Deje var fyllt 
av aktivitet från klockan 13.00. 

Kommunalrådet Angelica Rage invignings-

talade. Programmet bjöd bland annat på 

dans, musik av Dejefors musikkår, musik-

skolans elever, Deje dragspelsklubb och 

sång av Simon Estemark. Lars Emilsson be-

rättade om seklingfiskets historia, Staffan 

Fridh visade bilder från förr och Sven Ove 

Svensson bjöd på kåseri. 

Fisketuren är ett årligt inslag och många 

trotsade mörkret och gav sig ut till Västby-

näset intill Vistens strand för att se på det 

traditionsenliga fisket. 

Kommunens ungdomsledarstipendium 

tilldelades Bertil Lundberg med motive-

ringen: Ungdomsledarstipendiet tilldelas 

Bertil för sitt mångåriga engagemang inom 

orienteringssporten och främst dess ung-

domsverksamhet.

Kommunens kulturstipendium gick till 

Pia Sondell med motiveringen: Pia är en av 

Stipendiater x3, Bertil, Pia och Benjamin. SM-vinnare och andra mästare uppmärk-
sammades med en gåva från kommunen.

länets främsta keramiker och har under en 

lång tid varit verksam som konsthantver-

kare i Deje. 

Stefan Holm stipendiet gick till Benjamin 

Ahlbäck med följande motivering: Benja-

min har under året haft stor framgång på 

nationell nivå och vunnit flera SM för IF 

Göta. Förutom det har Benjamin ett enga-

gemang i SISU som ledare i löp och lek och 

har även varit engagerad i träning för Deje 

simsällskap.

Narrarna bjöd på 
gycklarföreställning och 

en mäktig eldshow. 

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se
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...premiär för Kulturnatta! 
Ett nytt evenemang som blev en succé och som förhoppningsvis blir tradition.

Gycklargruppen Narrarna, som avslutade 

Seklingnatta inledde Kulturnatta med en 

fartfylld flammande eldshow i mörkret ut-

anför entrén. 

För de hungriga hade Folkets hus fören-

ingen sett till att det fanns god hemlagad 

lasagne att köpa för en billig peng.

I källaren dansades det till heta afrikanska 

rytmer. Gruppen Blå Björk och Pratap, 

spelade afrikanska trummor och techno 

musik  och folk i alla åldrar dansade sig 

varma och svettiga så det verkligen ångade 

i lokalen av  musik och dansenergier. I pau-

sen gjorde Sofie Olsson en känslofull so-

lodans. Kvällen avslutades med gratis bio.

Inger Stenström
Träffen, Kulturhuset

inger.stenstrom@forshaga.se

Foto: Anna Asker
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FN:s konvention om barns rättigheter antogs 
1989 och den 20 november i år firade den 20 år. 

Barnkonventionen handlar om mänskliga rättigheter för barn 

och att alla barn har samma rättigheter oavsett kön, hudfärg 

eller religion. Nästan alla länder i världen har skrivit under. Sve-

rige var ett av de första länderna som skrev under, redan 1990. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som beskriver barns rättig-

heter. Det finns fyra artiklar som är konventionens grundprinciper:

• Alla barn ska ha samma rättigheter

• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet

• Alla barn ska ha rätt till liv och utveckling

• Barnet ska ha rätt att vara delaktigt och säga sin mening vid 

frågor som rör barnet

Barnkonventionen 
har fyllt 20 år!
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- Barnkonventionen är grundstommen i vårt 

arbete, den genomsyrar allt arbete för bar-

nens skydd, berättar Henrica. Vi kommer i 

kontakt med barnen på två olika sätt, an-

tingen via en anmälan eller via en ansökan.

Alla människor kan behöva hjälp i sitt 

föräldraskap. Man kan ringa och få stött-

ning utan att hamna i några register. Det 

är vanliga människor med vanliga liv. Vi 

utgår aldrig från att föräldrarna är dåliga 

föräldrar. Tillsammans kan man hitta sätt 

till positiva förändringar. Många gånger är 

det ganska små saker som ska till, men de 

behöver lyftas upp till ytan. 

De flesta föräldrar förstår att något 

är fel men tycker att kontakten 

med socialtjänsten är jobbig. 

Det kan behövas många samtal 

för att mötas, vi är inte ett 

hot utan erbjuder hjälp och 

skydd för barnen. Barnet 

blir bekräftat, vi ser 

hur det lever. Det är 

viktigt att bli sedd 

och lyssnad på. 

För många barn, 

och många för-

äldrar, ger en 

kontaktperson, en kontaktfamilj eller ett 

familjehem ett andrum. Barnet kan få lite 

guldkant på tillvaron genom att hitta på 

saker, ha någon att prata med och få ett 

större nätverk av vuxna runt sig. Många 

föräldrar är tacksamma över att få den 

hjälpen när de inte klarar av vardagen. 

Ansökan
Vid en ansökan är det oftast föräldrarna 

som ringer och ber om hjälp för sitt barn. 

Vi erbjuder rådgivning och vanligast frå-

gan är: –”Vad ska jag göra?”. Att uppfostra 

barn är inte konfliktfritt alla gånger och 

ibland kan man behöva hjälp. Föräldrar 

som inte lever tillsammans men behöver 

hjälp och stöttning kring umgänge, regler 

etc. för barnen kan boka tid för samar-

betssamtal. Man kan också få hjälp och 

- Det är underbara ungar att jobba 
med, och vissa behöver hjälp
Barnkonventionen är en samling regler som ska skydda barns mänskliga rättigheter. Henrica Liljenzin arbetar som 
socialsekreterare på Socialkontoret i Forshaga kommun. Jag har bett henne förklara hur hennes arbete ser ut, 
vilka rättigheter barnen och deras familjer har och vilka skyldigheter man har om man ser att ett barn far illa.

avlastning i form av en kontaktperson, 

kontaktfamilj eller ett familjehem. Vid en 

ansökan öppnas alltid en utredning.

Anmälan
Alla som jobbar med barn har skyldighet 

att anmäla om de misstänker att ett barn 

far illa. Han eller hon behöver inte ha be-

vis för sin misstanke. Privatpersoner bör 

också lämna en anmälan om de misstän-

ker att ett barn far illa och kan göra det 

anonymt. Vid en anmälan görs alltid en 

förhandsbedömning om det ska öppnas en 

utredning eller inte. Inför en förhandsbe-

dömning kontaktas bara anmälaren och 

den berörda familjen. Väljer man att 

öppna en utredning kontaktar vi all-

tid skola, förskola eller andra ak-

törer som är viktiga runt barnet.

Vi jobbar mycket tillsammans 

med skolan, det är viktigt 

att vi förstår varandra. 

Alla lärare har möjlig-

het till anonym kon-

sultation om de har 

funderingar. Vi 

jobbar även i 

nätverk med 

barn- och 

mödrahälsovården, öppna förskolan och 

skolpsykologen samt skolpersonal. Vi pra-

tar om vad vi ser och hur man kan hitta 

lösningar. Förebyggande arbete och tidig 

upptäckt är viktigt och vi önskar att det 

fanns fler möjligheter för oss att arbeta 

förebyggande. Våga anmäla tidigt! 

Om vi får reda på att det hänt ett barn nå-

got allvarligt, till exem-

pel kränkningar, fysisk 

misshandel eller sexu-

ellt utnyttjande ringer 

vi Barnahus. Där finns 

åklagare, polis, barnpsy-

kiater, barnläkare och 

en samordnare. Tillsam-

mans går vi igenom vad 

vi vet, anonymt, och 

åklagaren bestämmer sedan om ett ärende 

ska öppnas och i så fall när barnet ska hö-

ras. Vårdnadshavaren blir inte alltid unde-

rättad inför förhöret eftersom det kan vara 

en förälder som gjort barnet illa. Barnets 

socialsekreterare följer alltid med men vi 

försöker också alltid hitta någon ytterliga-

re som barnet känner som kan följa med. 

Omhändertagande enligt LVU, Lagen om 

vård av unga, är alltid det sista alternati-

vet. Det är Länsrätten som beslutar i de 

fallen. Endera är det barnets hemförhål-

landen eller så är det barnets eget bete-

ende som gör det omöjligt att barnet bor 

kvar hos sina föräldrar.

Slå en signal
Lyft luren och ring och du funderar över 

något. Som privatperson har du alltid rätt 

att vara anonym. Vi har inga telefontider 

utan svarar så ofta vi kan. Vi nås genom 

kommunens växel på nummer 054-17 20 

00.  Behöver man få tag i någon efter kon-

torstid kan man ringa socialjouren. De sva-

rar klockan 16.00-07.00 på nummer 054-

114 14. Det finns också mer information på 

kommunens hemsida www.forshaga.se.

Vill du eller din familj hjälpa en annan fa-

milj genom att vara kontaktperson, kon-

taktfamilj eller familjehem åt ett barn? 

