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2014 års budget har 
nyligen fastställts i 
kommunfullmäktige. 
Cirka 600 miljoner 
kronor har fördelats 
mellan kommunens 
verksamheter.

Kommunfullmäktige 
har fastställt ett an-
tal mål. VAD vill

vi uppnå? Ett, bland flera mål, är att alla 
ska ha en bra uppväxt. När skattemedlen 
är fördelade, tar tjänstemännen vid och 
arbetar fram HUR de anställda ska arbeta 
för att uppnå/närma sig målen. Under 2014 
följs detta upp varje månad i kommunsty-
relsen och respektive nämnd.

För att alla ska känna att de har en bra 
uppväxt, så har kommunen satsat myck-
et på barnen och deras vårdnadshavare. 
Öppen förskola, förskola, föräldrastöd, 
förstärkt elevvård, fördubblat antalet 
psykologer, lekparker, kulturskola, fören-
ingsstöd, grundskola, gymnasium, drogte-
rapeuter och antagit en handlingsplan för 
alla barns bästa. Det nya under 2014 är att 
två coacher ska anställas för att motivera 
ungdomar att fullfölja sin utbildning. Det 
andra nya är, att fler ungdomar ska kunna 
få ett feriearbete alternativt lärlingsplats 
i kommunen eller i samverkan med annan 
aktör. Hur det ska utformas och finansieras 
ska vi diskutera i februari 2014. Hittills har 
alla sextonåringar haft rätt till ett treveck-
ors feriearbete. Det kostar 600 000 kronor 
årligen.

I investeringsbudgeten finns pengar till 
utbyggnad och renovering av Dejeskolan. 
2015 rivs de gamla byggnaderna. Den to-
tala skolytan minskas därmed. Driftskost-
naderna minskar och pengar kan satsas på 
personal istället.

I vår kommun är cirka 2.560 personer äldre 
än 65 år. Cirka 10% av den gruppen, 258 
personer, får stöd av äldreomsorgen i någon 

form. De flesta klarar av/vill bo kvar i sina 
hem. Det ställs andra krav på äldreomsor-
gens innehåll idag än för tjugo år sedan. 
Alla anställda inom äldreomsorgen har rätt 
till heltidstjänst och arbetskläder. Persona-
len får höga betyg av brukarna. Det känns 
tryggt. Cirka en miljon reserveras för öka-
de kostnader inom hemtjänsten.

Även kommunteknik får utökade resurser. 
Närmare bestämt en miljon. Deras verk-
samhet får alla kommuninvånare nytta av! 
I investeringsbudgeten, som är på cirka 36 
miljoner kronor, finns bland annat två mil-
joner till gator och avlopp, 5 miljoner till 
första etappen av ny återvinningsstation på 
Kvarntorp och cirka 2 miljoner till ny fasad 
på Skivedsskolan.

Kommunen har ett mål att 25 % av livsmed-
len som Kostenheten använder ska vara 
ekologiska. Vi utökar den budgeten med 
130 000 kronor. Därmed närmar vi oss målet. 

Nästa år finns åter pengar till bekämpning 
av översvämningsmygg i delar av Deje. 

Under 2014 ska kommunen fortsätta arbe-
tet med värdegrunden, det vill säga hur vi 
ska behandla varandra, och vi ska vidareut-
veckla konceptet Attraktiv kommun. 

Kommunledningen välkomnar synpunkter 
och idéer. Vi deltar i projekt för att utveck-
la medborgardialogen. Annars är du som 
kommuninvånare alltid välkommen att en-
gagera dig i ett politiskt parti. Det är ju yt-
terst ledamöterna i ett kommunfullmäktige 
som till vissa delar avgör hur din vardag blir 
i vår kommun. I dag bor här ca 11.300 per-
soner. Endast cirka 100 har förtroendeupp-
drag. Du behövs, olika åsikter berikar. 

Till sist önskar jag er alla ett gott nytt år!

Omslagsfoto: mostphotos.com



Jennifer Bedoire
Informatörsstuderande, KAU

Under flera tillfällen under hösten har Kulturhuset varit öppet. Med 
Söndagskura som rubrik har det varit olika teman på varje tillfälle.

Barn och deras föräldrar har, förutom att 
delta i aktiviteterna, kunnat sitta och 
pyssla tillsammans. Det är kommunen till-
sammans med föreningen Bruksfruarna som 
hållit i programmet. 
– Söndagskura är en bra beskrivning på 
känslan här i huset vid de här tillfällena 
säger Kristina Lindfors, kulturinspiratör i 

Forshaga kommun. Namnet kommer av att 
vi ville ha ett och samma namn för de här 
söndagarna för att våra besökare ska förstå 
att de hänger ihop. 

Höstens teman har varit sitt-yoga och grö-
na drinkar, loppis med barnfokus där huset 
fylldes av barnkläder, barnleksaker och 

barnprylar, prova-på-teater för barn och 
poesibingo med Eva-Mi Tapper från Kultur-
skolan och kladdkaketävling och peppar-
kakshus-dekorering.

Alla kurande-dagar har varit riktigt lyckade 
och kommer sannolikt tillbaka.

Malin Brandin
Kommunikatör

Söndagskura i vår
Har du idéer på tema inför vårens söndags-
kura? Skicka gärna dina förslag till:
kristina.lindfors@forshaga.se
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Lördagen den 9 november hölls en av för-
sta deltävlingarna till First Lego League i 
idrottshallen på Forshaga Lärcenter. Den 
årligt återkommande tävlingen har flera 
delmoment, där elever ska visa kunskap i 
vetenskapligt tänkande, problemlösning, 
presentation, marknadsföring och teknisk 
kreativitet.

Temat för året är ”Nature’s Fury” och 
handlar om hur vi kan hantera och före-
bygga naturkatastrofers hot och inverkan 
på människors liv. Inför deltävlingen i Fors-
haga hade de 13 lagen från bland annat 
Värmland och Skövde diskuterat ett hot-
fullt naturfenomen och lagt fram idéer på 
hur dessa kan lösas på innovativa sätt. För-
utom denna vetenskapliga rapport bedöm-
des elevernas arbete i marknadsföringen 
av lösningen och presentationen av monter 
och tema. Sist men inte minst tävlade la-
gen i den prestigefyllda robottävlingen, där 
deras hembyggda Legorobotar skulle utföra 
förutbestämda uppdrag på en tävlingsbana 

Magnus Bergström
Lärare, Forshaga Lärcenter

Foto: FIRST Scandinavia

Forshagaelever till skandinavisk 
final av First Lego League
Forshagaeleverna var bäst på att förena kreativitet, problemlösning 
och entreprenörskap. Klass 8D från Forshaga Lärcenter åker till Bodø 
i Norge för att tävla i den skandinaviska finalen av First Lego League.

designad av First Lego League.
Från Forshaga Lärcenter tävlade fyra lag, 
två från klass 8C och två från klass 8D. I 
den prestigefyllda robottävlingen stod fina-
len till slut även mellan två av dessa lag; 
Thunder 12 från 8C och The Heroes från 
8D. Till slut var det The Heroes, med robot-
förarna Sara Söderberg och Hugo Östlund, 
som gick segrande ur derbyt.
– Man kände ju press på sig att vinna sär-
skilt när vi mötte just dem, berättar Sara 
Söderberg.
– Det hade nog varit nervöst vem vi än hade 
mött, men blev extra jobbigt nu, förklarar 
Hugo Östlund.

