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I vår kommun finns 
många möjligheter att 
röra på sig! Det senas-
te tillskottet är skate-
parken vid Lärcenter. 
Vilken aktivitet det 
är där! Man kan se 
unga, äldre, pojkar 
och flickor utföra de 
mest häpnadsväckan-
de konster. De flesta 

är dessutom kloka och bär hjälm. Jag önskar 
alla hade det!

Många har också aktiverat sig och letat 
upp kontroller i Friska Forshaga. Det finns 
”nytrampade” stigar lite varstans.

Visste ni förresten att var tredje vuxen är 
medlem i en idrotts- eller friluftsorganisa-
tion? Och var femte vuxen gör frivilliga in-
satser inom idrottsrörelsen! Det är mer än 
en miljon människor! De ideella krafterna 
inom idrottsrörelsen gör ovärderliga insatser 

för att engagera och aktivera barn, unga och 
vuxna. Ett stort tack till er alla!

 Forshaga kommun ger årligen bidrag och 
stöd till föreningarna. Behoven och önske-
målen är stora och ibland kostsamma. Även 
om all form av motion bör uppmuntras, så 
finns det gränser för vad en kommunal eko-
nomi kan bära. Det är tyvärr inte heller gra-
tis för barn att delta i olika sporter. En stor 
hjälp där är Fritidsbanken i Deje där man, 
alldeles gratis, kan låna utrustning.
 
I budgetarbetet inför 2014 kommer vi att 
behöva prioritera mellan skola, äldreom-
sorg, asfalt, vattenledningar, kultur- och fri-
tidsaktiviteter. Det ena är det andras förut-
sättning och tvärtom. Vi kan inte leva utan 
vatten och ren luft men vi skulle inte må bra 
utan sång, musik, böcker, hockey, fotboll, 
innebandy och skidor heller…

Omslagsfoto: mostphotos.com

Lättare att hitta 
hjälp när barn och 
unga mår dåligt 
Alla mår dåligt ibland, och ibland 
fungerar inte livet som man vill. 
Nu har vi samlat information och 
kontaktuppgifter på vår webbplats 
för att underlätta för barn, ungdomar 
och deras anhöriga att hitta hjälp. 

Alla kan må dåligt någon gång i livet, och då är det viktigt att man lätt kan hitta information 
om vart man ska vända sig. Forshaga kommun har lanserat en ny webbsida med information 
om problem som kan uppstå, och var man kan vända sig för att få hjälp. 

Adressen till den nya webbsidan är www.forshaga.se/hjalp en sida som också går att nå 
via den vanliga navigationen på kommunens hemsida. Då klickar man ”Omsorg och stöd”, 
”Barn, unga och familj” och sedan ” Stöd till barn och unga med psykisk ohälsa”. Bakgrun-
den till den nya webbsidan är att regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
ställer högre krav på kommuner och landsting när det gäller stöd till barn och unga. 

Mattias Göthberg, Informatör



Jennifer Bedoire
Informatörsstuderande, KAU

Värmlands första skatepark i betong ligger i Forshaga. Skateparken 
har blivit mycket populär och nyttjas av både stora och små åkare.

Många kom till Forshaga fredag den 6 sep-
tember för att vara med när Värmlands för-
sta skatepark i betong och multisportare-
nan skulle invigas. Invigningen bjöd på tal, 
invigningsceremoni, musik och uppvisning 
under en varm sensommareftermiddag i 
Forshaga. Många besökare och åkare kom 
till parken för att äntligen få uppleva det 
nya tillskottet av spontanidrottsområde.

Skateparken har varit jättepopulär ända 
sedan invigningen och nyttjas av både stora 
och små. Extra roligt är det att även folk 
från andra kommuner kommer till Forshaga 
för att besöka vår fina skatepark. Det har 
dessutom anordnats en skateskola för ny-
började som blev fulltecknad på bara några 
dagar.

Parken, som är 600 kvadratmeter stor, har 
designats av Per Jonsson tillsammans med 
företaget Ricochet. Den kostade 3,3 mil-
joner att bygga och finansierades av Fors-
haga kommun med bidrag från bland annat 
Värmlands Idrottsförbund.

Jennifer Bedoire
Informatörsstuderande, KAU

En tryggare åkning
På forshaga.se hittar du mer information 
om skateparken. Där finner du bland annat 
parkens regler för en tryggare åkning.
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Bilderna här på sidan visar när 
ytterväggarna och takstolarna 
monteras veckorna 40 och 41.
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Slitna lokaler
Den nuvarande låg- och mellanstadieskolan 
byggdes 1972 och högstadiet 1976. Byggna-
derna är slitna och inte anpassade för da-
gens undervisning. Eftersom antalet elever 
i Deje dessutom har sjunkit de senaste åren 
bygger vi nu lokaler så att de passar bättre 
för både undervisning och antalet elever. 
Fram till omkring 2018/2019 går det att 
göra en någorlunda tillförlitlig bedömning 
av hur många elever som kommer att gå i 
Dejeskolan.

Bygget
Det vi gör är att bygga om det nuvarande 
högstadiet för årskurserna 4-9. Därutöver 
bygger vi till högstadiebyggnaden. I till-
byggnaden finns plats för förskoleklass 
samt årskurs 1-3. När bygget är klart får 
alla elever från förskoleklass till årskurs 9 
plats i en byggnad. Utöver skolbyggnaden 
gör vi vissa anpassningar i Ekelund för fri-
tidsverksamheten. 

Om- och tillbyggnad av Dejeskolan pågår för fullt. Nästa höst flyttar 
flertalet elever in i de nya eller ombyggda lokalerna.

Kostnad och tidplan
Kostnaden för all byggnation och markar-
bete är cirka 35 miljoner. Enligt tidplanen 
flyttar F-3 och 4-6 in i sina nya lokaler när 
höstterminen börjar nästa år. Under hösten 
2014 anpassar vi resterande ytor för hög-
stadieklasserna, river de gamla låg- och 
mellanstadiebyggnaderna samt återställer 
delar av marken. Helt klart blir markarbe-
tena under våren 2015.