Hör av dig till oss så bokar vi ett möte. 

054-17 20 00.

En kontaktperson är någon som barnet kan träffa några 
timmar i veckan. Man fikar, pratar och hittar på saker.

En kontaktfamilj tar emot barnet i sitt hem, kanske 
1-2 gånger i månaden. Barnet får vara en del av 
familjelivet, äta middag, se på teve, kanske följa 
med på semester och hitta på andra aktiviteter.

I ett familjehem kan barnet bo stadigvarande, men 
umgänget med den biologiska familjen är såklart viktig.

BBIC - Triangeln illustrerar hur viktig helhets-
synen är för att förstå barnets situation.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

Nya företag i 
Forshaga kommun 
Älvelund Konsulting AB
Bransch: Konsultverksamhet inom 

byggnationsbranschen

Annas Travmat
Bransch: Lunchservering

Energi- & VVS-konsult 
- Sven-Åke Asplund
Bransch: Konsultverksamhet 

inom energi och VVS

Ronny Johansson Montör
Bransch: Bygg och städ
Lycka till önskar Forshaga kommun!

Tidsperiod: September-oktober 2009

Källa: Bolagsverket
(Reservation för ev. fel)

Nominera en kandidat till 

Årets Företagare 2009
Känner du en företagare som är värd att uppmärksammas? Nu har du 
(och alla andra) chansen att vara med och nominera en företagare som 
du tycker har gjort något utöver det vanliga. Årets företagare är ett sam-
arbete mellan Företagarna och Forshaga kommun.

Miljödiplomering enligt Värmlandsmodellen är ett miljöledningssystem 
för små och medelstora verksamheter. Miljöledningssystemet är ett verk-
tyg för att systematisera arbetet med att minska verksamhetens miljö-
påverkan och stärka affärsdriven miljöutveckling. Under våren 2010 kör 
vi igång den första diplomeringsomgången med det nya kursmaterialet.

Utbildningen 
En representant för företaget genomgår utbildningen med grundläggande miljökunskap 

och konkret arbete med själva diplomeringen. Utbildningen genomförs i studiecirkelform 

vid fem tillfällen á tre timmar.

För att behålla miljödiplomeringen krävs att en miljöberättelse och en miljöplan lämnas 

till kommunen varje år, att det görs en revision vart tredje år och att den årliga avgiften 

betalas. Man förbinder sig också att delta på en årlig inspirationsföreläsning.

För att bli ett miljödiplomerat företag vänder du dig till Marcus Ekholm 

eller Anna Grenholm så berättar vi mer om diplomeringen. 

Läs mer på www.forshaga.se/miljodiplomering

Miljödiplomering 
för små och medel-
stora företag

Skicka namnförslag med en nominering 
senast den 15 januari till
Marcus Ekholm, Box 93, 667 21 Forshaga

eller marcus.ekholm@forshaga.se

En jurygrupp bestående av personer från 

det lokala näringslivet väljer 

ut Årets företagare utifrån de nominering-

ar som inkommit.

Kompetens-
utveckling

Forshaga kommun är sedan en 
kort tid tillbaka medlem i kom-
petenscentrat, Stål och Verk-
stad. 

Som ett direkt resultat av medlem-

skapet har tre industriföretag i kom-

munen fått möjligheten att ta del av 

kompetensutvecklingsinsatser som Stål 

& Verkstad arrangerar. Cirka 14 perso-

ner kommer att få mer kunskap inom 

CAD, Ritningsförståelse, och styrsys-

tem. 

Utbildningen kommer att genomföras 

av externa utbildare på Forshaga Lär-

center.   

Årets Företagare ska
• äga företaget 
• aktivt driva företaget 
• ha företaget som sin 
 huvudsakliga sysselsättning  
• genom gott ledarskap, vara 
 en god förebild och ambassadör 
 för företagare 
• visa prov på att vara extra kreativ 
 och företagsam på ett sätt som 
 bör premieras 
• ha god lönsamhet 
• inte ha några betalningsanmärkningar
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Information från Näringslivsservice

Företaget har huserat i sina lokaler sedan 

2005 då de sålde Preem-macken där de blev 

för trångbodda. Verksamheten ser ungefär 

likadan ut idag som då, så när som på mack-

verksamheten. 

Per blev delägare i företaget 1989. Tio år se-

nare, 1999, gick Christina in i samband med 

att två tidigare delägare tyckte att det var 

dags att kliva av. Båda svarar entydigt att det 

fungerar bra att både bo och jobba tillsam-

mans.

- Vi har varit i lag i 20 år, berättar Christina. 

Med inblick i företaget blev det enklare att 

förstå varandra; det här med egenföretag-

samhet och att vara mer tillgänglig. Jag be-

stämmer och han gör, den gyllene medelvä-

gen, skrattar hon. Vi har delat upp ansvaret, 

vi kan inte båda dra i alla trådar.

Paret bor i Deje. De har två barn, 16 och 19 

år. Och vilken fritidssysselsättning skulle väl 

passa bättre, för en familj som driver verk-

stad, än folkrace!? Per, Christina och sonen 

tävlar alla tre och dottern jobbar ofta som 

funktionär. Fem folkracebilar har familjen, 

alla målade i rött och gult.

- Det är kul, som en egen liten värld, förkla-

rar Christina. Vi lär känna massor av folk som 

vi aldrig skulle ha träffat annars!

Men familjen kör inte alltid runt i de rund-

bucklade folkracebilarna. Finåker gör man i 

en Chevrolet Bel Air årsmodell -56.

Företaget har två anställda på heltid, Tomas 

och Peter som, liksom Per, jobbar i verksta-

den och kör bärgningsbil. Christina jobbar på 

kontoret med ekonomin, men får rycka in 

och köra bärgaren hon också ibland. 

- På verkstaden utför vi service och lagar bi-

lar, berättar Christina, allt ifrån glödlampor 

till motorbyten. De nyare bilarna är det för 

mycket elektronik i så de flesta av dem for-

slar vi vidare till de auktoriserade märkes-

verkstäderna. Men vi har möjlighet att kolla 

felkoder, utföra service och släcka service-

lampor.

Kunderna kommer mestadels från Deje, men 

även från Forshaga och Karlstad. Per och 

Christina tycker det är en bra marknad och 

känner inte att de behöver söka sig utanför 

den. Det finns ingen mer bilverkstad i Deje 

så de har ingen konkurrent där.

- Blir det tuffare tider så kanske man får öka 

ringen, säger Christina. Vi marknadsför oss 

genom att annonsera i de lokala sportklub-

barnas matchblad och på arenorna.

Med de rymliga lokalerna kan man erbjuda 

däckhotell.

- I början var det mest äldre människor och 

folk som bor i lägenhet som ville förvara 

sina däck här, berättar Christina. Nu är det 

många som betalar säsongshyran för att slip-

pa hanteringen. De är ju rätt tunga och det 

är skönt att inte behöva släpa på dem.

Bärgningsverksamheten är knuten till Assis-

tancekåren, en rikstäckande bärgningsorga-

nisation, och genom dem får de sina larm. 

Mest är det bilbärgningar, men även lastbilar, 

traktorer och transporter av olika slag, till 

exempel amerikanare som byter ägare. Pe-

ter har vid ett tillfälle fått poliseskort vid ett 

bärgningsjobb när en värdetransport krockat 

med en älg. Hur mycket pengar transporten 

innehöll fick han veta i efterhand.

Alla tre killarna på företaget jobbar också 

som deltidsbrandmän i Deje. När larmet går 

och de kastar sig iväg till trafikolyckor brukar 

Christina ta bärgningsbilen och åka efter. 

- Men ingen kund har någonsin gnällt om de-

ras bil inte varit klar på utsatt tid. Man måste 

vara flexibel och beredd på att släppa allt. Vi 

frågar alltid vid inlämning hur bråttom kun-

den har. Då kan vi lättare prioritera om det 

skulle behövas.

När larmet går finns ingen tid att göra klart 

det man håller på med. Per berättar om en 

man som blev sittande i sin bil, upphissad på 

lyften i verkstaden, som Christina fick hissa 

ner. En annan gång saknades en bil när kil-

larna kom tillbaka efter en utryckning. Då 

hade ägaren till bilen, en äldre man med 

käpp, satt på däcken själv och åkt därifrån!

Per o 
Christina 
Gren AB

I årets sista Företag i fokus besöker jag Per och Cristina Gren och deras företag med samma namn. Per o Christina 
Gren AB ligger på Industrivägen i Deje och på porten står det Grens Bil & Bärgning. 

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se

Hela styrkan; Tomas Persson, Christina 
Gren, Peter Nordqvist och Per Gren.
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De första temalek-
platserna är klara!
Förra hösten berättade vi i Kontakten att kommunen beslutat bygga 
sex lekplatser med tema. De första tre lekplatserna är nu klara. 