Laget ville forska kring ett problem med lo-
kal anknytning och eftersom skogsnäringen 
är viktig i Värmland började de diskutera 
lösningar för hur stormars skadegörelse på 
skogen kunde förebyggas. Deras förslag till 
lösning är ett slags nät, ungefär som ar-
meringsjärn, som grävs ner i skogsmarker 
i samband med nyplantering. När träden 

växer sig större tar rötterna fäste i mark-
nätet som blir ett extra stöd mot påfrest-
ningar utifrån. Genom att samla på sig 
tillräckligt höga poäng även i de andra del-
momenten lyckades The Heroes även vinna 
totalsegern i deltävlingen, vilket innebär 
att de är ett av de 40 lag från Norden som 
den 30 november kommer få tävla vidare i 
den nordiska finalen i Bodø, Norge. 
– Det är spännande. Stort, tycker Hugo 
Östlund.
– Ja, det är så många lag med och inte bara 
från Sverige, förklarar Sara Söderberg.
Vinnande lag i Norge går vidare till den in-
ternationella tävlingen, som i år hålls i Illi-
nois, USA. Men The Heroes tänker ett steg i 
taget och lägger nu stort fokus på den nord-
iska finalen. Klassen förfinar alla momen-
ten för ett ännu bättre totalintryck. Robot-
förarna själva har sitt jobb klart för sig, att 
utveckla allt så mycket som möjligt.
– Vi bygger bland annat en helt ny robot, 
men tar med den gamla som reserv, säger 
Sara Söderberg.

(Kontakten hinner gå i tryck 
innan finalen i Norge.)
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Vi lyfter språket!

Under läsveckan ägnade eleverna på Lär-
center skoldagarna åt att upptäcka bok-
världen genom att ges tid till en samman-
hängande läsupplevelse och ett fördjupat 
läsande. Syftet är att skapa läslust så att 
eleverna utvecklar sitt språk, sin fantasi 
och sin förståelse för omvärlden. 

Under veckan fick eleverna gå skönlitterära 
tipspromenader som var anpassade för alla 
åldrar och biblioteket skänkte bokpriser. 
Biblioteket fick under denna vecka dubbelt 
så många besök mot vad man brukar ha. 

Att veckan var uppskattad märktes på elev-
ernas engagemang för läsning, intresset som 
väcktes i klassrummet och på den lugna 
stämningen som infann sig under veckan.

Ann Brüngel
Rektor

Lina Wiklundh, informatör

Tina Weitzel
Klasslärare

Korta referat av elevernas lästa böcker 
redovisades efter läsningen på löv som 
eleverna satte upp på ett uppritat träd. 

Skolorna besöktes i år av författarna Ulf Sindt, Petrus 
Dahlin, Mårten Melin och Niklas Krog som berättade 
om sig själva, sina böcker och om hur det är att 
vara författare. Inför författarbesöken förberedde 
sig klasserna genom att läsa böcker av författaren 
de skulle träffa.
– Att få träffa författaren bakom boken man läst ger 
en extra skjuts åt läsintresset. Vi vet sedan tidigare 
år att många elever pratar om besöken länge efteråt 

och vill läsa allt av ”sina” författare, säger Sara 
Carlsson, barnbibliotekarie, Forshaga bibliotek.

I anslutning till författarbesöken har skolorna läs-
dagar eller en hel läsvecka. Det finns många sätt 
man kan jobba med läsning; tyst läsning på egen 
hand, högläsning, ljudböcker, samtal om böcker 
med mera.

Med hjälp av en läsvecka och författarbesök vill skolan och biblioteken få upp 
elevers intresse för litteratur och skrivande. För tredje året i rad har alla elever 
i klass 1-9 i Forshaga kommun fått besök av en författare.

Forshaga Lärcenter

Eleverna på Grossbolsskolan fick träffa Ulf 
Sindt som har varit författare i 25 år. En favorit 
hos barnen har blivit böckerna om Turbo. Ulf 
Sindt berättade om en av sina egna favoriter: 
Nack Nicke. Historien kom till utifrån att han 
i sin ungdom gillade The Beatles och han själv 
och hans bror var såklart också långhåriga. 
När han beskriver hur hårklippningen gick till 
i hemmet och hur resultatet blev skrattar alla 
högljutt! Ett inspirerande besök, kanske har 
någon författardröm väckts?!

Grossbolsskolan

Bloggat
På bokveckan.blogspot.com kan 
du bland annat läsa en samman-
ställning av elevernas frågor till 
författaren Niklas Krog.
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Visningen har en spännande inledning med 
film för alla besökande, där man får veta 
att de innovationer som gjordes under 
mycket tidig medeltid i den muslimska 
världen österut fick en stor betydelse för 
de uppfinningar och vetenskaper vi tar del 
av i den moderna världen av idag. Resten 
av utställningen är uppbyggd kring sju 
olika teman; sjukhuset, hemmet, markna-
den, skolan, staden, världen och universum. 
Utställningen vill locka fram och utveckla 

Alla klasser i kommunen 
har nu sett 1001 inventions

inneboende nyfikenhet, initiativförmåga 
och tekniskt självförtroende. Eleverna har 
mötts av nya begrepp och tekniska utma-
ningar, arbetat med problemlösning och 
diskuterat olika historiska skeenden samt 
kulturell förändring i en åldersanpassad 
lärprocess. Ett stort för- och efterarbete 
i skolorna har gjorts tillsammans med pe-
dagoger på Värmlands museum. Dessa har 
hållit i besöken på plats. 

På Loftet ovanför utställningen fanns kom-
pletterande utställningar om bland annat 
arkitektur och olika föremål.

Det var en fantastisk upplevelse för alla 
barn och ungdomar i vår kommun att få se 
denna unika skatt just i Värmland!

Nu har alla klasser i kommunen, från förskoleklass upp till åk 9, besökt den interaktiva utställningen 
1001 inventions på Värmlands Museum. Utställningen visar vetenskap och uppfinningar från den 
muslimska kulturen som haft stor betydelse i hela världen och utgör ett värdefullt arv.

Ann Brüngel
Rektor

Foto: Värmlands museum

Vi har ett förslag om att låta en serverings-
bricka fungera som en gåva från Forshaga 
kommun. I ett första skede är det tänkt att 
brickan ska ges som gåva till nyinflyttade 
hushåll när vi ordnar inflyttarträffar. På 
sikt kan brickan också fungera som gåva i 
andra sammanhang.

På brickan ska det vara en berättelse, en 
kortare text som tydligt går att förknippa 
med vår plats. Kanske beskriver du den 

Din text på en bricka som kommungåva?
glittrande Klarälven, en dikt om de vackra 
vyerna kring Lyckan och Lusten eller historien 
om Laxen Max? Fantasin sätter gränserna.

Är du intresserad? Anmäl ditt intresse så 
berättar vi mer. En symbolisk ersättning 
ges till den som vi bedömer vara bäst lämpad 
för uppdraget. 
Kontakta Malin Brandin, kommunikatör
e-post malin.brandin@forshaga.se 
eller telefon 054-17 22 28.
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Syftet är att med hjälp av människor både 
inom och utanför organisationen vara med 
och dela och sprida positiva bilder från och 
om kommunen och därmed påverka och 
stärka bilden av vår gemensamma plats. 

Gästredaktören lägger in bilder och en kort 
text från sin tillvaro här i kommunen och 
bjuder på sina intryck. Det kan vara allti-
från naturmiljöer och byggnader till att 
visa sin hobby eller sitt jobb. Det handlar 

Kampanj på Instagram

@delaforshaga

Malin Brandin
Kommunikatör

Vi har startat kontot delaforshaga på det sociala mediet Instagram, 
där människor som har någon koppling till kommunen kan ansöka 
om att vara gästredaktör för en vecka.

om att dela med sig och visa kommunen ur 
olika infallsvinklar med personlig prägel.

När veckan är slut lämnar redaktören kon-
tot vidare till nästa redaktör. Kort sagt 
handlar ansvaret för kontot om att vara en 
god ambassadör och tillsammans sprider vi 
bilden av Forshaga kommun.

Instagram
Instagram är en gratis mobilapplikation, 
så kallad app för att dela foton och ett 
socialt nätverk som lanserades 2010. 
Användaren tar bilder med sin smarta 
telefon, lägger upp dem på sitt konto 
och delar med sig till sina följare. Det 
går att hashtagga foton, gilla andras 
foton och kommentera dem. En hash-
tagg är ett sätt att sätta etikett på sitt 
inlägg och koppla ihop det med andra 
som kommunicerar om liknande saker. 
Tecknet man använder är #

Vill du vara gästredaktör? Läs mer på
forshaga.se/delaforshaga om hur du 
anmäler dig.
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Nu har vi utvecklat kommunens webbplats 
så att den är responsiv (anpassningsbar). Det 
innebär att webbplatsen anpassar sig utifrån 
vilket navigeringsverktyg besökaren använ-
der sig av. Surfar du in med mobiltelefon, 
surfplatta eller vanlig dator så känner sidan 
av det och anpassar sig automatiskt. Du be-
höver inte tänka på vilken teknik du använ-
der, webbplatsen justerar sig till rätt storlek 
automatiskt. 