Anne Hellström
Kommunikatör, kommunteknik och service

Följ bygget
På forshaga.se lägger vi ut bilder från bygg-
nationen. Gå gärna in där och kika på hur 
arbetet framskrider.
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Utterns förskola, på Dejefors, hade en uppstart av terminen, den 27/8. Detta genom att 
ha en ”Toddlarkväll” i lekparken. Ordet ”Toddlare” kommer från engelskan och betyder 
”Den som tultar och går”. Våra populära ”Babblare” representerades av Bobbo och Bibbi 
som var där och höll en uppvärmning med ”Babblarsång” och dans.

Barnen och föräldrarna fick gå en bana med sju olika stationer. Det var bilbana, spraymål-
ning på lakan, såpbubblor, kännaburkar, vattenexperiment, ljudstation och en bollstation.
Kvällen var mycket lyckad och avslutades med medhavd fikakorg i den fina sensommar-
kvällen!

Förskolepersonalen på Uttern

Uppstart på Uttern 

Vill du sjunga?
Var med i Kulturskolans sånggrupp för åk 
7-9. Måndagar kl. 15-16 i musiksalen på 
Forshaga Lärcenter. Vi arbetar med mu-
sikallåtar/pop/visor/stämsång och har 
konserter i olika sammanhang.

För mer information kontakta:
Anki Löwenhamn, tel. 070-575 73 21
Marie Jonsson, tel. 070-508 63 72

Song of Joy
Var med i Kulturskolans kör för killar och 
tjejer i åk 4-6. Vi tränar i musiksalen på 
Forshaga Lärcenter tisdagar klockan 
15.30-16.10 med start tisdagen den 10 
september.

För mer information kontakta:
Anki Löwenhamn, tel. 070-575 73 21
Marie Jonsson, tel. 070-508 63 72

Kulturskolans 
höstkonsert ”H2O” 
med musikquiz
Varmt välkommen till Musikskolans höst-
konsert ”H2O”. Medverkar gör elever 
och lärare.

24 /10 kl. 18.30 på Forshaga Lärcenter
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Teknikverkstad ska öka intresset 
för naturvetenskap hos barn

Det är i Kulturskolans verksamhet som man erbjuder den inrikt-
ningen och den kallas Teknikverkstad. Hit kan barn som vill utma-
nas i teknik och naturvetenskap anmäla sig och den här hösten är 
kurserna fördelade i en låg- och en mellanstadiegrupp på vardera 
10 barn. Undervisningen sker på tisdagar, i direkt anslutning till 
skoltid i Kulturhuset i Deje. Och den är populär.

Spännande och lärorik experimentverkstad
Teknikverkstadens syfte är att anordna organiserad verksamhet 
för de barn och unga i Forshaga kommun som vill lära sig mer om 
teknik och naturvetenskap på fritiden och att främja teknik- och 
naturvetenskapsintresset.

- Vi ser teknik som ett fritidsintresse. Det behöver inte vara mu-
sik, teater och idrott. Och vi ser hur barnen växer av att lösa 

Teknik är ett viktigt fritidsintresse. Därför satsar 
Forshaga kommun på och erbjuder kurser i teknik 
för låg- och mellanstadiebarn.

problem och att vara kreativ. Som när Gustav ska bygga en borg 
med vallgrav, hur ska han ordna hissanordningen för porten? Eller 
som när Hilda som provar en glasspinnes hållfasthet, säger en av 
de ansvariga för Teknikverkstaden, Anna-Pia Hägglund.

Barnen har egna lådor som, när de kommer, springer och hämtar 
och kvickt beger sig till materialavdelningen. Här finns byggma-
terial med alltifrån mjölkkartonger, brädor och tyger till pärlor, 
färg och ståltråd. Och så plockar man på sig det man behöver för 
sina egna experiment. I rummet intill finns hobbyrum med sågar 
och filar och limpistoler.

När det inte är Teknikverkstad kan lokalen även användas under 
dagtid av kommunens skol- och fritidsklasser. Personalen på Tek-
nikverkstaden är ibland ute på turné och gör gästspel under skol-
lov och på evenemang på olika platser i kommunen.

Malin Brandin
Kommunikatör, kultur och fritid
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Utbildning i svenska för invandrare – sfi
Utbildningen riktar sig till dig som inte 
har svenska som hemspråk och som saknar 
grundläggande kunskaper i svenska. Från 
och med 1 juli det året du fyller 16 får du 
delta i Sfi. Sfi-studier berättigar inte till 
studiemedel via CSN. 

Grundläggande vuxenutbildning
Utbildningen motsvarar grundskolan. Ibland 
är det nödvändigt att man börjar repetera 
t ex matematik på grundskolenivå, för att 
därefter gå vidare till gymnasiala studier.

Gymnasial vuxenutbildning
Riktar sig till dig som vill få ett slutbetyg 
från 3-årigt gymnasium eller som behöver 
komplettera tidigare gymnasiebetyg inför 
vidare studier. Du skapar ditt eget utbild-
ningspaket utifrån just dina behov. Hittar 
du inte den kurs du behöver i vårt lokala 
utbud? Då försöker vi hitta kusen åt dig på 
annat håll.

Gör som rapparen Petter 
– studera på Vuxenutbildningen

Vem kan studera på vuxenutbildningen?
Vuxenutbildningen är öppen för alla f.o.m. 
höstterminen det år du fyller 20 år – eller 
när du har slutbetyg från gymnasieskolan.

Hur kan du studera?
Hel- eller deltid, distans eller närstudier 
– eller kanske en kombination som passar 
dig. Vux-kurser kan kombineras med stu-
dier hos andra utbildningsanordnare, även 
yrkeshögskolor och universitet/högskolor. 
För heltidsstudier krävs 400 poäng per termin. 
Räkna med minst 40 timmars arbetsvecka 
när du studerar på heltid, även om du inte 
har så många timmar på ditt schema – det 
brukar bli många timmar självstudier.