Lekplatsen vid Forshaga lärcenter har temat tillgänglighet. Det innebär att den 

anpassats för barn och föräldrar med funktionsnedsättning. I Deje ligger den nya 

temalekplatsen vid Almvägen. Den har fått två teman: tillgänglighet och bondgård. 

Den tredje temalekplatsen ligger nära Fältgatan i Forshaga. På den står en stor 

riddarborg.

En lekplats ska vara rolig, stimulerande och utvecklande för barnen. Samtidigt 

måste den vara säker. Det finns lagar som styr hur lekplatser ska utformas och 

underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Det finns också ett antal europa-

standarder som anger krav på hur lekutrustning och miljön runtom ska vara. Det är 

fastighetsägaren som är ansvarig för lekplatsen. 

Under 2010 finns pengar i budgeten för fler temalekplatser. Vi återkommer med 

information om detta. Nu hoppas vi att alla barn och föräldrar får roliga stunder 

tillsammans på de nya lekplatserna.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Mer öppet på tippen!
Kommunen förbättrar nu servicen vid åter-

vinningscentralen Katrineberg. Från och 

med 2010 är återvinningscentralen även 

öppen på fredagar. Det innebär att den är 

öppet alla dagar utom söndagar. Öppet-

tiden på fredagar är 10.00-15.30. I övrigt 

inga förändringar. 

Hundbajs
Många ringer till kommunen med synpunk-

ter på att avföring från hundar ligger mitt 

på till exempel gång- och cykelvägar. Du 

som har hund: tänk på att ta upp det som 

din hund lämnar efter sig! Det finns många 

hundlatriner uppsatta där du kan lägga på-

sen. Du kan också lägga påsen i din egen 

soptunna.

Utbyggnad av 
vatten och avlopp
Kommunen fortsätter att bygga ut led-

ningar till landsbygden. I år har vi byggt 

ledningar till Lyckan och Lillmyren och 

just nu pågår arbete med vattenledning 

till Stormon. Under 2010 börjar vi med 

avloppsledningar till bostadsområdet vid 

Doktorudden.

Sophämtning 
under jul och nyår
Under jul- och nyårsveckorna kommer det 

att bli viss förskjutning av hämtningen av 

hushållsavfall. Tänk på att ställa ut din 

tunna i god tid. Se annons på nästa sida för 

mer information från Ragn-Sells.

Sophämtning 2010 
– udda blir jämnt
Nästa år byter vi hämtningsveckor för hus-

hållsavfallet. Det beror på att det ligger 

två udda veckor efter varandra vid årsskif-

tet. Den som 2009 har fått sitt hushållsav-

fall hämtat jämna veckor får 2010 hämtat 

udda veckor. Och tvärtom.

Notiser 
från Kommunteknik

I Deje ligger denna lekplats med tema tillgänglighet och bondgård. 
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Viktig information gällande sop-
hämtning under jul- och nyårs-
helgerna i Forshaga Kommun.

Ordinarie hämtning vecka 52
Vi börjar sophämtningen söndagen 

den 20/12. Ställ ut kärlet senast kl. 

06.00 två dagar innan ordinarie hämt-

ningsdag och låt det stå tills tömning 

skett. Ingen tömning sker julafton el-

ler juldagen. 

Ordinarie hämtning vecka 53
Vi börjar sophämtningen söndagen 

den 27/12. Ställ ut kärlet senast kl. 

06.00 två dagar innan ordinarie hämt-

ningsdag och låt det stå tills tömning 

skett. Ingen tömning sker nyårsafton 

eller nyårsdagen. 

God Jul & Gott Nytt År 
önskar Ragn-Sells AB

med personal

Öppet köp och bytesrätt
De allra flesta handlare erbjuder öppet 

köp eller bytesrätt, det är dock frivilligt 

och de kan själva sätta villkoren för vilken 

tidsperiod som gäller. Generellt sett är de 

stora kedjorna generösa med öppet köp, 

särskilt i juletid. I mindre butiker kan det 

vara klokt att informera sig om vad som 

gäller, be handlaren anteckna på kvittot 

vilka tidsfrister som tillämpas. Varor som 

lämnas tillbaka måste vara oanvända, i 

de flesta fall får inte heller förpackningen 

vara bruten. Var även noga med att spara 

kvitton!

Presentkort
Om du inte har lyckats hitta den perfekta 

klappen kan ett presentkort vara en upp-

skattad gåva. Tänk på att dessa har be-

gränsad giltighetsperiod, allt ifrån några 

månader till flera år. Ett råd är att inte 

vänta för länge med att använda det, skul-

le företaget gå i konkurs eller byta ägare 

förlorar det sitt värde. Om det inte fram-

går någon sista giltighetsdag är det 10 år 

som gäller.

Att handla på distans
Handlar du på distans, till exempel över 

Internet eller på postorder gäller särskilda 

regler. Du har bland annat rätt att avbe-

ställa en vara om den inte levereras i tid. 

Återvinningscentralen är öppen 

på valborgsmässoafton och 

pingstafton. Stängt övriga 

helgdagsaftnar.

Öppettiderna får du också via 

vår telefonsvarare 054-17 20 50

eller på www.forshaga.se.

Katrinebergs 
återvinningscentral

Öppettider
Måndag, tisdag 07.30-15.30

Onsdag, torsdag 10.00-19.00

Fredag  10.00-15.30

Lördag  10.00-15.00

Se till att avtala om en leveranstid så du 

får din vara innan julafton. Framgår det 

inte av avtalet och ni inte kommer över-

ens om annat har butiken 30 dagar på sig 

att leverera varan. Till skillnad från handel 

i butik har du, när du handlar på distans, 

nästan alltid 14 dagars lagstadgad ånger-

rätt. Ångerfristen börjar löpa den dag då 

du tar emot varan.

Skänk en slant
Många vill gärna skänka en slant till de 

bättre behövande i juletider. Ett bidrag till 

en hjälporganisation är en god insats. Det 

är säkrast att skänka pengar till en orga-

nisation med 90-konto, då ska minst 75 % 

av pengarna gå till det aktuella ändamålet. 

Effektivast blir dock kontantinsamlingar 

där kostnader för personal och marknads-

föring är betydligt mindre. Läs mer om se-

riösa insamlingar på www.frii.se och www.

insamlingskontroll.se .

God Jul och ett Gott Nytt År önskar

Julen står för dörren och har ni inte handlat julklapparna än så börjar 
det bli dags. Vi på konsumentrådgivningen vill därför gärna ge Er några 
goda råd inför julhandeln.

Goda råd inför julhandeln

Jane Ullman, 054 – 29 73 12 
Ulf Stefansson, 054 – 29 73 02

Sandra Arvidsson, 054 – 29 73 01
Elisabeth Eklo, 054 – 29 73 04 

Rådrummet
Kungsgatan 12/Stora torget, Karlstad

konsumentkarlstad@karlstad.se
Telefontid Mån – Fre kl. 11-12, 13-15

Miljöalmanackan 2010

Miljöalmanackan för 2010 ska nu ha 
kommit i din brevlåda. Som vanligt är 
miljöalmanackan ett samarbete mel-
lan Forshaga, Grums, Hammarö och Kils 
kommuner. 

I almanackan finns förutom vackra bilder, mycket information om hur du sorterar avfal-

let. En nyhet 2010 är att det längst bak i almanackan finns en sorteringslista som är 

uppställd från A till Ö. 

Har du inte fått någon almanacka? 
Ring 054-17 20 40 eller kom in på kommunkontoret så får du en.



12   Kontakten nr 8 december, 2009

Hej Kontakten!
På höstlovet hade vi teknikkul i Lärcenter. Vi var 13 barn 
som gjorde kulbanor, balansfiskare, surrande humlor och 
mekaniska blommor.  Först så gjorde vi kulbanor. Vi delade 
upp oss i grupper, en kill-grupp och två tjej-grupper. Efter 
kulbanorna så gick vi in till teknik-salen och fikade, vi hade 
jobbat så hårt. Det var saft, bullar och kex. Sen så gjorde 
vi balansfiskare, surrande humlor och mekaniska blommor. 
Det gick jättebra. Vi samlade alla saker och tog kort på 
dom tillsammans. Det var en jättebra dag!

Hälsningar Nora Hägglund

Teknikkul på 
Forshaga Lärcenter
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Som tur var hade vi många återbesök att 

göra, kolla att saker fanns på plats som vi 

lämnat vid tidigare transporter, lyssna in 

våra kontakters  nya önskemål bl a från 

några som blivit bättre och nu ville ha rull-

lator istället för rullstol, förvaringsskåp till 

16 rum på pojkhemmet osv.

Vi besökte också vår lilla skyddsling Khadija.  

Khadija är född med en svår variant av di-

agnosen klumpfot. Hon har väntat länge på 

operationstid för den andra fotoperationen 

som Karavanen ska bekosta, men nu är datu-

met äntligen satt till den 9 december. En vän 

till oss som är taxichaufför, ska  köra Khadija 

och hennes mamma från Sidi ifni till lasaret-

tet i Agadir, 40 mil t o r,  han har redan kört 

dem två gånger, för att ta prover och röntgen,

Skolgården, där lekparken ska monteras upp.