Tillgänglig webb

Nu fungerar kommunens 
webb lika bra i mobilen

Det innebär att du inte behöva zooma eller 
scrolla sidledes och ger en bättre användar-
upplevelse på de mindre skärmarna.

Vi har också passat på att göra menyerna tyd-
ligare och gjort mindre layoutförändringar. 

Mattias Göthberg
Informatör

Lördagen den 9 november arrangerades 
mässan Var Dags Liv för första gången. En 
mässa med fokus på att visa upp det utbud 
av varor, tjänster och aktiviteter som finns 
här och som är kopplade till vårt vardagsliv. 
Över 60 utställare fanns på plats på Fors-
haga Lärcenter och dagen lockade mellan 
500-600 besökare.

Ny mässa blev ett lyckat koncept
Konceptet med mässa för både företag, 
föreningar och kommun tillsammans med 
en träff för nyinflyttade blev riktigt lyckat 
kan vi som jobbat med mässan konstatera. 
Varmt tack till alla inblandade!

Malin Brandin
Kommunikatör
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Söndagen den 27 oktober firade vi Interna-
tionella Nalledagen på Forshaga bibliotek. 
Många barn kom till biblioteket med sina 
nallar (och andra gosedjur). Det pysslades, 
ritades och tävlades och vid två tillfällen 
kunde man krypa in i sagohörnan och få 
höra en nallesaga. Vi fick också besök av 
kommunens stora nallemaskot Björn. Det 

Sara Carlsson
Barnbibliotekarie

var förstås jättespännande att få hälsa på 
honom och kanske ge honom en kram - om 
man vågade. 

När det blev dags att stänga fick alla gose-
djur som ville chansen att stanna i bibliote-
ket över natten. Vi bäddade ner dem under 
ett täcke i sagohörnan och sa godnatt innan 

Under hösten ordnade biblioteket ännu en bokcirkel för 
barn på mellanstadiet. Åtta barn anmälde sig och deltog 
i de fyra träffarna som avslutades med fika och visning av 
egenhändigt gjorda boktrailers. 

Vid första träffen hade alla förberett sig på att prata om 
en bok man tidigare läst och som man ville tipsa de andra 
om att läsa. Två böcker delades ut som alla läste hemma. 

Böckerna var Glasbarnen av Kristina Ohlsson samt Familjen 
Bliss magiska bageri av Kathryn Littlewood. De två böckerna 

jobbade vi sedan med på olika sätt, t.ex. skrev vi fortsätt-
ningar på slutet av en av böckerna, vi reflekterade och dis-
kuterade böckerna samt gjorde en boktrailer med hjälp av 
iPads. Trots att det var ont om tid att göra filmerna blev de 
riktigt snygga. 

Nästa termin startar vi på biblioteket en ny bokcirkel. Är 
du intresserad av att delta håll ögonen öppna när annonsen 
dyker upp.

Biblioteket ordnade bokcirkel för mellanstediet

Margaretha Gunnarsson
Bibliotekarie

Internationella Nalledagen
vi gick hem. När barnen dagen efter kom 
för att hämta sina nallar fick de se ett bild-
spel med smygtagna bilder på vad de busiga 
kramdjuren haft för sig i biblioteket över 
natten. Sov gjorde de tydligen inte...
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Per Söderberg 
får ungdomsledarstipendiet
Per har under många år engagerat sig i 
Forshaga Handbollsklubb, både som ledare 
och i styrelsen. Per är en positiv förebild 
och är pappan och eldsjälen bakom Tina 
Flognmans handbollsskola, som i år hade 
140 deltagare från hela landet och Finland.

Gunnar Ström 
får kulturstipendiet
Gunnar har under många år varit engagerad 
i Röda Korset i Forshaga. Genom sin enorma 
förmåga att arbeta ideellt har han präglat 
många i Forshaga och fått andra att delta i 
Röda Korsets arbete.

Ulleruds Teateraktörer 
får kulturstipendiet
Ulleruds Teateraktörer har genom hårt ar-
bete och ett stort engagemang utvecklat 
Kraftstationen till en kulturell mötesplats 
i Deje, där alla är välkomna!

De fick stipendier 
av Forshaga kommun

De som tagit en mästar-
titel under året

Carl Sjöstedt vann JSM i friidrott, löpning 
på 400 meter på 49,23. Tävlar för IF Göta.

Sara Lundström vann SM i Nordisk Trap, 
dam-klassen. Tävlar för Forshaga jakt- och 
sportfiskeklubb.

Ove Lundström vann SM i Nordisk Trap, 
herrklass 50+. Tävlar för Forshaga jakt- och 
sportfiskeklubb.

Bjarne Olsén vann SM i Skeet, herrklass 70+. 
Tävlar för Forshaga jakt- och sportfiskeklubb.

Den 23 november delade 
Forshaga kommun ut stipendier 
och uppvaktade SM-vinnare. 
Det skedde i samband med 
100-årsjubiléet av Gamla 
Kraftstationen i Deje.

Malin Brandin
Kommunikatör

Du kommer väl 
ihåg att söka till 
vuxenutbildningen 
i Forshaga?
Det finns fortfarande lediga platser 
både på grundläggande- och gymnasial 
vuxenutbildning.

Läs mer på forshaga.se/vux eller 
ring vår studie- och yrkesvägledare 
på 054-17 20 49. 

Välkommen med din ansökan!

Vi gillar att 
du följer oss
Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

Du kan också följa vårt Face-
book-flöde på mikrobloggen 
Twitter på kontot 
@forshagakommun

5 4 8
Den 29 november hade kom-
munen 1 548 personer som 
gillar sidan.

1
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Mångfaldsmiddag uppmärksammar 
nyanlända och integrationsarbete
Den 8 november hölls en mångfaldsmiddag på residenset i Karlstad. Landshövding Kenneth Johansson 
hade bjudit in ett antal nyanlända och personer som jobbar för integration i länet. Syftet med mid-
dagen var att belysa viktiga frågor, goda initiativ och det pågående integrationsarbetet. Med middagen 
ville man också bidra till att skapa möten mellan människor, knyta kontakter och byta erfarenheter.

Inbjudna till middagen var ett antal ny-
anlända, både personer som kommit som 
flyktingar och personer som kommit som 
ensamkommande barn, samt några av dem 
som på olika sätt arbetar för integration. 
De inbjudna från Forshaga kommun var: 

Saytun Ali Artan från Somalia som 2010 
flydde till Sverige med sina två döttrar. 
Saytun läser Svenska för invandrare och har 
haft både praktik som lokalvårdare och in-
stegsjobb på en förskola. Hon vill utbilda 
sig till undersköterska.

Fereshte Sidighi från Afghanistan kom en-
sam till Forshaga 2012 och kämpade när-
mare ett år innan hennes man och fyra barn 
fick komma efter. I sitt hemland jobbade 
Fereshte som ekonomichef. Här har hon ett 
instegsjobb på Röda korset men byter vid 
årsskiftet arbetsplats till en revisionsbyrå. 

Balkis Faili från Irak bodde som flykting i 
Iran innan hon kom till Sverige tillsammans 
med sin son 1988. Sedan 2009 jobbar Balkis 
som integrationssamordnare på Forshaga 

kommun där hon ansvarar för flyktingmot-
tagningen. 

Aakash Budathoki kommer från Bhutan i 
Himalaya. Han studerade i Indien och kom 
till Forshaga som kvotflykting, det vill säga 
att han redan fått uppehållstillstånd inom 
regeringens fastställda flyktingkvot, från 
Nepal 2005. Aakash jobbar nu som etable-
ringslots och integrationsansvarig på Röda 
korset i Forshaga. Forshaga kommun och 
Röda korset har ett samarbete sedan 2009. 
Röda korset och deras stora kontaktnät av 
frivilliga är en värdefull resurs vid integra-
tion av nyanlända flyktingar.  