Validering
Att validera betyder bedömning och erkän-
nande av färdigheter och kompetenser som 
uppnåtts utanför det formella utbildnings-
systemet. Kontakta studie- och yrkesväg-
ledning för information.

Den kommunala vuxenutbildningen i Forshaga erbjuder ett stort kursutbud och en fantastisk studie-
miljö i Forshaga Lärcenter. Vi erbjuder valfrihet i både tid, rum och nivå och en flexibel utbildning – allt 
för möta dina behov och förutsättningar. Du hittar både när- och distansutbildningar i vårt stora utbud. 
All undervisning är kostnadsfri, men läromedlen bekostar du själv på grund- och gymnasienivå. Vårt mål 
är att alla i vår geografiskt vidsträckta kommun skall ha möjlighet till studier. 

Gå in på Petters hemsida, 
www.petter.nu och läs om och se 
videoklipp om hur positivt han upp-
levde sina studier på komvux.

Nicola Obrovac 
Rektor, vuxenutbildningen

Studiefinansiering
Du som studerar på vuxenutbildningen kan 
söka statligt studiestöd genom Centrala 
Studiestödsnämnden (CSN). Läs mer på 
www.csn.se eller ring 0771-276 000. 

Forshaga Lärcenter erbjuder
• Rutinerade och engagerade lärare
• Studie- och yrkesvägledning
• Studielokalerna har öppet 8- 20 vardagar
• Teknisk utrustning i form av lånedatorer, 

videokonferensanläggning m.m.
• Bibliotek med kunnig personal som  

hjälper dig att låna studielitteratur
• Tentamen
• Handledning 

Vår webbanmälan inför vårterminen står 
öppen på www.forshaga.se/vux.  Sista an-
sökningsdag för närundervisning under vår-
terminen 2014 är 15 november.  För distans-
studier tillämpar vi kontinuerlig antagning.
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Studiemedel - 
tillfällig satsning 
på arbetslösa 
20 till 24 år
Riksdagen har beslutat om ett högre 
bidragsbelopp vid studier på grundläg-
gande eller gymnasial nivå från och 
med andra kalenderhalvåret (höstter-
minen) det år du fyller 20 år till och 
med det år du fyller 24. 

För att kunna få bidraget krävs att 
du i anslutning till studiernas start:  
• är arbetslös och inskriven på 

Arbetsförmedlingen antingen 
i jobbgarantin för unga eller i 
jobb- och utvecklingsgarantin 

• läser in grundskole- eller  
gymnasiekompetens

• studerar på Komvux eller  
folkhögskola

• påbörjar studierna under  
2013 eller 2014

Om du tillhör målgruppen för det högre 
bidraget behöver du inte göra en sär-
skild ansökan, utan rätten prövas auto-
matiskt av CSN. Se till att vara ute i god 
tid, eftersom pengarna kan ta slut! 

Bidraget lämnas tills dess du får ett 
slutbetyg från grundläggande eller 
gymnasial vuxenutbildning eller om-
döme från folkhögskola, dock längst till 
och med 2016.

Och hur stort är det högre bidraget? Jo, 
hela 1 646 kronor per vecka, det vill 
säga 6 584 kronor för fyra veckor.

Marion Bergsjö
Studie- och yrkesvägledare

Vuxenutbildningen i Forshaga

Vardagslivets utbud 
samlat på ny mässa

– Mässan kommer att bli som en gemensam marknadsplats där företag, föreningar och 
kommunala verksamheter kan visa upp det utbud som finns och som är kopplat till var-
dagslivet här, därav namnet, säger Marcus Ekholm, näringslivschef.
 
VIP-inbjudan till nyinflyttade
Mässan riktar sig särskilt till Forshaga kommuns nya invånare. Innan dörrarna öppnas för 
allmänheten kommer de som nyligen flyttat hit bjudas på en lunch där de hälsas välkomna 
av kommunen.
– Vi vill gärna bjuda våra nya invånare på något extra och hoppas samtidigt få värdefull 
input från dem, säger Victoria Göthberg, tillväxtsamordnare.
 
I dagsläget har närmare 60 företag och föreningar anmält sig till mässan. Även Forshaga 
kommun kommer att ställa ut, tillsammans med sina kommunala bolag. Du kommer kunna 
ta del av riktigt bra mässerbjudanden från utställarna, och få chansen att knyta värdefulla 
kontakter och få information om sånt du undrar över.

Utöver själva mässan kommer det bjudas på ett gäng kringaktiviteter för hela familjen un-
der dagen, samt uppvisningar av föreningar och Kulturskolan m.m. Samtidigt som mässan 
pågår dessutom den internationella legotävlingen First Lego League i sporthallen.

  Datum  Lördag den 9 november
  Tid  13-17
  Plats  Torget i Forshaga Lärcenter

Den 9 november är det dags för mässan Var Dags Liv på Forshaga 
Lärcenter. Var Dags Liv arrangeras av Forshaga kommun i samarbete 
med Ett Öppnare Värmland, och tanken är att bygga Forshaga kom-
mun i miniformat. Mässan riktar sig till dem som bor, lever och verkar 
i kommunen, samt till dem som är nyfikna på Forshaga kommun.

Jennifer Bedoire
Informatörsstuderande, KAU

Marcus Ekholm, Victoria Göthberg 
och Malin Brandin hälsar alla 
besökare varmt välkomna!
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Vinter på gång
November närmar sig och den vita årstiden kan snart vara här. Som 
vanligt vill vi därför berätta litet om vad som gäller för snöröjningen 
i kommunen. Mer information om snöröjning finns på vår webb.