Besök hos tanten som haft stroke och legat 
på golvet i flera år. Hon blir sakta bättre 

och kan nu sitta i den rullstol som 
Karavanen lämnade förra transporten.

Karavanen i Sidi Ifni, Marocko
I förra numret beskrev Karavanen hur det kan gå till när en transport med hjälpmedel ska skickas iväg, och i det 
här numret var det tänkt att vi skulle berätta om avlastning och utdelning av materialet. Tyvärr hände det som 
inte får hända, på grund av storm och därför försenad omlastning kom containern inte fram i tid, men vädrets 
makter rår ingen på, så det var bara att acceptera fakta och lägga om schemat. 

och han kom-

mer att köra 

dem till och 

från opera-

tionen samt 

återbesöken. 

Familjen är 

mycket fattig 

så det känns 

bra att Ka-

ravanen kan 

ombesörja 

detta. 

Vi besökte skolan där möblerna från cen-

tralskolan ska monteras upp och då be-

stämde vi att lekparken som vi monterade 

upp i centrumparken förra resan, ska flyt-

tas till den här skolgården istället, efter-

som skolan har vakt dygnet runt. Det vi-

sade sig nämligen att det var alldeles för 

många barn och ungdomar som kom till 

lekparken så gungdjuren gick sönder och 

det gick hårt åt de andra leksakerna.

Under den här resan hade Karavanen också 

planerat att hjälpa en annan familj som le-

ver i misär. Mannen har en ”butik”, som 

vi närmast kan likna vid en sjabbig skrubb 

på 2 kvm, med några gamla smutsiga varor 

samt lite ägg.  Vi ville rusta upp, städa, 

måla och hjälpa till med ett litet fräscht 

lager och se om det fanns el så att vi kunde 

fixa ett kylskåp till nästa gång. När vi kom 

dit fick vi dessvärre en chock av att se vil-

ket dåligt skick mannen var i, undernärd, 

många riktigt stora öppna sår på båda un-

derbenen och de uppsvällda fötterna. Han 

var helt slut och grät öppet.

Tillsammans med Karavanens vän och väl-

görare Brahim tog vi med honom till en pri-

vatklinik, där fick han remiss till sjukhuset. 

Han blev inlagd och Brahim har lovat stå 

för de kostnaderna.  Ingen gratis sjukvård, 

allt kostar, från undersökning till minsta 

spruta.

Tack vare Said, vår handikappade vän sen 

tidigare, och Brahim, är containern nu 

fraktad från Agadirs hamn 20 mil söderut 

till Sidi fini och urlastad. Materialet finns i 

en låst lokal till december då vår tolk och 

kontaktman Mustapha reser dit på semes-

ter. Han ser då till att skolan får sina möb-

ler och att det andra materialet kommer 

dit det ska. Allt kommer att fotograferas 

och dokumenteras.

Inger Stenström
Styrelsen Karavanen 

inger.stenstrom@forshaga.se

Khadija med sina föräldrar
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Awake för dig som inte vet är som en ung-

domsgård, en ungdomsgård i pingstkyrkan 

en trappa ner. Och när man tänker kyrkan 

i vanliga fall är det bara gudstjänst, men 

så är det inte här, vi samlas bara, snackar, 

spelar wii, air hockey, pingis, käkar godis 

och grymt goda hamburgare! Vi har också 

en liten samling runt halv 10, när någon av 

de schyssta ledarna säger några tänkvärda 

ord, har någon rolig tävling osv. Grundtan-

ken med awake är att fler ungdomar ska 

få se och höra vad Jesus och Gud faktiskt 

handlar om. Att det inte är något tråkigt 

eller dåligt utan tvärt om. Självklart måste 

du inte vara kristen och tro på Gud för att 

komma dit.

Samling. 
Foto:  Josefine Hellström

20.00 på en fredag, 
vad gör du då?

Jag brukar gå till awake varje fredag jag är 

hemma. Det är grymt kul och man träffar 

riktigt schyssta ungdomar och även vuxna.

Har man aldrig varit där innan utan är ny 

blir man dessutom extra välkomnad genom 

att de bjuder på både hamburgare och 

dricka. 

Awake är öppet ungdomar som går i 7:an 

och uppåt, varje fredag från klockan 20:00 

till 23:00. 

Har du aldrig varit där har du verkligen 

missat något, för det är riktigt kul där!

Johanna Granroth

Anna. 
Foto: Malin Jansson

Jag och typ 100 ungdomar till brukar dra till awake 
och hänga i några timmar.
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Awake drivs av Pingstförsamlingen i Fors-

haga. Det första jag möts av när jag oan-

mäld kliver upp för trappan till Pingstkyr-

kans entré är två vuxna cafévärdar utanför 

dörren. De hälsar mig välkommen, öppnar 

dörren och förklarar hjälpsamt var jag kan 

hänga av mig ytterkläderna. 

Caféet öppnar klockan 20 och när jag 

kommer en dryg halvtimma senare är det 

redan ett 60-tal besökare på plats i den 

trivsamma källarlokalen. Jag uppfattar 

att majoriteten är i högstadieålder men 

många äldre ungdomar har också hittat hit. 

Alla besökare möts av en cafévärd när de 

kommer ner i lokalen och prickas av på en 

namnlista, som också omfattar mobiltele-

fonnummer. 

- Det är för att de ska kunna få sms från 

Awake-telefonen, förklarar Staffan, som 

arbetar som pastor i församlingen. Han är 

också den enda anställda bland cafévär-

darna. Övriga i den för kvällen 6-7 perso-

ner starka personalstyrkan arbetar ideellt. 

- Vi skickar ut en påminnelse om att vi har 

öppet och vad som händer under kvällen 

inför varje öppetkväll, fortsätter han.

Jag banar mig väg in i lokalen mellan bor-

den och ungdomarna, förbi disken där 

hamburgarna och drickan går åt som smör 

i solsken, och vidare bort mot pingisbor-

det. Ungdomarna runt bordet hejar glatt, 

trots att de är inbegripna i en fartfylld 

rundpingisomgång. I ett intilliggande rum 

är det betydligt mer stillsamt och full kon-

centration på att försöka ta kurvorna på 

ett vinnande sätt i rallyspelet som via spel-

En kväll på Awake i Forshaga

Staffan. 
Foto: Peter Winbo

konsollen projiceras upp på en filmduk.

Efter en stund tar Anna mikrofonen och 

hälsar alla välkomna, går igenom kväl-

lens program och introducerar klunsturne-

ringen. Förmodligen var det inte bara mitt 

oförstående ansiktsuttryck som snabbt fick 

henne att förklara att ”Kluns” även kall-

las ”Sten, sax, påse”. Genast strömmade 

anmälningarna till den prestigefyllda tur-

neringen in och de som inte deltog intog 

publikplatserna. Ungdomarna fortsatte att 

fylla lokalen och cafévärden vid dörren 

konstaterade att det nu var ett hundratal 

ungdomar på plats. 

- Här någonstans går smärtgränsen, det 

är vad lokalen klarar utan att det blir för 

trångt, säger Staffan. När vi var 120 för 

någon vecka sedan var det egentligen lite 

för fullt. 

Awake är inte den enda satsningen på ung-

domsarbete som församlingen gör. Tvärt 

om så har man valt att tydligt profilera 

verksamheten åt det ungdomligare hållet. 

Staffan visar mig kyrksalen där det pågår 

en renovering och där man i byggplane-

ringen tänkt på kabelkanaler, välutrustat 

ljudbås, ljusriggar och gott om plats för 

gitarrförstärkare och trummor på scenen 

och där kyrkbänkarna byts ut mot stolar 

för att kunna använda lokalen på ett mer 

flexibelt sätt.

Nere i källarlokalen börjar stolar plockas 

fram ur ett förråd. De som redan är fram-

ställda räcker inte till när det blir dags för 

samling vid 21.30. När klockan är slagen 

greppar Anna mikrofonen igen och hälsar 

alla välkomna till kvällens samling. Ungdo-

marna sluter upp mangrant och stolsbärar-

na har fullt upp med att få fram tillräckligt 

med sittplatser för alla deltagare. Anna 

börjar med att presentera de som utgör 

kvällens personalstyrka på Awake och för-

klarar på ett lättsamt sätt att alla tror på 

Gud och att de är öppna för att samtala om 

det eller något helt annat som besökarna 

vill prata om. Hon pekar också ut lådan där 

man kan posta sina böneämnen innan den 

rafflande finalen i Klunsturneringen går av 

stapeln. Staffan tar över och håller en kort 

betraktelse om alla människors lika värde. 