Ali Hillowle Toho kom ensam från Somalia 
2010. Sedan dess har han kämpat för att 
hans fru och dotter, som fått avslag, ska 
få flytta efter. Ali har ett instegsjobb inom 
äldrevården på Lintjärn och pluggar för att 
få behörighet till undersköterskeutbild-
ningen. Ali är även aktiv inom Röda korset.

I mitten av bilden är landshövding Kenneth 
Johansson och nallen i hans famn är bosatt 

Ordförklaring
- vem är vad? 
Asyl betyder fristad. Asylsökande är den 
som kommit hit för att söka skydd. En-
samkommande barn är asylsökande barn 
eller ungdomar under 18 år som kommer 
till Sverige utan vårdnadshavare. 

Beviljas ansökan om asyl får man uppe-
hållstillstånd. Ett permanent uppehålls-
tillstånd betyder att man får stanna i 
Sverige så länge man vill. I vissa fall kan 
man få ett tillfälligt uppehållstillstånd, 
vilket betyder att man får stanna en viss 
tid, till exempel ett år.

En flykting är den som tvingats fly från 
sitt land, har sökt asyl och fått uppehålls-
tillstånd att stanna i Sverige på grund av 
flyktingskäl. 

Begreppet invandrare innefattar alla 
som fått tillstånd att bosätta sig i Sve-
rige, oavsett anledning; arbete, familj, 
studier eller flykt undan krig.

på residenset, köpt under ett besök på 
Röda korset i Forshaga.

Lina Wiklundh
Informatör
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Gående
En cyklist eller gående ser en bil mycket 
bättre än vad bilföraren ser dem. Det gäl-
ler även i tätort med gatubelysning. Sikten 
blir sämre på vintern och när det är vått 
väglag. Dessutom har en bil längre broms-
sträcka när det är halt. Utan reflexer och 
med mörka kläder syns den gående på 25 
meter. En gående med reflexer syns på 125 
meter för en bil med halvljus. 

Bra reflexer
Det finns många olika reflexer att välja på. 
Välj alltid en reflex som är minst 15 kvadrat- 
centimeter, CE-märkt och certifierad. An-
vänd gärna reflexer som gör att du syns från 
alla håll; reflexväst är perfekt. Reflexer 
syns bäst om de är i rörelse till exempel 
en reflex som hänger i ett snöre och reflex-
band runt hand- och fotleder.

Säker i mörkret
Nu är vi mitt i den mörkaste årstiden. Reflexer, belysning på cykeln 
och att vara varsam i trafiken är något som alla behöver tänka på.

Cykelns belysning
Om du cyklar i mörker, dvs mellan skymning 
och gryning, måste cykeln enligt lag vara 
utrustad med reflexer och belysning.
På cykeln bak ska det finnas en röd reflex 
samt lampa med fast eller blinkande sken. 
Fram ska det finnas en vit reflex samt en 
strålkastare med ett fast vitt eller gult 
sken. Ekrarna på både fram- och bakhjul 
ska ha vita eller orangefärgarede reflexer.

Gatubelysning
I våra tätorter finns belysning längs gator 
och gång- och cykelvägar, på torg och vissa 
lekplatser. Vi tar gärna information om tra-
sig belysning. Använd helst vårt formulär 
Felanmälan på forshaga.se.

Anne Hellström
Kommunikatör kommunteknik och service

Monika Nyqvist
Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Brandmännen i Forshaga har, tillsammans 
med fotograf Erik Nygren och stylisterna 
Jessica Olsson och Sara Stenlund, fotat 
bilder till en kalender. Man ville att bil-
derna skulle spegla brandmännens arbe-
te och intäkterna skulle gå till ett gott 
ändamål. 

Vi ville spegla vårt arbete. Det gällde att 
ha förberett för varje bild. Resultatet 
blev jättebra! Var och en på stationen 
har hjälpt till att sälja kalendrar. Vi har 
även varit ute i vår kommun och sålt. 

Beslutet om vart överskottet skulle gå 
togs gemensamt. Vi tog kontakt med 
Brännskadecentrum i Uppsala och Linkö-
ping.  Vi ville inte lämna över en summa 
pengar utan vi frågade vad dom önskade 
sig. Barnvagnar och gosedjur blev svaret 
så vi köpte fyra sulkisar och många go-
sedjur. Nu i sommar hade vi besök ifrån 
vår kommuns tyska vänort Klutz. När vi 
berättade om projektet tyckte dom att 
det var så fantastiskt av oss, så dom 
lämnade en summa pengar som vi köpte 
leksaker för.

Personalen på Brännskadcentrum i Upp-
sala tog emot oss med glädjetjut och 
kramar när vi kom dit. -Här kommer 
Änglarna ifrån Forshaga! Det var väldigt 
intressant att se hur dom arbetar. De är 
ett av två sjukhus som tar emot bränn-
skadade patienter ifrån hela landet.

Brandmans-
kalender till 
förmån för bränn-
skadade barn
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Ovårdade tomter och byggnader
Du som fastighetsägare har skyldighet att hålla dina byggnader och din tomt i ett vårdat skick. Det 
gäller även obebyggda tomter. På så sätt minskar du risken för olycksfall, miljöpåverkan och bidrar 
till att vår kommun ser vårdad ut och är en trevlig plats att bo på.

I plan- och bygglagen står det att ”En tomt 
ska hållas i vårdat skick och skötas så att 
risken för olycksfall begränsas och bety-
dande olägenheter för omgivningen och för 
trafiken inte uppkommer”. Det innebär till 
exempel att du inte kan ha stora mängder 
med bråte och upplag på din tomt. Det kan 
också innebära att häckar och träd måste 
ansas. Har du avfall eller föremål som kan 
läcka ut miljöfarliga ämnen så måste de 
hanteras och förvaras så att mark och vat-
ten inte förorenas.

Enligt plan- och bygglagen ska en byggnad 
hållas i ett vårdat skick. Underhållet ska 
anpassas till byggnadens värde från histo-
risk, kulturhistorisk, miljömässig och konst-
närlig synpunkt.  

Förvarar du många fordon, eller har fordon 
i dåligt skick på din tomt, kan du bli tvung-
en att ta bort dem. Dels för att tomten inte 
ska ha ett ovårdat utseende, men också 
för att undvika risker med läckage av olja, 
batterisyra, kylarvätska och bromsvätska 
på marken. Har du äldre fordon som kan 
läcka kemikalier gör du miljön en tjänst om 
du ser till att detta förhindras. Släpper du 
ut kemikalier i miljön riskerar du dessutom 
att bli dömd för miljöbrott.

Om du har en ovårdad tomt eller om en 
byggnad är förfallen eller mycket skadad 
kan du få en uppmaning från kommunen att 
göra något åt det inom en bestämd tid. Om 
uppmaningen inte åtgärdas föreläggs äga-
ren att inom viss tid städa upp på platsen 

eller riva byggnaden. Följs inte föreläggan-
det kan Kommunen ge dig böter eller upp-
dra åt sakkunnig person att utföra åtgärden 
på ägarens bekostnad. 

Känner du din osäker på vad som gäller el-
ler har du frågor är du välkommen att höra 
av dig oss på Miljö- och byggförvaltningen. 
Du når oss enklast genom Forshaga kom-
muns växel, 054-17 20 00.

Marie Andersson
Byggingenjör
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Temaveckor med Skapandets Kraft

Gemensamt för de två veckorna var att 
det handlade om att belysa psykisk ohälsa 
utifrån flera perspektiv. De som valde att 
visa sin konst har själva erfarenhet psykisk 
ohälsa och där skapandet har varit ett sätt 
att hantera perioder i livet då man inte 
mått bra psykisk men där det ändå kan fin-
nas kreativitet. 