Snömängd
Tidpunkten för när vi börjar ploga beror 
på hur mycket det har snöat och vilken typ 
av snö det är. Ungefärliga mått är 4 cm på 
gång- och cykelvägar och 6-8 cm på gator. 
Ansvarig arbetsledare beslutar när vi ska 
börja ploga.  

Det tar cirka tio timmar att ploga allt. Vi 
börjar med genomfartsgatorna och de vik-
tigaste gång- och cykelvägarna. Vid behov 
sandar vi efter plogningen.

Snö på trottoarer
Varje fastighetsägare är skyldig att skotta 
och sanda trottoaren längs med sin fast-
ighet. När kommunen plogar upp snö på 

Sven-Erik Heggen
Driftchef gator och park

trottoaren behöver fastighetsägaren inte 
skotta och sanda där. Det är inte tillåtet 
att köra snö från tomter och infarter ut i 
körbanan.

Sand
Privatpersoner kan hämta sand i hinkar el-
ler andra mindre kärl på kommunförråden 
i Deje och Forshaga. Sandlådorna står ut-
anför grindarna och fylls på regelbundet. 
Sanden i de gröna lådor som står på olika 
ställen i kommunen, är i första hand till för 
att sanda i närheten av där de står.

Vi ger råd och stöd om du behöver få 
ordning på din ekonomi. Rådgivningen är 
kostnadsfri och anpassas efter dina be-
hov och förutsättningar. Vi kan bland an-
nat hjälpa till att göra en budget, räkna 
ut hur mycket som är rimligt att betala 
på skulder varje månad och ansöka om 
skuldsanering. Vi utgår från en helhets-
syn, vilket innebär att vi gör en utredning 
och tittar på hela hushållets ekonomi.

Du når oss via Karlstad kommuns 
kontaktcenter, telefon 054-540 00 00

Budget- och 
skuldrådgivning
Du som bor i Forshaga, Karl-
stad, Hammarö och Grums 
kommuner är välkommen att 
kontakta oss på budget- och 
skuldrådgivningen i Karlstad.

Här kommer några 
råd på vägen: 
• Betala alltid din hyra i tid. Att bli 

vräkt från bostaden är en stor per-
sonlig tragedi. Du kan kanske lägga 
över hyresinbetalningarna på auto-
giro? Kolla med din fastighetsägare.

• Periodisera dina utgifter. Vissa 
räkningar kommer varannan eller 
var tredje månad. Lägg om till 
månadsbetalning så blir det bättre 
flyt i din ekonomi. 

• Prioritera dina utgifter. Se först 
och främst till att pengarna räcker 
till bostaden (hyra, el, vatten- och 
renhållning) och till det dagliga up-
pehället. Barnomsorg, a-kasseavgift 
och eventuella arbetsresor är även 
poster som bör prioriteras. 

• Kontakta fordringsägare så fort du 
märker att du inte klarar av att be-
tala. Det är viktigt att de informeras 
och det är positivt att du håller kon-
takten, annars kan det lätt uppfattas 
som att du inte bryr dig.

• Om någon ber dig gå i borgen, sätt 
dig in i vad det innebär och var 
klar över att det kan bli du som får 
betala skulden. Var rädd om din 
namnteckning!

• Om du behöver låna pengar vänd dig 
till din bank. Om banken säger nej, 
kanske det är dags att acceptera att 
du inte skall dra på dig ytterligare 
skulder. 

Här finns mer information att läsa:
www.karlstad.se
www.konsumentverket.se
www.kronofogden.se
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Sortera rätt och lätt
Visst blir det mycket förpackningar! Och plats tar det i kassar, skåp 
och garage. Här kommer några tips på hur du kan göra för att sor-
tera dina förpackningar. Tipsen bidrar kanske också till att det går 
fortare och enklare när du kommer till återvinningsstationen.

Rengör  
Skölj ur förpackningarna och låt dem torka. Det 
minskar dålig lukt och underlättar eftersortering.

Separera  
Ta av skruvkorkar och kapsyler. Separera plast och 
metall och lägg dem i respektive insamlingsbehållare.

Platta till  
Ihopvikta förpackningar tar mindre plats i behållarna. 
Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna 
till. Packa mindre pappersförpackningar i större.

Sortera  
Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att käll-
sortera är att samla alla förpackningarna i samma 
kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen 
och lägger rätt förpackning i rätt behållare.

Visste du att din tidning 

kan återvinnas upp till 

sju gånger?

Även om det ibland kan kännas tungt att 

gå till återvinningsstationen med tid-

ningar är det viktigt att inte slänga dem 

i kärlet för brännbara sopor. Pappersfi-

bern kan nämligen återvinnas mellan fem 

till sju gånger innan den är uttjänt. Det 

motsvarar en energibesparing på cirka 

70 procent. 

På sorteringsanläggningen grovsorterar 

man tidningarna från felsorterat avfall, 

till exempel kuvert. Därefter skickas 

tidningarna vidare till ett pappersbruk. 

Där går pappret igenom en process där 

trycksvärtan tas bort och pappret blir till 

massa. Pappersmassan formeras sedan 

till nytt papper i pappersmaskinen. 

Återvunna tidningar blir slutligen till nya 

tidningar eller toalett- och hushållspapper. 

Anne Hellström
Kommunikatör, kommunteknik och service

Den 28 september återinvigdes fågeltornet vid Norra Hyn. Tornet, som på grund av sitt skick de senaste 
åren varit avstängt, har nu fått en rejäl upprustning. Man kan nu återigen njuta av naturen och det rika 
fågellivet vid sjön. 

Naturvårdsföreningen och Forshaga kommun har, med stöd av 
ett lokalt naturvårdsbidrag från länsstyrelsen, genomfört re-
noveringen. Nyinvigningstal hölls av Maria Norell från Forshaga 
kommun och Forshaga naturskyddsförening bjöd på kaffe, krab-
belurer, festis och bullar. 