Sättet han framför sitt budskap på både 

fängslar och roar den 100-hövdade unga 

publiken. Några minuter senare dämpas 

belysningen, diskoljusen slås på, musiken 

börjar pumpa ur den kraftfulla ljudanlägg-

ningen och Anna leder ”Hela havet stor-

mar” med uppemot 70 deltagare. Det går 

inte att ta miste på glädjen hos både del-

tagare och publik. 

Ännu en fartfylld, trivsam fredagskväll på 

Ungdomscaféet Awake är snart genomförd. 

Utanför entrén står värdarna kvar och 

stampar för att hålla värmen i kylan. En 

förälder som kommer för att hämta någon 

av ungdomarna konstaterar lättat att det 

är många vuxna på plats och ordning och 

reda både i och utanför lokalen. När jag tar 

avsked och promenerar mot bilen konsta-

terar jag att Awake är ett mycket uppskat-

tat ställe, av både föräldrar och ungdomar.

Janne Johansson
Ungdomssamordnare

054-17 21 07
jan.johansson@forshaga.se

Awake är namnet på det nya innestället för ungdomar i Forshaga. Ungdomscaféet samlar varje fredagskväll ett 
hundratal ungdomar, vissa kvällar upp till 120 besökare! När jag besökte Awake en mörk novemberkväll var det 
i det närmaste fullsatt i lokalen.

Foto:  Malin Jansson
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Dialogcafé

Atmosfären var avspänd när deltagarna för-

delade sig runt de små borden med blåru-

tiga dukar, gott om levande ljus och gott 

fika. Ändå låg det en förväntansfull spän-

ning i luften, som det ofta gör när egna 

åsikter ska ventileras inför nya bekant-

skaper. Ungdomarna som deltog kom från 

ungdomsråd, fokusgrupper och elevråd. 

De kommunala beslutsfattarna represen-

terades av kommunstyrelseledamöter och 

tjänstemän, de flesta i ledande chefspo-

sitioner. När kvällens första fråga började 

diskuteras runt borden verkade alla spän-

ningar släppa snabbt och det var inte helt 

lätt att avrunda diskussionerna efter den 

utsatta tiden. Varje bord sammanfattade 

sina samtal på ett stort ”klotterplank” på 

väggen innan deltagarna fick byta bord och 

samtalspartners enligt ett särskilt system. 

Efter tre sådana dialogrundor var väggarna 

täckta med åsikter och idéer utifrån frå-

gorna ”Vad ska unga ha inflytande över 

i Forshaga kommun?”, ”Vilka arbetssätt 

och metoder ska vi använda?” och ”Hur 

I mitten av november träffades ett trettiotal ungdomar och beslutsfattare 
en kväll på Slottet i Forshaga för att diskutera ungdomsinflytande.

ska åsikterna tas tillvara?”. Idéerna prio-

riterades sedan genom att alla deltagare 

fick rösta på de åsikter de tyckte var vik-

tigast med hjälp av ett antal små klister-

lappar som de fäste på ”Klotterplanken”. 

Att dialogen var välkommen och uppskat-

tad märktes inte minst genom att mer 

frekventa Dialogcaféer var det i särklass 

högst prioriterade förslaget! Möjligheten 

för ungdomar att väcka politiska frågor, 

olika former av IT-

lösningar för infly-

tande, ett remiss-

förfarande från 

Kommunstyrelsen 

till exempelvis 

Ungdomsrådet var 

andra idéer som 

fick många röster. 

Det fanns också 

utrymme för mer 

konkreta förslag 

som exempelvis 

önskemål om ett 

musikhus med replokaler, scen, mm i Fors-

haga. Med tanke på uppslutningen och de 

intressanta diskussionerna är vi många som 

ser fram emot nästa Dialogcafé i februari!

Janne Johansson
Ungdomssamordnare

054-17 21 07
jan.johansson@forshaga.se

Varje bord sammanfattade sina samtal på ett stort ”klotterplank” på 
väggen innan deltagarna fick byta bord och samtalspartners enligt 

ett särskilt system.



Kontakten nr 8 december, 2009   17   

Ungdomsdialog

I de nationella målen för Ungdomspolitiken 

läser vi samma sak, uttryckt på ett annat 

sätt. Alla ungdomar ska ha verklig tillgång 

till inflytande, heter det i det ena av två 

övergripande ungdomspolitiska mål. Det är 

således fastslaget på internationell och na-

tionell nivå att unga medborgares åsikter 

är viktiga och ska värderas högt. 

Vad innebär det när vi kommer till den lo-

kala nivån? Vad betyder det för Forshaga 

kommun? Frågan ligger högt på agendan, 

vilket inte minst visar sig i den kommunö-

vergripande visionen ”Barnkommun i 

Värmland”. Genom att delta i projekt ung-

domsdialog, som Sveriges kommuner och 

Landsting, SKL, driver, ska kommunen slipa 

verktygen för att hjälpa unga kommunin-

nevånare att komma till tals.

Redan idag finns gott om vägar för ung-

domar att påverka sin vardag. Forshaga 

Ungdomsråd är aktivt och kreativt när det 

gäller att hitta nya vägar. Två gånger om 

året håller man ”Åsiktstorg” på högstadie-

skolorna, där eleverna ges möjlighet att 

komma med förslag på aktiviteter man vill 

att ungdomsrådet ska arrangera och frågor 

man vill ska prioriteras. Åsikterna ligger 

till grund för ungdomsrådets verksam-

hetsplan. Den avgör i sin tur vilka fokus-

grupper som ungdomsrådet tillsätter. En 

fokusgrupp kan arbeta med att förbereda 

och planera ett ungdomsarrangemang eller 

med att påverka i någon specifik fråga.

En annan möjlighet att påverka är LUPP-

undersökningen. LUPP står för Lokal ut-

veckling av Ungdomspolitiken och är en 

omfattande enkätundersökning bland 

ungdomar som statliga Ungdomsstyrelsen 

arbetat fram. I Forshaga har den genom-

förts två gånger hittills; 2005 och 2008. 

Som jämförelsematerial finns data från en 

tredjedel av Sveriges kommuner. Under-

sökningen ger en bred bild av hur det är 

att vara ung i vår kommun, eftersom den 

I FN:s barnkonvention, som fyller 20 år i år, slås det i den tolfte artikeln 
fast att alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade 
i frågor som rör dem. Med barn menas, i det sammanhanget alla upp till 
18 års ålder. 

spänner över många olika områden, såsom 

skola, fritid, hälsa, inflytande, samhälle 

och framtid. Som en väg att ta tillvara den 

enorma kunskapsbank vi får genom delta-

gandet i LUPP har kommunstyrelsen beslu-

tat att resultaten ska ligga till grund för 

nya mål för verksamheternas budgettext. 

Det betyder att ungas åsikter utgör ett 

direkt underlag för kommunens viktigaste 

styrdokument!

En annan mötesform som tillkommit som 

en direkt konsekvens av LUPP är Dialog-

caféerna. Mer än varannan högstadieelev 

vill att unga kommuninnevånare och kom-

munala beslutsfattare ska mötas och disku-

tera ungdomsfrågor och dialogcaféet, där 

politiker, ungdomsråd, högstadieskolornas 

elevråd, fokusgrupper och ett antal chefs-

tjänstemän bjudits in, har varit en upp-

skattad metod för detta.

Elevråd och Husråd på Kulturhuset och 

Träffen är andra inflytandeforum för ung-

domar. 

Den fråga vi nu arbetar med i projekt Ung-

domsdialog är hur vi tar med oss det som vi 

redan gör, in i arbetet med en övergripan-

de strategi för ungdomsinflytande. Vilka 

nya verktyg behöver vi börja använda för 

att fler ungs ska känna att de har verklig 

tillgång till inflytande? Hur säkerställer vi 

att vi tar tillvara de goda idéer och åsikter 

vi får ta del av i mötet med unga kommun-

innevånare? I vilka frågor och på vilket sätt 

ska kommunala beslutsfattare efterfråga 

ungas åsikter, som en del av beslutsunder-

laget? Det är bland annat dessa frågor vi 

bär med oss in i nästa dialogcafé, som ge-

nomförs i februari och som ligger till grund 

för den fortsatta spännande utvecklingen 

för ”Forshaga - Barnkommun i Värmland”.

Janne Johansson
Ungdomssamordnare

054-17 21 07
jan.johansson@forshaga.se

Kulturhuset 

21/12 14.00 - 21.30

28/12  14.00 - 21.30

4/1     14.00 - 21.30

Träffen

22/12  17.00 - 21.30

29/12  17.00 - 21.30

Kulturhuset och Träffen 

är stängt 23/12 – 27/12 

och 30/12 – 3/1

Vi håller öppet som vanligt 

igen från den 7/1 2010.

Välkomna!

Öppettider 
under jul och 

nyår på Träffen 
och Kulturhuset

Överförmyndarnämnden i 

Forshaga efterlyser erfarna 

personer (kvinnor och män) 

som är intresserade av att mot 

skäligt arvode åta sig uppdrag 

som gode män.