För att belysa olika delar av psykisk ohälsa 
bjöd vi på föreläsare med olika erfaren-
heter av att själva leva med en psykisk 
sjukdom eller funktionsnedsättning. Bland 
föreläsarna fanns Eric Donell, Joanna Halv-
arsson, Pernilla Johansson och Isabelle 
Lindalen. 

Vi är enormt glada över att vi lyckats nå ut 
till så många både i vår egen kommun och 
andra med vårt program. Vi känner att vi 
är på rätt väg i vårt sätt att tänka stort och 
brett kring de här frågorna. I vårt samhälle 

finns en skam och en tystnad kring psykisk 
ohälsa och därför är det viktigt att få bort 
föreställningen om att det å ena sidan en-
bart är andra som mår dåligt och att om man 
själv är drabbad så ska man å andra sidan 
inte behöva känna sig ensam. Hjälpen kan 
inte nå fram om man inte talar om proble-
met. Våga fråga vill bland annat skapa at-
titydförändringar i samhället kring det här.

Våga Fråga är en grupp som består av Fors-
haga kommuns anhörigsamordnare, vård- 
och stödsamordnare, psykiatrisköterska och 
diakon i Forshaga Munkforsförsamling. Vi 
startade Våga fråga våren 2013 utifrån egna 
erfarenheter av att möta människor med er-
farenhet av psykisk ohälsa, antingen person-
ligen eller som anhöriga. Det gemensamma 
för många av dem vi möter är just föreställ-
ningen om att de är ensamma i sin situation 
och att det finns känslor av skuld och skam. 

Vi vill genom samverkan skapa möjligheter 
att nå ut med att psykisk ohälsa är något 
som berör oss alla. På något sätt drabbas 
de flesta av oss någon gång i livet, antingen 
personligen eller som anhöriga då vi kan 
behöva stötta någon annan.  

Vår förhoppning är att nå ut till så många 
som möjligt genom de olika satsningarna vi 
gör och att hitta sätt att fortsätta samverka 
inom de här frågorna. Vi vill fortsätta skapa 
sammanhang där vi kan lära av varandra 
och ta tillvara den erfarenheter som finns 
för att få mer förståelser och kunskap inom 
området. 

Vi återkommer i vår med nya evenemang. 
Vi är självklart öppna för ideer från andra 
inför framtida satsningar. 

Under de två sista veckorna i september fylldes Gamla Kraftstationen i Deje av ”Skapandets Kraft” 
som var namnet på temaveckorna som Våga Fråga stod för i samarbete med Ett Öppnare Värmland 
och Ulleruds teatersällskap. Två fantastiska veckor fyllda med konst, förelänsningar, workshops, 
drama och musik. 

Eva Lehtonen, Maria Sundholm,
Inga-Maj Skoog och Carina Haak
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Foto: ForshagaAkademin

ForshagaAkademin har runt 280 elever för-
delade på sina fem utbildningar. Ett fåtal 
av dessa är Forshaga- eller Dejeelever, men 
de allra flesta flyttar långväga för att plug-
ga i Forshaga.
- Vi har haft elever från nästan alla kom-
muner i Sverige tror jag. Av våra elever 
så är det åttio procent som behöver flytta 
till Forshaga, berättar ForshagaAkademins 
skolchef Per Johansson.

Utöver en YH-utbildning inom jakt och fiske 
erbjuder skolan idag fyra gymnasiepro-
gram; sportfiske, viltvård, hundsport och 
sporthandel.

När ForshagaAkademin slog upp portarna 1997 var skolan enbart inriktad på fiske. 2002 utökades 
verksamheten, och idag erbjuder skolan fyra gymnasieprogram och en YH-utbildning.

Med naturupplevelser på schemat

Sportfiske och viltvård påminner mycket 
om varandra, förutom att det ena riktar 
sig mot fiske och vatten och det andra mot 
jakt och skog. En central del i programmen 
är fiske- eller viltvård, och eleverna stude-
rar även olika sportfiske- eller jaktmetoder.
Hundsport innefattar en hel del praktiska 
kurser, där eleven jobbar mycket med sin 
egen hund och har med hunden på skolan. 
Sporthandel är en utbildning för de som är 
intresserade av att jobba i en sportbutik i 
framtiden.
- Sporthandel är en yrkesingång för eleverna. 
Sköter de sig och får godkänt är de garan-
terade jobb sen. Det är många som får jobb 

även efter de andra utbildningarna, i och 
med att vi arbetar så branschnära. Alla 
elever på skolan har femton veckors praktik 
under sin utbildning, säger Per.
På sporthandelsprogrammet erbjuds elev-
erna en idrottsinriktning mot innebandy 
eller ishockey. På innebandyinriktningen är 
det förbundskapten Jan-Erik Vaara som är 
ansvarig, medan Peter Nordström är ledare 
på hockeyinriktningen. Eleverna tränar då, 
inom sin inriktning, fem timmar per vecka 
under skoltid.

Jennifer Bedoire
Informatörsstuderande, KAU
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Att vi byter ut glödlampor och annan ineffektiv belysning till energieffektiv beräknas 
hjälpa till att minska elanvändningen i Sverige med 2 miljarder kilowattimmar per år.  
Det motsvarar den totala energianvändningen för cirka 100 000 eluppvärmda villor. I en 
glödlampa omvandlas endast 10 procent av energin till ljus, medan resten blir till värme. 
Genom att byta ut de 10 lampor som används 
mest i hemmet kan ett hushåll spara ca 700 
kronor per år. (Källa: Energimyndigheten)

Mycket att spara på 
effektivare lampor

Från watt till lumen
Glödlampa Lågenergi-, halogen- 

och LED-lampor*

 15 W 120–135 lm

 25 W 220–250 lm

 40 W 410–470 lm

 60 W 700–805 lm

 75 W 920–1055 lm

 100 W 1330–1520 lm

 150 W 2140–2450 lm

 200 W 3010–3450 lm

* Ungefärliga värden. Gäller inte re-
flektorlampor. Spannet beror på att 
olika lamptyper ger olika värden. 
Skillnaderna kan dock inte uppfattas 
av blotta ögat.

Du kan läsa mer om energieffektiv 
belysning på energimyndigheten.se

Du som har en smart mobiltelefon 
kan hitta rätt bland de nya typerna 
av energieffektiva lampor med hjälp 
av appen Lanpguiden.

Från watt till lumen
När du väljer lampa är det viktigt att du väljer 
lampa efter den ljusstyrka och färgåtergivning 
du behöver vid den plats lampan ska belysa. Förr 
valde man lampa efter watt (W) Det är ett mått 
på lampans effekt, ju fler watt desto mer el drar 
lampan när den är tänd. Idag ska du titta på lam-
pans ljusstyrka som mäts i lumen (lm) för att veta 
hur mycket ljus den ger. I tabellen nedan kan du 
se hur du ska tänka när du väljer typ av lampa. 

9 april
21 maj

Följande datum 2014 finns Energirådgiv-
ningen på plats på Forshaga Lärcenter:

23 januari
20 februari
26 mars

Stationsplan 3 (järnvägsstationen), 665 30 Kil
Telefon: 0554-19414 (telefontid tis-ons 10-15)
Webbsida: www.erad.se
Juluppehåll 18 december - 8 januari

Utbildning för dig 
som är god man 
eller förvaltare
Årsräkning 2013

Lokal: Folkets hus, Forshaga
 Storgatan 52, Forshaga 
Tid: 21 januari, kl. 15- 18

Program: 
Genomgång av årsräkningsblanketterna 
och frågor kring årsräkningen.

Frågestund. Lämna gärna skriftliga frå-
gor i förväg. Du kan också ta med kne-
piga exempel som kan kortfattat tas upp 
under utbildningen. 

Paus med kaffe 

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

Det är viktigt att du föranmäler dig!

Röstmottagare 
sökes
Vill du hjälpa till som röstmottagare 
i valarbetet nästa år?