Fågelskådarna Dan och Erik Mangsbo hade sina tubkikare med 
sej så alla fick möjlighet att kika på de fåglar som fanns kring 
sjön. Gravänder, salskrake, skedand, bläsand och häger kunde 
beskådas, men dagens höjdpunkt var havsörnen. Gunnel Jo-
hansson hade en höstvandring som startade vid Löved och gick 
till fågeltornet. 

Nu hoppas vi att många besöker tornet och upptäcker Norra Hyn 
och dess omgivning.

Återinvigning av fågeltornet vid Norra Hyn

Annebeth Mangsbo
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Vi vill uppmärksamma alla anhörigas behov 
av stöd, skapa goda kontakter med politi-
ker och andra beslutsfattare och utveckla 
ett gott samarbete med vård och omsorg.
Vi samarbetar också med kommunens An-
hörigcentrum och gårdsråden.

Våra aktiviteter:
Vi driver olika aktiviteter till exempel må-
nadsmöten en gång i månaden - ett forum 
för erfarenhetsutbyte och information, ofta 
med någon underhållning. Vi anordnar också 
intressanta föreläsningar och utflykter och vi 
kan även erbjuda samtal enskilt eller i grupp.

Landshövdingen gästade Anhörigföreningen

På månadsmötet i september hade vi ett 
mycket uppskattat besök av vår landshöv-
ding Kenneth Johansson som talade över 
ämnet: ”Utan anhöriga stannar Sverige.”

Under ett av höstens månadsmöte kommer 
Ingrid Bäckström från Forshaga kommun att 
informera om äldrevården. Vi kommer att 
närvara på Nationell kompetenscentrum 
anhöriga - NKA konferens i Karlstad. Natio-
nella anhörigdagen firar vi tillsammans med 
Anhörigföreningen i Karlstad. Vi kommer 
också att bjuda på ”aftakaffe” på Ulleruds-
gården och anordna ett julbord.

Anhörigföreningen i Forshaga är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden, öppen för alla som 
vill vara med, oberoende av den anhöriges diagnos. Föreningen bildades 2004 och är ansluten till Anhö-
rigas riksförbund.

Eva Jonsson
Anhörigföreningen i Forshaga

Landshövding Kenneth Johansson.

Vi är en grupp som är familjehem, kon-
taktfamilj eller kontaktpersoner som 
träffas två gånger per termin för att 
prata med andra i samma situation, ut-
byta erfarenheter, diskutera och fika.

Det spelar ingen roll om ni har uppdrag 
från andra kommuner eller från Fors-
haga kommun.

  Vill ni vara med? 
  Plats: Familjecentrum i Forshaga
  Nästa träff: 7 november kl. 18-20 
  (fika till självkostnadspris)
  Anmälan till:
  emma.bryngfors-nilsson@forshaga.se

Är ni familjehem/ 
kontaktfamilj eller 
kontaktperson?

Har du funderingar över vad du ska söka för jobb, hur du hittar jobben, om du ska läsa 
vidare, söka jobb i Norge, hur man gör med praktikplatser eller vilka blanketter som ska 
användas till vad? Känn dig varmt välkommen att titta in till oss på Arbetsmarknadsenheten 
så hjälps vi åt att titta på vad som passar just dig. Här kan du låna en dator och få hjälp 
med att leta jobb, söka studier och reda ut andra frågetecken gällande arbete och studier.

Hur skriver man en CV egentligen? Hur lång ska en ansökan vara? Vad ska jag ha med i mitt 
personliga brev? Är det verkligen intressant att veta vad jag gör på fritiden?

Alla är välkomna och ingen föranmälan krävs!

  Allmän CV-information  Jobb- och studiefrågor
  Varje måndag kl. 11  Drop-in måndagar kl. 13-16

Plats: Arbetsmarknadsenheten, Nystarten, Europavägen 6A (Lintjärn)

Stöd till dig som söker arbete eller studier
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Vår äldreomsorg har nöjda 
brukare till lägre kostnad

Statistiken visar att det finns stora skillnader i kommunernas kost-
nader för äldreomsorgen. Prislappen påverkar dock inte nödvän-
digtvis hur nöjda brukarna är. 

Forshaga kommun är en av de 15 kommuner i Sverige där brukarna 
inom äldrevården är mest nöjda med sina särskilda boenden. Sam-
tidigt är vi en av de kommuner som har den lägsta årliga kostnaden 
per brukare.

Detta presenterar Dagens Samhälle efter en granskning av Sveriges 
Kommuner och Landsting och Statistiska centralbyråns statisktik 
för äldreomsorgen 2012.

Låga invånarantal eller glest befolkade kommuner behöver inte 
betyda en dyrare äldrevård. Dagens Samhälle lyfter en effektiv or-
ganiserad hemtjänst och biståndsbedömningen som är avgörande 
faktorer.

Dyr äldreomsorg är inte automatiskt bättre. I en 
granskning av landets äldreomsorg sticker Forshaga 
kommun ut med låga kostnader och nöjda brukare.

Lina Wiklundh
Informatör

En dag för seniorers säkerhet

Sylvia Asplund
Vård- och omsorgsförvaltningen

I Forshaga arrangerades öppet hus på Fors-
gården som drog ett sextiotal besökare. 
Kommunen representerades av en distrikts-
sköterska som erbjöd hälsosamtal, en sjuk-
gymnast som visade balansövningar, en 
arbetsterapeut som visade hjälpmedel, en 
hjälpmedelstekniker som servade rollato-
rer, ”FixarOla” som informerade om vilka 
kostnadsfria tjänster han kan erbjuda och 
en biståndsbedömare som informerade om 
sin verksamhet. Kommunens kostchef gav 
kostråd och bjöd på kycklingsoppa med bröd.