 

För mer info och intresse-

anmälan är du välkommen att 

kontakta överförmyndarkonto-

ret under kontorstid, 

tel: 054-17 20 12. 

Se även www.forshaga.se un-

der rubriken Omsorg och stöd. 

Gode män sökes
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Ungdomstorget, IRL i Haninge
Sista helgen i oktober begav sig sex ungdo-

mar från Forshaga Ungdomsråd till Haninge, 

för att delta i Sveriges Ungdomsråds årliga 

konferens ”Ungdomstorget IRL”. Under fyra 

dagar delade de erfarenheter och tankar 

med andra ungdomsråd från hela Sverige i 

workshops, storforum och andra samlingar. 

Under helgen släppte Sveriges Ungdoms-

råd boken ”På väg mot nya tider – diskus-

sioner om Ungdomsråd”. Det är en me-

todbok som visar på olika arbetssätt som 

lokala ungdomsråd valt att arbeta enligt, 

som förhoppningsvis kan vara en hjälp att 

hitta nya vägar i det lokala arbetet. En ny 

rapport från Ungdomsstyrelsen uppmärk-

sammades också. Den heter ”Ungdomar 

i demokratin”. Den slår bland annat fast 

att unga i stor utsträckning vill påverka i 

samma samhällsfrågor som vuxna och att 

vi som arbetar med de här frågorna bör 

möta det behovet istället för att skapa 

särlösningar för ungdomar. Ett spännande 

perspektiv som väcker fler frågor än det 

ger svar i dagsläget!

Fyllda av inspiration och idéer återvände 

sex trötta ungdomsrådsledamöter till Fors-

haga för att, efter att ha sovit ut, ge sig i 

kast med att utveckla ungdomsrådsarbetet 

och det kommunala ungdomsinflytandet 

ytterligare några snäpp!

Janne Johansson
Ungdomssamordnare

054-17 21 07
jan.johansson@forshaga.se
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Engagemang gör skillnad!
Vi ser ett behov av att få ut föräldrar och 

andra vuxna på byn på kvällar och helger. I 

Deje startade en grupp föräldrar nattvand-

ring och anslöt sig till det rikstäckande nät-

verket nattvandring.nu. Vi önskar att det 

kunde finnas fler vuxna som var intresse-

rade av att hjälpa till och finnas ute bland 

våra ungdomar i just Forshaga och Deje.

Syftet med nattvandringen är att finnas till 

hands och hjälpa ungdomar vid behov, men 

också för att visa att vi som vuxna bryr oss 

om vad våra ungdomar gör på kvällar och 

helger ute i samhället. 

Nattvandring.nu har nu startat även i Forshaga 

så därför vänder vi oss till dig/er som har 

ungdomar i högstadieåldern som kan tän-

kas vara intresserad av att vara med men 

även till andra intresserade. Alla över 18 år 

är välkomna. Det är helt frivilligt, vi sik-

tar på att kanske kunna nattvandra vid 2 

tillfällen/månaden. Det behöver inte vara 

en hel kväll, det kan räcka med några få 

timmar, bara att vi kommer ut och visar 

att vi bryr oss!

I januari kommer det vara två möten 
för dig som vill veta mer:
Kulturhuset 11/1 kl. 18.00

Lärcenter 12/1 kl. 18.00

Är du intresserad av att vara med, men inte 
kan komma på något möte hör av dig till: 
Ungdomssamordnare Linda Olson, 

telefon 070-316 28 88

Ledare Tillsammans
Självklart vill vi alla att för-
eningsverksamheten ska vara 
trygg och säker för alla. Men 
hur gör vi för att säkra upp 
vår verksamhet och minska 
riskerna? 

I Ledare Tillsammans ges barn- 

och ungdomsledare möjlighet att 

komma fram till sitt gemensamma 

förhållningssätt kring alkohol. Le-

dare Tillsammans syftar till att 

minska risken för att alkoholre-

laterade problem ska uppstå i 

föreningslivet, samt att få fler 

vuxna att hålla på 18-årsgränsen 

för alkohol.

Att ungdomarna inte ska dricka 

alkohol i föreningsverksamhe-

ten håller säkert alla med om, 

men har vi pratat om det i vår ledargrupp?

I varje ledargrupp finns en kultur, uttalad 

eller outtalad. Den kulturen påverkar hur 

vi hanterar alkoholen i olika sociala sam-

manhang.

Med gemensamma reglerna är det enklare 

för ledarna att hålla en rak och tydlig linje 

kring alkohol och därmed minska riskerna. 

Hittils harNSF, Deje Alpina Klubb och Möln-

backa AIS genomgått utbildningen.

När ni deltar i utbildningen berättigas ni 

till ledarutbildningsbidrag från Forshaga 

kommun.

För mer information
Gun Ericsson, IOGT-NTO

Telefon 054-87 16 22



Kommunalrådet Angelica Rage ser uppdraget att besöka alla nyfödda och deras familjer som ”en guldkant på sitt 
politiska uppdrag”. Hennes besök aviseras alltid, både av BVC och kommunledningskontoret. Med sig till den nya 
familjemedlemmen har hon blommor och mig förstås, forshaganallen Älvis.

Iris Paulsson

Maja Olsson

Hugo Bäckström

Matilda GullfeldtLudvig Bylemark

Elias Ohlsson

Förälder!
Visste du att du kan beställa en inplastad förstoring av bilden på din älskling ur detta nummer av Kontakten?

A4 = 20:-
A3 = 30:-

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

Bebisuppvaktning



Saga Hedblom

Teodor Rocksberg Therese Skirby

Mika Tönnberg Wallinder

Siri Broman

Mira Nyman Brini Oliwer Johnson

 Oscar OldneOscar Eliasson
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Wilda Holmgren

William Driscoll

Donya Mohammadi

Rättelse! Det blev fel namn i förra numret 
av Kontakten. Donya Mohammadi ska det 
vara och inget annat. Vi ber om ursäkt!

Lördagen den 24 oktober anordnades den 11:e upplagan av 
Barndagen i Forshaga folkets hus av Rädda Barnens Forshaga-
Deje lokalförening.

Barn i alla åldrar bjöds in att gratis delta i workshops där Tina Eriksson och 

Karin Eriksson visade hur man kan göra stentroll, ansiktsmasker, vykort och 

barnen fick prova på att tova. Det fanns även möjligheter att pröva lyckan i 

gosedjurslotteriet eller fiskdammen. 

Till försäljning fanns Rädda Barnens produkter och i cafeterian kunde man 

köpa hembakat fikabröd för en billig penning. På förmiddagen bjöds det på 

ett mycket uppskattat uppträdande av elever från kommunala musikskolan. 

På eftermiddagen fick man följa med i sagans förtrollade värld genom Eva 

Dieverts spännande dramatisering av "Sagokonten".

 

Nästa år hoppas vi på Rädda Barnen att ännu 

fler barn och familjer ska besöka Barndagen!

Maria Boström
Rädda Barnen, Forshaga-Dejes lokalförening

maria.bostrom2@karlstad.se

11:e upplagan av

Barndagen
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Lottfest hos PRO
Torsdagen den 15 oktober var det dags 

att tacka alla PRO:s lottförsäljare som 

har ställt upp i ur och skur hela som-

maren. Vi passade också på tillfället 

att bjuda in alla nya medlemmar som 

kommit till oss i år. 

Vi träffades på Forsgården, och vår 

ordförande Enok Strandberg hälsade 

alla välkomna och berättade om vår 

verksamhet. Våra kursledare presen-

terade alla kurser under hösten 2009, 

och vi fick se en Qi-gonguppvisning. Vi 

serverades kaffe och smörgåstårta och 

bjöds på dragspelsmusik av Georg och 

Hans. Det såldes många lotter till vårt 

stora jullotteri, och vi  enades om att 

försöka träffas och fika under hösten 

på Forsgården.

Sandor Budai

Forshaga IF -årets 
fotbollsförening i 
Värmland

Föreningen tilldelades priset i samband 

med Värmlands Fotbollsförbunds fot-

bollsgala lördagen den 21 november.

Motiveringen löd: Efter flera års sam-

arbete med SISU Idrottsutbildarna 

med föreningsutveckling som med-

fört många projekt: träningsläger för 

kanslister, projektledarutbildning och 

lärgrupper för att utveckla kansli och 

anläggning, landskamper, utvecklings-

arbete, hemvändardag, ledar- och 

spelarutbildningar som gett ett bra 

samarbete med närliggande förening-

ar och 1200 utbildningstimmar!

Ett stort tack till alla ledare, barn och 

föräldrar som lägger ner mycket tid i 

vår förening. 

Forshaga IF Fotbollsstyrelse

Den 2 november bjöd Röda Korset 
in till kalas när de nya lokalerna 
skulle invigas.

Röda Korset i Forshaga har vuxit ur sina lo-

kaler. Nu har man flyttat sin verksamhet, 

tvärs över gatan, in i tidigare B.T.L huset. 