Anmäl ditt intresse via:
E-post: valnamnd@forshaga.se
Brev:  Forshaga kommun
 Valnämnden
 Box 93
 667 22 Forshaga
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Sophämtning 
jul och nyår

Vecka 52 (Forshaga) 
och vecka 1 (Deje) töm-
mer vi dina sopor på 
andra dagar än normalt.  
Ställ ut tunnan två dagar 
innan ordinarie dag och 
låt den stå till dess den 
är tömd.

God Jul  
och  

Gott Nytt År

Olika typer av batterier
Enkelt kan batterier delas in i två olika 
grupper; engångsbatterier och uppladd-
ningsbara batterier.

Engångsbatterier är vanliga, lösa, batte-
rierna du sätter i och tar ur bland annat 
ficklampor, fjärrkontroller, väckarklockor 
eller leksaker. När de tar slut lämnar du 
dem på återvinningstationen.

De uppladdningsbara batterierna är de 
som till exempel sitter i en smartphone, 
surfplatta, eltandborste, borrmaskin eller 
kamera. När batteriet inte går att ladda 
längre räknas hela prylen som el-skrot. Ett 
sådant batteri lämnar du på återvinnings-
centralen så att det kan återvinnas.

Mineraler och metaller
De mineraler och metaller som behövs för 
att tillverka batterier utvinns genom gruv-
driften. Detta påverkar människor, djur och 
natur; särskilt i områden där metallbryt-
ningen sker illegalt.

Slänger du ett batteri som innehåller 
kvicksilver, bly eller kadmium i soporna, 
går tungmetallen ut i luften när soporna 
bränns, och sen vidare in i ekosystemet till 

Tomgångskörning 
och varm bil
Visst är det skönt med en varm bil så 
här på vintern. Men, att värma upp bi-
len genom att låta den gå på tomgång 
är inte tillåtet. Högst en minut får bi-
len gå på tomgång – om du inte står i 
en bilkö.  Regler för tomgångskörning 
finns i kommunens lokala hälsoskydds-
föreskrifter och det är polisen som ska 
kontrollera att reglerna för tomgångs-
körning följs. 

Använd gärna en motorvärmare för 
att undvika kallstart. Den gör motorn 
varm, minskar bränsleåtgången och 
därmed avgaserna. Har du även en ku-
pévärmare är bilen varm och skön när 
du ska fara iväg.  Återvinn dina batterier

Det mesta av materialet i ett batteri kan återvinnas. Hur mycket 
beror på vilken typ av batteri det är. 

djur och natur. Där stannar de kvar. Det 
innebär att om du äter kött eller fisk som 
utsatts för till exempel kvicksilver, bly eller 
kadmium, så förs tungmetallerna över till 
din kropp. Det är en av anledningarna till 
att det är så viktigt att gå till återvinningen 
med alla batterier.

Producentansvar
Batterier omfattas av ett producentansvar. 
Det betyder att de tillverkare och impor-
törer av batterier, är skyldiga att se till att 
batterierna återvinns när de är slut. Kom-
munen ansvarar för att batterier samlas in 
och har tecknat avtal med producentan-
svarsbolaget El-Kretsen. El-Kretsen eller 
ansvarar för återvinningen.

Anne Hellström
Kommunikatör kommunteknik och service

Mer att läsa
På forshaga.se finns mer information 
om hur du sorterar ditt avfall.

Andra webbsidor är till exempel:
El-Kretsen  el-kretsen.se
Avfall Sverige avfallsverige.se
Naturvårdsverket naturvardsverket.se
Sveriges avfallsportal sopor.nu

Kerrin Petty-Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

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

Marcus Ekholm - näringslivschef

Näringslivs-

SVEPET

- Folk har kommit in i butiken och kramat 
mig och utryckt stolthet och glädje för 
min verksamhet. Det känns mycket bra, 
säger Susanne Ahlin. Hon framhåller även 
personalen och säger att utan dem skulle 
det inte fungerat, de har varit med på alla 
mina förändringar jag har gjort sedan jag 
tog över butiken. 

Forshaga kommun gratulerar Sussi och hop-
pas att det sporrar andra näringsidkare i 

Årets eldsjäl 2013
I början av november utsågs Susanne Ahlin till Årets eldsjäl 2013 i 
ICA-koncernen. Utmärkelsen delades ut i Stockholm då 550 handlare 
träffades och priset bestod av ett guldmålat äpple på en piedestal 
och inte minst äran. 

kommunen att ta sina verksamheter till nya 
nivåer. Bra förebilder är viktiga för att in-
spirera andra företagare att vilja, våga och 
kunna utveckla sitt företag säger Marcus 
Ekholm, näringslivschef. Det finns många 
framgångsrika företagare i Forshaga kom-
mun. Utmaningen är att nå ut med deras 
framgångsberättelser. Därför är utmärkelser 
som Sussi just fått viktiga för att visa på det 
goda företagandet som finns i vår kommun. 

Samarbete för fler 
och bättre affärer
Under hösten har ett nytt samarbete 
växt fram mellan fyra viktiga närings-
livsaktörer i Forshaga kommun. Syftet 
med samarbetet är att erbjuda mötes-
platser där företagare kan knyta nya 
kontakter och utveckla sitt företagande. 
De fyra aktörerna är Forshaga kvinnliga 
företagare-Älvorna, DejeForshaga cen-
trumförening, Företagarna och Närings-
livsenheten, Forshaga kommun. 

Konkret handlar samarbetet om att de 
olika aktörerna gemensamt står som 
värd för fyra olika evenemang, ett per 
kvartal under 2014. 

Håll utkik efter programmet och ta chan-
sen att träffa nya samarbetspartners.

FöretagarFrukost
Morgonpigg eller inte! Nu har du chansen 
att äta frukost, prata med kollegor, göra 
affärer, ge inspel till kommunledningen 
och få nyttig och användbar information. 

Företagarfrukostarna är en mötesplats 
för företagare, politiker och tjänstemän 
där man kan lyssna, mingla och äta samt 
knyta kontakter och kanske göra affärer.

Kulturhuset, Deje 
Onsdag 18 december kl. 7.00 – 9.00.
Frukostbuffén öppnar kl. 07.00
Programmet startar kl. 08.00

Företags styrelse – ett verktyg för 
verksamhetsutveckling

Anmäl ditt deltagande till: 
Marcus Ekholm 
E-post marcus.ekholm@forshaga.se 
eller på telefon 054-17 20 51 
senast måndag 16 december. 
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Det finns många vägar att gå för att minska 
pressen på plånboken så att inte julen ska 
bli lika dyr som förra året. Viktigt är att 
redan innan alla inköp är gjorda avsätta 
en budget för vad julen ska få kosta i år. 
Baka, fynda på auktioner, tillverka egna 
julklappar eller satsa på gemensamma ak-
tiviteter som alternativ till de dyra klap-
parna. Jämför priser mellan olika butiker, 
gå på prylbytardagar och sälj sådant som är 
för bra för att slänga. Framför allt, skippa 
spontanköpen och snabblånen. 

Kanske blev inte julklappen en sådan succé 
som du väntat dig eller har den redan hun-
nit gå sönder? Surfplattan funkade inte, 
svärmor hade redan ett våffeljärn, och 
brorsan hade gått ned en storlek sedan 

Tips inför julhandeln

förra julen. Oavsett varför du vill byta, re-
klamera eller lämna tillbaka en vara är det 
bra att ha koll på dina rättigheter. 
Huvudregeln när du handlar varor i butik 
är att om ingen annan information lämnas 
gäller att ”köpt är köpt”. Det finns ingen 
lag som reglerar bytesrätt eller öppet köp. 
Butiken bestämmer om du får lämna till-
baka eller byta en felfri vara. Inte heller 
när det handlar om garanti är ett företag 
skyldigt att lämna detta. Vi konsumenter är 
ändå vana att bli erbjudna sådan service, 
men för att vara säker är det bäst att fråga 
innan du betalar. Be även butiken att skriva 
öppet köp på kvittot om butiken lämnar det 
och hur länge det gäller. För köp på Inter-
net inom Sverige finns däremot i regel 14 
dagars ångerrätt. Klaga på en vara som gått 

Även om den rådande skakiga världsekonomin påverkar vårt 
shoppingbeteende förväntas svenskarna ändå att shoppa loss 
rejält inför den stundande julen. Förra julen låg den totala 
omsättningen på dryga 65 miljarder kronor. Våra klappar kostar 
någonstans mellan 100 och 500 kr och den totala snittkostnaden 
för mat och klappar landar på cirka 7000 kronor per invånare.