Apoteket visade broddar och gav råd om 
bland annat olämpliga medicinkombina-
tioner. Friska Forshaga, PRO och SPF och 

FN har initierat ett antal internationella dagar för att uppmärksamma händelser, teman, företeelser med 
mera. Den 1 oktober är det internationella dagen för äldre. Denna dag har MSB, myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, valt att lyfta problem kring att äldre är mer olycks- och skadedrabbade än andra.
Man vill synliggöra risker i vardagen och visa på åtgärder för att förebygga olyckor och skador.

Räddningstjänsten medverkade. Det visa-
des filmer med goda råd kring bland annat 
motion och balans. 

Tipspromenad
Besökarna hade möjlighet att gå på tips-
promenad, en inomhus och en utomhus. 
Flera av de som deltog hade alla rätt, så en 
lottdragning kommer att ske. Första pris är 
en lunchkupong skänkt av Joj. Andra- och 
tredjepristagarna får var sin påse med give-
aways från kommunen. Vinnarna meddelas 
via telefon.
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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

Fem kommuner i samverkan

Karlstad Business Region
Nu jobbar vi med att utveckla möjligheterna för nya etableringar i Karlstadsregionen 
genom ett gemensamt förhållningssätt, vad gäller näringslivsutveckling. En gemensam 
kunskap om respektive kommuns situation, behov, möjligheter och roll för näringslivsut-
vecklingen inom regionen, är en avgörande fråga för att öka tillväxten i hela regionen.

När potentiella etablerare söker etableringsort söker man oftast på regionkärnan Karl-
stad. Det är sällan det söks på kranskommunerna, trots deras geografiskt gynnsamma läge 
gentemot Karlstad.  I många fall där det inte finns verksamhetsmark att tillgå i regionkär-
nan skulle det troligtvis fungera lika bra med en etablering i en kranskommun. Men det 
alternativet känner inte etablerarna till, utan dras till regionkärnan som oftast är mer 
välkänd. Det resulterar ibland till att vi tappar viktiga etableringar och tillväxten hämmas.

I dagsläget har varje enskild kommun kartläggning över tillgänglig och utvecklingsbar verk-
samhetsmark. Det som saknas är en gemensam bild över tillgänglig mark för verksamhe-
ter, kopplat till hur näringslivsstrukturen ser ut. Detta behövs för att effektivare kunna 
lokalisera företag till passande geografisk plats som matchar verksamhetens behov. Kom-
munerna vill se till en helhet, där kommungränserna inte ska vara ett hinder för vidare 
näringslivsutveckling i Karlstadsregionen.
 
Målet med samarbetet är att lyfta fram en bild av hur regionkärnan och kommunerna 
inom Karlstadsregionen kan samverka ytterligare för att stärka och ge regionens näringsliv 
utvecklingsmöjligheter och därigenom också den egna kommunen.

Nu blir Sveriges 
största företags-
sajt värmländsk
Är du företagare eller vill bli? Nu finns 
en ny, värmlandsanpassad ingång på 
verksamt.se. Här hittar du allt du be-
höver veta som företagare. Perfekt om 
du vill få information om företagsråd-
givare, finansiärer eller nätverk lokalt. 
På så sätt kan du snabbt och enkelt ta 
reda på vad som händer och vilket stöd 
som finns just här i Värmland.

www.verksamt.se/varmland
En samlingsplats där du hittar kostnads-
fri företagsrådgivning 
nära dig. 

Kunskap 
och inspiration 
i ett tidigt skede
- en seminarieserie i fyra delar 
för dig som vill starta eget

Seminarieserien fokuserar på att ge 
mer kunskap om företagandet i det ti-
diga skedet, hjälp med utveckling av 
affärsidé, trygghet kring företagsfor-
mer, skatter, moms och möjligheten att 
få lära sig att göra sin egen budget med 
stöd av experter.

Tillfällen: 11/11, 18/11, 
25/11, 2/12, kl. 18-20  
Plats: Munkfors (transport från 
Forshaga till Munkfors t.o.r. ingår)
Kursavgift: 200 kr (50 kr/tillfälle) 
Anmälan: Linda-Marie Fors, 
Företagscoach Communicare, 
linda-marie.fors@communicare.nu
senast 4 november.
Har du frågor är du välkommen att 
ringa Linda-Marie 070-794 83 51.
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Nya 
företag 
och utvecklings-
möjligheter i 
nätverksgrupper
Årets statistik visar att många personer 
i vår kommun startar nya företag. Har 
du en företagsidé som du funderar på? 
Tveka inte att kontakta mig, Marcus Ek-
holm så ska jag lotsa dig till rätt rådgi-
vare och nätverk för att du ska få en så 
smidig företagsstart som möjligt. 

Organisationen Communicare jobbar 
med att stötta unga människors som 
har idéer och som kan leda till en före-
tagsstart. De har även nätverksgrupper 
och just nu söker Communicare dig som 
drivit företag i 1-3 år och som vill växa! 
I nätverksgrupperna träffar du andra 
soloföretagare och utbyter erfarenheter 
för att utvecklas som företagare. Mel-
lan nätverksträffarna erbjuds du även 
individuella samtal för att du på bästa 
sätt ska kunna ta tillvara på den nya 
kunskapen och implementera den i ditt 
företag. 

Hur kan du ta ditt företag till nästa 
nivå? Tillsammans konkretiserar vi dina 
steg! 

Kontakta
Linda-Marie Fors, företagscoach, 
Communicare, tel. 070-794 83 51

Marcus Ekholm, näringslivschef, 
Forshaga kommun, tel. 054-17 20 51

En man som kontaktat oss konsumentvägle-
dare beställde bantningspiller med ”synligt 
resultat inom 72 timmar”. Kunden åt en 
karta med piller, ställde sig på vågen och 
såg att han inte gått ner i vikt – utan upp.  
Han kontaktade då företaget som svarade 
”först går du upp sen går du ner”. 

Det förekommer många ”fantastiska erbju-
danden” med provpaket på Internet. Pro-
dukterna marknadsförs gärna med kändisar 
och man påstår att tv-kanaler och tidningar 
har rapporterat om hur bra varan är. Ett 
provpaket kan vara gratis eller bara kosta 
en expeditionsavgift. 