På plats för att inviga de nya lokalerna var 

bland annat Angelica Rage, kommunalråd i 

Forshaga kommun och Jan Bengtsson från 

Rädda Barnens region mellan. Klippte ban-

det gjorde Ma Nge, praktikant. 

Det var mycket folk som kommit för att 

delta i invigningen, dricka kaffe och smaka 

av kakorna på fikabordet.

- Lokalerna har fungerat som en mötes-

plats i hundra år, berättar Gunnar Ström,  

ordförande för Röda Korskretsen i Fors-

haga. Här har varit söndagsskola, scouter, 

Invigning av 

Röda Korsets hus
föreningshus och nu senast studiecirklar i 

Vuxenskolans regi.

Men nu, i och med invigningen är det alltså 

Röda Korsets Hus. Och det ska fortsätta att 

fungera som en mötesplats för människor i 

området. 

Kupans kafé och secondhandbutik är väl-

besökta. Tack vare frivilliga kan man hålla 

sina generösa öppettider. Lokalerna kom-

mer även att inrymma Röda Korsets andra 

verksamheter, t.ex läxhjälp, Isabelle som 

är en mötesplats för kvinnor och fritids-

gård för ungdomar en kväll i veckan.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se

Ma Nge klipper 
bandet - lokalerna 
är invigda!
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18 december Kl. 19.45
Innebandy damer div 2, Forshaga
GS 86 - Grums IBK, Forshaga Sporthall 

19 december Kl. 18
Musik i vintertid!, Deje
Värmlandsoperan presenterar: Musik i vinter-
tid med Jenny Holmgren, James Lund & Ceci-
lia Skarby på Berghälla Bygdegård. Välkomna! 
Arr. Bygdegårdsföreningen och Vuxenskolan 

19 december Kl. 18.15
Innebandy damer div 4, Forshaga
GS 86 U - Deje IBF, Forshaga Sporthall

19 december Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Jontez bjuder upp till dans!

20 december Kl. 19
Bio: ”Avatar”, Forshaga
På Forshaga Folkets Hus 

2 januari Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Glenn Endys bjuder upp till dans! 

5 januari Kl. 19
Innebandy herrar div 2, Forshaga
GS 86 - IBF Hedemora i Forshaga Sporthall

8 januari Kl. 19.45
Innebandy herrar div 4, Forshaga
GS 86 U - Grums IBK i Forshaga Sporthall

Evenemang Fler evenemang hittar du på forshaga.se under Turism & evenemang samt på varmland.org

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

Med reservation för ändringar

16 januari Kl. 14
Innebandy herrar div 2, Forshaga
GS 86 - IBK Runsten i Forshaga Sporthall

16 januari Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Hedins bjuder upp till dans!

17 januari Kl. 18
Allsångskafé, Forshaga
Med ”Bengans Swingband” 
i Forshaga Missionskyrka

22 januari Kl. 19.45
Innebandy damer div 2, Forshaga
GS 86 - Hagfors IF i Forshaga Sporthall

23 januari Kl. 16:30
Innebandy damer div 4, Forshaga
GS 86 U - IF Edebäck i Forshaga Sporthall

29 januari Kl. 19.45
Innebandy herrar div 4, Forshaga
GS 86 U - Degerfors IBK i Forshaga Sporthall

30 januari Kl. 14
Innebandy herrar div 2, Forshaga
GS 86 - Sala Silverstaden IBK i Forshaga 
Sporthall

30 januari Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Chiquita bjuder upp till dans!

31 januari Kl. 15.30
Innebandy damer div 4, Forshaga
GS 86 U - BK Hammarö 06 i Forshaga 
Sporthall

12 februari Kl. 19.45
Innebandy damer div 2, Forshaga
GS 86 - Munkfors IBK

13 februari Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Bengt Hennings bjuder upp till dans. 

14 februari Kl. 11.15
Innebandy damer div 4, Forshaga
GS 86 U - Sunne IBK

20 februari Kl. 09.00-11.15
Kvinnofrukost, Forshaga
Med Sanna Mansouri f.d. polischef i Iran

20 februari Kl. 14
Innebandy herrar div 2, Forshaga
GS 86 - IBF Falun Ungdom

21 februari Kl. 13.45
Innebandy herrar div 4, Forshaga
GS 86 U - Skoghalls IBK U

26 februari Kl. 19.45
Innebandy damer div 2, Forshaga
GS 86 - Sjöstads IF

Forshaga/Deje teaterförening

Ny teaterförening
I början av november fick vi en ny 
teaterförening i Forshaga kommun. 
Efter ett par förberedande möten, 
bland annat tillsammans med rikste-
aterns distriktskonsulent Leif Pers-
son, bildades då ”Forshaga/Deje tea-
terförening – En del av Riksteatern”. 

Som namnet antyder har föreningen valt 

att ansluta sig till Riksteatern och kan där-

med ta del av de produktioner som erbjuds 

därifrån. Riksteatern producerar och turne-

rar med ett sextiotal föreställningar varje 

år, vilket gör att de kvalar in som världens 

största turnerande teater. 

Forshaga/Deje teaterförening vill vara en 

Djup koncentration bland mötesdeltagarna 
då förenings nya stadgar antogs.

arrangörsförening och erbjuda teaterfö-

reställningar lokalt i vår kommun. Vid års-

mötet samtalade deltagarna en hel del om 

inriktningen på verksamheten och spännvid-

den var stor. En del handlade om att sam-

arbeta med lokala teaterproducenter som 

finns i vår kommun och dess närhet, för att 

sedan spänna över teaterkurser för barn, 

improvisationsteater, teatersport, inköp av 

större teaterföreställningar, skolsamarbete, 

workshops, teatercafé och mycket mer. 

Hur verksamhetsplanen kommer att se ut 

när den är fastställd vet vi inte än men av 

diskussionerna att döma har teaterintresse-

rade kommuninnevånare mycket spännande 

att se fram emot!

Jan Johansson
Kultur- och Ungdomsenheten

054-17 21 07
jan.johansson@forshaga.se
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Boktips från biblioteket
Öppettider: Deje mån 14.00-18.00, tis 10.00-14.00, tors 10.00-14.00

Forshaga mån-tors 8.30-20.00, fre 10.00-16.00, sön 11.00-14.00

Suzann Öhman

Sagolik jul - Julens 
bästa sagor, sånger, 
pyssel och godis

Sagolik jul är en samling med berättelser, 

sånger, julgodis och roligt pyssel för hela fa-

miljen. När vi väntar på tomten kan vi gärna 

läsa en saga, och tillsammans njuta av de 

fina bilderna som ger julstämning. Barnen 

i Bullerbyn, Babar, Laban och Labolina, fa-

miljen Nalle, barnen på Bråkmakargatan – 

alla vill de fira jul med oss!

Monica Zak

Offensiv Röda Nunnan

En pojke, som tigger utan-

för McDonald ś i Guatemala 

City. Blir sprängd i luften av 

en handgranat. Gatubarnet Felix blir vittne 

till mordet. Samtidigt samlas fem män och 

en kvinna på ett lyxhotell. Utåt ägnar de 

sig åt bantning, men bakom fasaden av en 

bantningsklubb skapas gruppen Röda Nun-

nan. Gruppen ska ägna sig åt en mycket 

brutal verksamhet -SOCIAL STÄDNING. De 

tänker befria samhället från gatubarn, tig-

gare, homosexuella, prostituerade, indian-

ledare, människorättsaktivister…

Ingela & Bengt af Geijerstam

Järnets rike -
En värmländsk 
världshistoria

Hammaren dunkar. Rök från skorstenar 

stiger långt ovanför trädens toppar. På 

skogsvägarna stretar hästar med tunga lass 

av malm och järn, påhejade av de många 

dagkarlarna. Nere vid älven lastas pråmar 

som ska ta sig den långa vägen till Karl-

stad. Kvarnhjulen snurrar vid forsen.

Djupt inne i de värmländska skogarna läggs 

på 1600-talet grunden för det moderna 

samhällets välstånd.

Under tre hundra år växer en kraftfull 

järnbruksindustri fram i ödemarken. Det 

är en betydelsefull tid i både Värmlands 

och vårt lands historia Under en period är 

Sverige den största järnexportören i värl-

den. Nu grundas också det framgångsrika 

Uddeholmsbolaget.

Vid 1800-talets slut har en ny teknik kon-

kurrerat ut det värmländska järnet. Ham-

rarna tystnar. Idag har skogen slutit sig 

igen. Mellan gårdarna finns åter den öds-

liga vildmarken.

Agneta Pleijel

Syster och bror

Det är 1830-tal. Isaac Berg 

är sångare och sånglärare på 

operan i Stockholm och gift 

med Lina, den framstående skådespela-

ren Lars Hjortsbergs dotter. De väntar sitt 

första barn och stora musikaliska förhopp-

ningar fästs vid pojken. Det visar sig att han 

är döv från födelsen. Hans syster föds ett 

par år senare och har allt vad han saknar: 

hörsel, sångröst och musikalitet. Men hon 

är bara flicka.