Ina Johansson
Konsumentrådgivare Rådrummet

Bibliotekshuset, V Torggatan 26, Karlstad
Tel: 054 - 540 00 00 (Vardagar kl. 9-12)

Ny bytespunkt vid Tjärnheden
Den 15 december när Värmlandstrafik inför nya tidtabeller, bör-
jar de trafikera de nya busshållplatserna vid Tjärnheden i Deje. 
Det finns hållplatser både vid 62:an och Älvdalsvägen och alla he-
ter Tjärnheden Bytespunkt i tidtabellen. De binds samman med 
en nybyggd gångväg och den gamla med tunnel under 62:an. 

Detta är ett samarbete mellan kommunen och Värmlandstrafik 
för att bland annat förbättra möjligheten att arbetspendla med 
buss. Kommunen har därför byggt en parkeringsplats i anslutning 
till de nya busshållplatserna. 

Den gamla hållplatsen vid Tjärnheden heter numera Tjärnheden 
Vändplan och därifrån går den anropsstyrda linje 611.

sönder kan du som längst göra i 3 år efter 
köpet om felet fanns när du köpte varan. 
Detta gör du genom att i vända dig till före-
taget där du köpt varan. 

God Jul önskar Rådrummet Konsument!

Anne Hellström
Kommunikatör kommunteknik och service
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

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

13 december Kl. 18 Kröning av Forshagas Lucia. 
Luciatåg med elever från Lärcenter, Forshaga 
kyrka.

14 december Kl. 18.30 Forshaga Folkets hus 
visar Örebro - FBK. Puben är öppen 1 timme 
innan matchen och i pausen samt 1 timme efter 
matchen. Öl, vin och enklare maträtter.

16 december Kl. 18.30 Kulturskolans stora 
julkonsert i Forshaga kyrka.

20 december Kl. 20 Handboll Herrar Div 3, Deje 
sporthall. HK Brukspöjkera - Torsby.

21 december Kl. 14 Handboll Damer Div 2, Deje 
sporthall. HK Brukspöjkera - Mellerud.

21 december Kl. 18 Sjung in julen, en allsång-
skväll då vi sjunger in julen tillsammans med 
Forshaga och Nedre Ulleruds kyrkokörer, Alla 
kan sjunga kören, musiker och solist Simon 
Estemark. Forshaga kyrka.

25 december Kl. 15
Biopremiär i Forshaga Folkets hus - Emil & Ida i 
Lönneberga. Animerat. Entré 70 kr.

25 december Kl. 17 Bio i Forshaga Folkets hus 
Sverigepremiär - Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret och försvann. Komedi, Äventyr. 
Från 11 år. Entré 70 kr.

26 december Kl. 16 Forshaga Folkets hus visar 
FBK:s bortamatcher. Luleå - FBK.
Puben är öppen 1 timme innan matchen och i 
pausen samt 1 timme efter matchens slut. Öl, 
vin och enklare maträtter.

26 december Kl. 18 Stilla julmusik i Forshaga 
kyrka. Kända julsånger spelas av Clas Grumer - 
trumpet och Helena Andersson - piano.

28 december Kl. 21-01 Dans i Forshaga Folkets 
hus till Jenny Saléns.

29 december Kl. 15 Bio i Forshaga Folkets hus - 
Sune på bilsemester. Komedi. Entré 70 kr.

29 december Kl. 18 Bio i Forshaga Folkets hus 
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och 
försvann. Komedi, Äventyr. Från 11 år. Entré 70 kr.

30 december Kl. 19 Forshaga Folkets hus visar 
Leksand - FBK. Puben är öppen 1 timme innan 
matchen och i pausen samt 1 timme efter 
matchen. Öl, vin och enklare maträtter.

1 januari Kl. 14 Bio i Forshaga Folkets hus 
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och 
försvann. Komedi, Äventyr. Från 11 år. Entré 70 kr.

1 januari Kl. 17 Bio i Forshaga Folkets hus - Sune 
på bilsemester. Komedi. Entré 70 kr.

5 januari Kl. 15 Bio i Forshaga Folkets hus - Emil 
& Ida i Lönneberga. Animerat. Entré 70 kr.

5 januari Kl. 17 Bio i Forshaga Folkets hus - 
Walking with dinosaurs. Äventyr. Sv.tal. 
Visas 3 D. Entré 100 kr.

6 januari Kl. 14 Bio i Forshaga Folkets hus - Sune 
på bilsemester. Komedi. Entré 70 kr.

6 januari Kl. 17 Bio i Forshaga Folkets hus - 
Walking with dinosaurs. Äventyr. Sv.tal. 
Visas 3 D. Entré 100 kr.

Med reservation för ändringar

17 januari Kl. 20 Handboll Herrar Div 3, Deje 
sporthall. HK Brukspöjkera - Tidaholm.

18 januari Kl. 14 Handboll Damer Div 2, Deje 
sporthall. HK Brukspöjkera - Lysekil.

18 januari Kl. 16 Konsert Bengt Johansson, 
Pingstkyrkan Deje. Bengt Johansson är en 
kristen sångare vars musik inspirerats av svensk 
och amerikansk folk- rock- och bluestraditioner. 
Soppa, smörgås och kaffe serveras.

18 januari Kl. 17 Handboll Forshaga HK Div 3 
Herr VSN, Forshaga. Forshaga HK - HP Tibro i 
Forshaga sporthall.

31 januari Kl. 19.30 Handboll Forshaga HK Div 3 
Herr VSN, Forshaga. Forshaga HK - IF HV Tida-
holm i Forshaga sporthall.

1 februari Kl. 14 Handboll Damer Div 2, Deje 
sporthall. HK Brukspöjkera - Skara.

1 februari Kl. 16 Handboll Herrar Div 3, Deje 
sporthall. HK Brukspöjkera - Guldkroken.

15 februari Kl. 14 Handboll Damer Div 2, Deje 
sporthall. HK Brukspöjkera - Guldkroken/Karls-
borg.

15 februari Kl. 16 Handboll Herrar Div 3, Deje 
sporthall. HK Brukspöjkera - Karlsborg.

15 februari Kl. 16 Handboll Forshaga HK Div 3 
Herr VSN, Forshaga. Forshaga HK - HK guldkro-
ken Hjo i Forshaga sporthall.

Diggiloo 2014Lustenrundan Packmopedsturnén
Diggiloo kommer tillbaka till Dömle Herr-
gård så boka in fredagen den 4 juli 2014 för 
årets musikupplevelse! Årets show var en 
enorm succé med 6000 besökare som njöt 
i fulla drag av artister i världsklass med 
vackert sommarväder i underbar miljö!

Diggiloos uppställning av artister 2014: 
Lena Philipsson, Nanne Grönvall, Eric Gadd, 
Jessica Andersson, Erik Segerstedt, Oscar 
Zia, Nassim Al Fakir och Magnus Johansson. 
Skrattmusklerna kommer även denna som-
mar att få träningsvärk av underbare och 
egensinnige Per Andersson.

I år medverkade cirka 100 konstutövare på 
26 platser runt om i kommunen, från Olsä-
ter i norr till Dyvelsten i söder. 

Lustenrundan 2014 blir den tredje kon-
strundan som arrangeras här. Vi beräknar 
och hoppas på 2000 besökare. Forshaga 
kommun kommer att stå bakom evene-
manget även 2014.

Lustenrundan visar upp alster av våra lo-
kala konstnärer och konsthantverkare. Eve-
nemangets ledord är skapandelust, kreati-
vitet, gemenskap och stolthet för bygden.

Sommaren 2014 återuppstår den efterläng-
tade turnén. Den kommer att bli den störs-
ta på tjugo år och under dryga två veckors 
tid ska totalt 14 värmländska platser avver-
kas. Den 6 augusti kommer Packmopedstur-
nén till Gamla kraftstationen i Deje. 