Visst kan det låta lockande att tappa 12 kilo 
på en vecka eller att få en surfplatta i prin-
cip gratis. Tyvärr kan verkligheten se lite 
annorlunda ut och istället för att endast 
betala för frakten riskerar du att fastna 
i ett abonnemang som det kan vara svårt 
att ta sig ur. Något att tänka på innan du 
bestämmer dig för att prova på ett erbju-
dande är att låter det för bra för att vara 
sant är det troligen det!

Har du fastnat i ett 
”fantastiskt erbjudande”

Praktiska råd om du 
redan har fastnat:
• Läs orderbekräftelsen för att ta reda på 

vad du verkligen ingått för något avtal. 

• Ångra köpet skriftligt och spara en 
kopia. Inom EU har du en lagstadgad 
ångerrätt på minst sju dagar.

• Returnera den oanvända varan omgå-
ende.

• Vänd dig till din bank för att reklamera 
om företaget även efter att du ångrat 
dig fortsätter att dra pengar från ditt 
konto. Lämna en kopia på ditt ångerbrev 
till banken.

• Du har rätt att få tillbaks pengar du be-
talt för vara och frakt. Vänd dig till din 
kreditgivare om du betalt med kort.

Får du problem med ett utländskt företag 
men inom EU kan du kontakta Konsument 
Europa www.konsumenteuropa.se. Finns 
företaget i Sverige kontaktar du konsument- 
vägledningen på Rådrummet.

Ina Johansson
Konsumentrådgivare Rådrummet

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

24 oktober Kulturskolans höstkonsert ”H2O” 
med musikquiz. 
Plats: Forshaga Lärcenter Tid: Kl 18.30

25 oktober-3 november Höstlovet i Forshaga 
kommun. Se annonsen till höger.

26 oktober Dans i Forshaga Folkets hus: Donnez.
Tel biljettinfo: 054-87 30 40
Plats: Forshaga Folkets hus Tid: Kl 21-01

26 oktober Höstbasar IOGT-NTO
Plats: Hvilan, Slottsvägen 2 Tid: Kl. 10 - 13

26 oktober Innebandy GS86 AIF, Div 1 Herr
GS86 AIF-IBF Falun ungdom
Plats: Forshaga sporthall Tid: Kl. 14

26 oktober Internationell fest i Missionskyrkan 
Sång, musik, mat mm från olika länder. Plats: 
Forshaga Missionskyrka Tid: Kl 17

27 oktober Bio i Forshaga Folkets hus: Hotell
Plats: Folkets Hus Tid: 19.00

27 oktober Bio i Forshaga Folkets hus: 
LasseMajas Detektivbyrå - Von Broms hemlighet. 
Barntillåten. 
Plats: Folkets Hus Tid: Kl. 16

27 oktober Kultursöndag på Forshaga bibliotek. 
Ta med nallen till bibblan! Vi firar Internatio-
nella Nalledagen med roliga aktiviteter för alla 
barn och deras gosedjur. 
Plats: Forshaga bibliotek Tid: Kl. 11-14

27 oktober Tipspromenad vid SISU-gården.
Varmt välkommen på en härlig söndagsaktivitet 
vid SISU-gården.
Plats: SISU-gården Tid: Kl 9.30-11

28 oktober It-caféer på Forshaga bibliotek
Tema: Sociala medier. Ingen föranmälan.
Plats: Forshaga bibliotek

28 oktober Måndagspyssel på Kulturhuset
Ta med dina kreativa idéer och familjemedlem-
mar för en pysslig eftermiddag tillsammans med 
oss. Ingen föranmälan.
Plats: Kulturhuset Tid: Kl. 15-17

28-29 oktober Ridläger för ungdomar med 
ADHD, Aspergers syndrom. Vi välkomnar dig som 
är mellan 5-10 år till ett tvådagars höstläger 
fyllt av träning och gemenskap! Pris: 1000 kr.
Plats: Bergsgården Tid: Kl. 09-14

29 oktober Forshaga Folkets hus visar FBK:s 
bortamatcher. Örebro-FBK
Plats: Forshaga Folkets hus Tid: 19.00

29 oktober Höstlovsbio på Forshaga Folkets hus: 
Röjar-Ralf. Fri entré
Plats: Forshaga Folkets hus Tid: Kl. 15

31 oktober Ryslig berättarkväll. Alla barn från 
6 år hälsas välkomna till berättarkväll på bib-
lioteket. Här lovas rysliga berättelser så ta med 
någon att hålla i hand.
Plats: Forshaga bibliotek Tid: Kl 18

1 november Sagostund på Forshaga bibliotek
Spöksagostund som passar för barn 3-6 år.
Plats: Forshaga bibliotek Tid: 10.00

2 november Innebandy GS86 AIF, Div 2 Dam
GS86 AIF-Hagfors IF ungdom. 
Plats: Forshaga sporthall Tid: 14.00

3 november Kultursöndag på Forshaga bibliotek. 
Prova på att måla med Sven-Åke Modin. För barn 
från 6 år. Föranmälan till Forshaga bibliotek. 
Plats: Forshaga bibliotek Tid: Kl 11-14

3 november Söndags-kura på Kulturhuset Spän-
nande aktiviteter för ung som gammal. Gratis. 
Plats: Kulturhuset i Deje Tid: Kl 13-16

3 november Tipspromenad vid SISU-gården
Varmt välkommen på en härlig söndagsaktivitet.
Plats: SISU-gården Tid: Kl 9.30-11

4 november Måndagspyssel på Kulturhuset
Ta med dina kreativa idéer och familjemedlem-
mar för en pysslig eftermiddag tillsammans med 
oss. Ingen föranmälan.
Plats: Kulturhuset i Deje Tid: Kl 15-17