Vet du 
vad!

På www.forshaga.se
kan du läsa tidigare nummer av Kontakten så långt till-

baka som från 2002!

Årets kulturstipendiat, Pia Sondell, 
ställer ut sina alster på Forshaga Lärcenter 
Forshaga kommuns kulturstipendiat 2009 

är keramiker Pia Sondell. Hon är bosatt i 

Deje, i gamla "kopra" på Risäter, där hon 

har sin verkstad och butik. Där har hon va-

rit verksam sedan 1983.

9 december 2009 - 11 januari 2010 visar 

hon ett urval av sin senaste produktion i 

Lärcenters entréhall i Forshaga.

Bland annat visar hon tre mosaiktavlor 

"med en enkel tulipan". Recykling kallar 

hon det då mosaikbitarna är före detta 

skålar kannor och fat, oftast sekunda men 

inte alltid.

Där finns också keramik, stengods, ur en 

serie hon kallar "GRENVERK", helt i vitt. 

Hon visar också exempel ur rosenserien 

som har färgerna: rosa,vitt och lime.



-Med reservation för eventuella ändringar-

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården
Vecka 52
Måndag: Köttfärsrätt, sås, potatis, grönsaker, hallonsoppa

Tisdag: Kotlettrad, potatis, sås, grönsaker, färsk frukt  

Onsdag: Julbord

Julafton: Lutfisk, sås, potatis, ärter, äppelkaka, vaniljsås

Fredag: Kalkon, gräddsås, potatis, grönsaker, gelé, ris a la Malta saftsås

Lördag: Varmrökt lax, kall sås, potatis, sallad, glass med björnbär

Söndag: Stek, gräddsås, potatis, blomkål, päron med grädde

Vecka 53
Måndag: Monicas fläskgryta, ris/potatis, fruktsoppa

Tisdag: Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker, jordgubbskräm

Onsdag: Fiskarens festgratäng, potatis, ärter, ananaskompott

Nyårsafton: Gratinerad fläskfilé, potatis, blomkål, brylépudding

Fredag: Kokt lax, hollandaisesås, potatis, ärter, marängsuisse

Lördag: Kassler, svampsås, potatis, grönsaker, päron, vaniljsås

Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker, chokladpudding

Skolans matsedel finner du på vår hemsida, www.forshaga.se

Även om det är mörkt utanför knuten där-

hemma så kommer snart en ny skidsäsong. 

Och trots gröna decembergräsmattor sik-

tar Deje Alpina Klubb på att ha snö att åka 

på till dagarna mellan jul och nyår.

 

Mellan 5-10 minusgrader
I Dömlebacken har Deje Alpin klubbs med-

lemmar arbetat febrilt under hösten för 

att det ska kunna göras snö. Termome-

tern måste först sjunka till mellan 5-10 

minusgrader innan snötillverkningen kan 

påbörjas. Klubben har införskaffat ett nytt 

Deje Alpina klubb och Dömlebacken 
beredda för en ny skidsäsong!

pumpsystem som förhoppningsvis förkor-

tar snöläggningstiden med flera dagar. 

Rörsystemet för snökanonerna har setts 

över och klubbens båda snökanoner har 

fått sig en rejäl översyn. 

 

Ny klubbstuga
Det som är mycket positivt till årets säsong 

är att den nya klubbstugan/värmestugan/

serveringen kan tas i bruk. Klubben har 

byggt på stugan i snart två år och mer än 

2000 frivilligtimmar har lagts ned av med-

lemmarna för att få den i ordning. Den 

stora skillnaden är att man nu kan sitta 

inomhus och ta sig en fika eller få sig en 

korv eller hamburgare. Ett bättre planerat 

omklädningsrum har också blivit till i sam-Monica Fernqvist i luckan.
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Vi skickade ut 34 st inbjudningar till Rädd-

ningstjänst, Polis, SOS, Ambulans, Vård-

centralen i Fosrshaga och Deje, Akuten och 

en hel del olika avdelningar på CSK, Djur-

sjukhuset Färjestad, Solstadens smådjurs-

klinik och Ulvsbu smådjursklinik, ja till alla 

som jobbar med att rädda liv!

En brandmanskollega tog tag i detta med 

matchtröjor till vår station i Forshaga. 

Brandkårsorange med lite svart på, vår 

logga "Station 170 Forshaga", våra stations-

nummer och namn på ryggen. Dom blev 

jätte snygga.

Vi planerade kiosk och lotteri. Vi fick in 

brandsläckare, brandvarnare, reflexväs-

tar, förstahjälpen-kudde med mera ifrån 

försäkringsbolagen Länsförsäkringar och 

Folksam. Ulrika Rohdin sponsrade oss med 

en fotvårdsbehandling till lotterit.

Anmälningarna började komma in. Vi på 

brandkåren i Forshaga tränar iinnebandy 

på torsdagar och har haft lite trögt med att 

få med folk. Men ju närmare turneringen vi 

kom desto fler ville vara med.

De lag som ställde upp i turneringen var: 
Station 120 Vålberg, Räddningstjänsten 

Molkom, Räddningstjänsten Säffle, The 

Guardian Angels (SOS), Kils brandkår, Sta-

tion Väse, Team Djursjukhuset och Polisen.

Det blev en fantastisk dag i innebandyns 

tecken som invigdes av vår brandman Staf-

fan Hellström med tal och underbar sång!

Vi körde gruppspel, sedan två semifinaler 

och slutligen en final emellan Polisen och 

Station Väse. Station Väse vann!

 

Första priset var en specialdesignat Guld-

Pokal med ett rött hjärta på. Ställföre-

trädande räddningschef Nils Weslin var 

där som prisutdelare. I kiosken så hjälpte 

fruar, män och barn till.

 

Syftet med turneringen var att öka samar-

betet! Vi ”blåljus personal” träffas ju ofta 

bara på olika olycksplatser. Här i Forsha-

gas sporthall så träffades vi under andra 

förhållanden i ett annat sammanhang utan 

våra "uniformer".

 

Station 170 Forshaga vill tacka alla som 

hjälpte till att genomföra "Rädda Liv Cu-

pen 2009"

Monika Nyqvist Karlsson
Deltidsbrandman Station 170 Forshaga

0730-23 05 55

Rädda Liv Cupen

Station Väse - turneringens vinnare

Polisen - knep andraplaceringen

Cupens arrangörer - station 170 Forshaga

Lördagen den 14/11 2009  gick Rädda Liv Cupen 
av stapeln på Forshaga Lärcenter.

band med bygget. Utomhus är fortfarande 

de stora grillplatserna kvar där alltid en 

brasa finns när backen är öppen. Infor-

mation om öppettider och priser finns på 

hemsidan www.dejealpinaklubb.nu  

Längdåkningsspår
Från klubben hoppas man att kommunens 

innevånare tar sig en tur för en fika om 

man känner för det. Kommer det tillräckligt 

mycket natursnö kommer Deje Alpina klubb 

att göra längdåkningsspår på golfbanan. 

Från Deje Alpina klubb hoppas man på en 

snörik vinter. Välkommen till Dömlebacken.

 Mats Andersson
Deje Alpina klubb

0552-22023 Nya klubbstugan. Foto> Mats Andersson.



28   Kontakten nr 8 december, 2009

För att förverkliga sin idé så kontaktade 

dom ungdomssamordnare i kommunen och 

fick hjälp att söka stöd och med att struk-

turera upp planeringsmöten. Det finansiel-

la stödet sökte dom hos Leader Närheten, 

Ungdomscheck. Och fick det beviljat. När-

mare femton tusen räknade vi ut att det 

skulle komma att kosta med vakter, mate-

rial, utrustning, lokal, affischering mm. 

Intresset för att medverka denna kväll 

blev över förväntan och vi fick till och med 

tacka nej till några band då vi hade tvär-

fullt. 

Totalt 14 band uppträdde denna allhelgon-

safton på Folkets Hus i Forshaga, utbudet 

var alltifrån covers på vikingarna till egen-

skriven dödsmetall. 

Publiksiffran blev mer än tre gånger högre 

Rocknatta 2009

än vad vi vågat hoppas på! Ca 250 personer 

besökte arrangemanget under kvällen. Vi 

är supernöjda och vill tacka alla som hjälpt 

Rockgruppen är ett gäng killar från Forshaga 15-19 år och som fick den briljanta 
idén att göra en rocknatt, där band fick anmäla sig och uppträda.

till och som besökt oss denna kväll. Vi har 

redan börjat planerat för nästa omgång!

Killarna som 
ordnade Rocknatta 

Rasmus Funcke, 
Oskar Eriksson, 

Jakob Johansson, 
Daniel Forsberg, 
Viktor Dahlstedt