Biljetterna släpptes 29 november och årets 
tre artister presenteras under våren 2014. 
En turné med intima möten mellan musiker 
och publik och spelningar på platser med 
unik atmosfär utlovas.

Foto: Katrin Moström
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Deje Simhall
Extra öppettider 
för allmänheten: 
27/12 kl 10-14
2/1 kl 10-14
3/1 kl 10-14

Stängt: 
24-26 december
31 december - 1 januari

Forshaga 
bibliotek
23/12  10-15
24-26/12  stängt
27/12  10-16
28-29/12  stängt
30/12  10-15
31/12-1/1 stängt
2/1  10-18
3/1  10-16
4-6/1  stängt

Nu finns en stor del av fritidsutbudet i 
Forshaga kommun samlat i en broschyr 
där vi bjuder på ett axplock av saker 
som finns här, kopplat till fritidslivet.

Du kan hämta ditt exemplar vid infor-
mationsdisken på Forshaga Lärcenter 
och i receptionen på kommunkontoret, 
eller beställa genom vår broschyrser-
vice på www.forshaga.se.

En ny databas har utvecklats för turist- 
och evenemangsinformation i Värm-
land. Samtliga kommuners webbplatser 
och nya sidan visitvarmland.se kommer 
att hämta sin evenemangs- och besöks-
näringsinformation från databasen. 

Just nu pågår ett stort arbete med att 
hantera all information i den nya databa-
sen. Eftersom Forshaga ingår i Karlstads-
regionen kommer vår besöksnäringsin-
formation länkas till visitvarmland.se 
och Karlstadsregionens gemensamma 
webbplats visitkarlstad.se medan vi väl-
jer att ha kvar evenemangskalendern på 
forshaga.se.

Ny broschyr om 
fritidsutbudet 
i kommunen

Ny databas samlar 
evenemangsinfo

Öppettider under jul och nyår

Malin Brandin
Kommunikatör

Malin Brandin
Kommunikatör

Fritidsbanken tog emot utmärkelsen He-
dersomnämnande i största klassen under 
Återvinningsgalan som ägde rum på Nalen 
i Stockholm. Fritidsbanken representerades 
av Roger Nilsson från Forshaga kommun, 
Carina Haak från Svenska Kyrkan och Sven-
Erik Persson och David Mathiasson från Ett 
Öppnare Värmland.

Återvinningsgalan arrangeras av Recycling.

Det här är Fritidsbanken
Fritidsbanken fungerar ungefär som ett 
bibliotek fast med fritidsprylar. Det är fri 
utlåning av sakerna. Idén till Fritidsbanken 

Fritidsbanken prisades 
på Återvinningsgalan
På Återvinningsgalan som ägde rum den 28 november på Nalen i 
Stockholm fick Fritidsbanken ta emot ett hedersomnämnande.

kom från Carina Haak, diakon i Svenska 
kyrkan som sedan tillsammans med Roger 
Nilsson, Forshaga kommun och Sven-Erik 
Persson, projektet Ett Öppnare Värmland, 
har startat och driver verksamheten som 
i nuläget har över tusen utrustningar till 
utlåning. Ett tiotal frivilliga jobbar också i 
Fritidsbanken.

Fritidsbanken har fått mycket uppmärk-
samhet och fler kommuner är på gång att 
starta upp.

Deje bibliotek
Stängt
20/12-6/1 stängt 
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Anmäl dig till Lustenrundan 2014
Det är nu dags att anmäla sig om man vill medverka i den 
uppskattade konst- och konsthantverksrundan i augusti näs-
ta år (30-31 augusti). I år medverkade ca. 100 konstutövare 
på 26 platser runt om i kommunen, från Olsäter i norr till 

Dyvelsten i söder. Forshaga kommun kommer att stå bakom 
evenemanget även 2014 men vi ser gärna att man under 
detta år startar upp en förening för att möjliggöra större 
samverkan och utveckling av konstrundan.

Senast 1 februari måste vi ha din anmälan. Den som väntar längre välkomnar vi året därpå. Anmäl dig idag via tel: 054-17 20 87 
eller e-post: lustenrundan@forshaga.se. Vi kommer därefter att kalla till ett upptaktsmöte med alla medverkande.

Foto: Ann Karlsson

Jennifer Bedoire
Informatörsstuderande, KAU

-Vi mötte Arboga i sista omgången, och 
vi var tvungna att få minst oavgjort mot 
dem. Vi lyckades, matchen slutade precis 
oavgjort, berättar Forshagas tränare Peter 
Nordström.
Trots att det var på håret så var avance-
manget ett faktum – och i år kan alltså la-
get titulera sig som Värmlands tredje bästa 
ishockeylag, näst efter Färjestad och BIK 
Karlskoga.
Forshaga-betonat lag
Det rödklädda laget består till största del 
av värmlänningar - totalt sjutton, arton 
spelare är värmlänningar uppskattar Peter 

Nordström. Anmärkningsvärt är att hela tio 
stycken av dessa spelare har Forshaga IF 
som moderklubb, och alltså är fostrade här 
i Forshaga. 
- Vi är nog en av de föreningar som har 
flest fostrade spelare på den här nivån. 
Bland annat har vi tre målvakter härifrån 
Forshaga, och tre brödrapar som växt upp 
tillsammans och spelat landhockey tillsam-
mans sedan de var små, berättar Peter.
Utöver det Forshaga-betonade A-laget har 
klubben dessutom många lovande juniorer 
på uppgång. I årets tv-pucklag hade Fors-
haga IF med flera spelare.

Vill ha läktarstöd
Peter Nordström berättar att målsättning-
arna med den här säsongen är att laget ska 
hålla sig kvar i ettan. Han hoppas att Fors-
hagaborna ska bege sig till Ängevi för att 
stötta laget i vinter. 
- Det är hög nivå på den här hockeyn, och 
vissa matcher i division 1 är mycket roligare 
att se på än matcher i SHL och Hockeyall-
svenskan. Jag hoppas folk känner att de är 
välkomna att komma och titta.

Värmlands tredje 
bästa ishockeylag 
finns i Forshaga
Efter flera år som mittenlag i division 2 
tog Forshaga IF i våras steget upp till et-
tan. Laget tog sig upp efter en jämn kval-
serie, där det dröjde ända till allra sista 
omgången innan avancemanget säkrades.
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Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda invånare. Kommunal-
rådet Angelica Rage hälsar på för att fira familjens nytillskott och för 
att överlämna kommunens maskot. 

Besök hos de nyfödda invånarna

Freja Trygg

Adrian Wallinder

Freya Olsson Hugo Liljetun Joline Bertilsson Hérou

Julbocken i 
Mölnbacka är klädd
I slutet av november blev den stora jul-
bocken i Mölnbacka klädd i granris enligt 
en flerårig tradition. Bocken försågs också 
med en ny ljusslinga som skall lysa upp 
mörkret för Mölnbackaborna hela vintern. 
Vi var ett 15-tal personer som samlades i 
höstsolen vid hockeyplanen för att klä den 
stora bocken och en liten bock som står 
placerad vid bygdegården. Det bjöds på 
glögg, pepparkakor och grillad korv. Möln-
backa är så rustad för advent och önskar 
alla en God Jul!

Jenny Grahn

Arvid Edén Edith Fallqvist Eléanor Kjellgren

Från mitten av december pågår gallring 
i skogen vid hembygdsgården i Skived. 
I samband med detta kan olägenheter 
uppstå. Gallringen utförs av Moelven.

Gallring i Skived
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Nejla Byström

Leia Hedman

Neo Larsson

Leo Näsström

Olle Rosengren

Lone Spaander

Ossian Holmstrand Stolpe

Maximiliam Hall

Otto Lindberg Ture Enbacker

Vilma Nordin Christiansson

Tuwa Forslund Valdemar Kiuru

Wille Nilsson Tr
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Förälder! 
Du vet väl om att du kan beställa 
en förstoring av bilden från bebis-
uppvaktningen? Ring vårt tryckeri, 
telefon 054-17 20 93.