6 november Kreativ verkstad på Kulturhuset
För dig i mellanstadiet och som är grymt sugen 
på att skapa och pyssla med gammalt och nytt 
material.
Plats: Kulturhuset i Deje Tid: Kl 15-17

6 november Samtal om hur idrottsföreningar 
kan spara energi och pengar. Se separat annons 
sidan 18.
Plats: Forshaga Lärcenter Tid: Kl 18:30-20

8 november Musikquiz i Forshaga Folkets hus
Pub och tacobuffé från kl.18.00. Max 8 deltagare 
i varje lag. 20kr/pers.
Plats: Forshaga Folkets hus

9 november Dans i Forshaga Folkets hus: 
Berth Idoffs. Tel biljettinfo: 054-87 30 40
Plats: Forshaga Folkets hus Tid: Kl 21-01

9 november Konsert med Bengt Johansson, en 
kristen sångare vars musik inspirerats av svensk 
och amerikansk folk- rock- och bluestraditioner. 
Soppa, smörgås och kaffe serveras.
Plats: Pingstkyrkan i Forshaga Tid: 16.00

9 november Var dags liv 2013. En mässa för dig 
som bor, lever och verkar i Forshaga kommun.
Plats: Forshaga Lärcenter Tid: Kl 13-17

10 november Kultursöndag på Forshaga biblio-
tek. Kom och pyssla med oss på biblioteket. För 
barn i alla åldrar. Ingen föranmälan.
Plats: Forshaga bibliotek Tid: Kl 11-14

13 november Kreativ verkstad på Kulturhuset
För dig i mellanstadiet och som är grymt sugen 
på att skapa och pyssla med gammalt och nytt 
material.
Plats: Kulturhuset i Deje Tid: Kl 15-17

15 november Västanå teater presenterar 
Farmors historier efter Selma Lagerlöfs berät-
telser i regi av Leif Stinnerbom. Pris: 150 kr. 
Fika ingår.
Plats: Kulturhuset, Deje  Tid: 19.00

16 november Innebandy GS86 AIF, Div 1 Herr
GS86 AIF-MIK Västerås
Plats: Forshaga sporthall Tid: 14.00

17 november Kultursöndag på Forshaga biblio-
tek. Leksaksbytardag En bortglömd leksak kan 
bli någon annans skatt. Dagen är en del i den 
europeiska veckan ”Europa minskar avfallet”.
Plats: Forshaga bibliotek Tid: Kl 11-14

17 november Söndags-kura på Kulturhuset
Sspännande aktiviteter för ung som gammal. För 
mer information och uppdateringar i program-
met se Kulturhusets facebooksida. Allt är gratis. 
Plats: Kulturhuset i Deje Tid: Kl 13-16

20 november Kreativ verkstad på Kulturhuset. 
För dig i mellanstadiet och som är grymt sugen 
på att skapa och pyssla med gammalt och nytt 
material.
Plats: Kulturhuset i Deje Tid: Kl 15-17

Med reservation för ändringar

22-24 november Gamla Kraftstationen i Deje 
firar 100-årsjubileum. Helgen kommer bland an-
nat Forshaga kommun ha stipendieutdelning och 
det kommunala ungdomsrådet har visning av sitt 
”Ung i Forshaga”.
Plats: Gamla Kraftstationen i Deje

23 november Dans i Forshaga Folkets hus: 
Sounders. Tel biljettinfo: 054-87 30 40
Plats: Forshaga Folkets hus Tid: Kl 21-01

23-24 november Julmarknad på Forshaga 
hembygdsgård.
Plats: Forshaga hembygdsgård Tid: Kl 12-16

27 november
Innebandy GS86 AIF, Div 2 Dam
GS86 AIF-Skoghall IBK
Plats: Forshaga sporthall
Tid: 19.00

27 november
Kreativ verkstad på Kulturhuset
För dig i mellanstadiet och som är grymt sugen 
på att skapa och pyssla med gammalt och nytt 
material.
Plats: Kulturhuset i Deje
Tid: Kl 15-17

30 november – 1 december Julmarknad.
Plats: Forshaga Missionskyrka Tid: Kl 10-13

1 december Innebandy GS86 AIF, Div 1 Herr
GS86 AIF-Skoghalls IBK
Plats: Forshaga sporthall Tid: 13.00

6 december  Musikquiz i Forshaga Folkets hus
Pub och tacobuffé från kl.18.00. Max 8 deltagare 
i varje lag. 20kr/pers.
Plats: Forshaga Folkets hus

7 december Dans i Forshaga Folkets hus: Drifters. 
Tel biljettinfo: 054-87 30 40
Plats: Forshaga Folkets hus Tid: Kl 21-01

7 december Innebandy GS86 AIF, Div 1 Herr
GS86 AIF-Hagfors IBS
Plats: Forshag sporthall Tid: 14.00

8 december  Luciafest i Missionskyrkan. 
Luciafest med scouternas luciatåg, luciafika.
Plats: Forshaga Missionskyrka Tid: Kl 16

Handarbetscafé
Ta med din egen stickning, virkning eller 
annat handarbete. Vi träffas för att små-
prata och dela med oss av våra kunskaper. 
Ta med egen fikakorg. 
Datum: 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11
Plats: Forshaga bibliotek Tid: 18-20

Korsordscafé
Korsordscafé på Forshaga bibliotek. Vi träf-
fas för att kryssa tillsammans. Ta med eget 
korsord eller få ett på biblioteket. Ta med 
egen fikakorg. 
Datum: 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11 
Plats: Forshaga bibliotek Tid: 18-20
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HÖSTLOVET 2013 
I FORSHAGA KOMMUN

Deje Simhall håller extraöppet v.44

Mån-tis + tors-fre  10-14
Ons 10-13. 
OBS kassan stänger en timme före 
stängning.

1 november stänger vi kl 16 och  
2 november stängt (Alla helgon)

Fler öppettider hittar du på vår webbplats

25 oktober
Filmmaraton med FUR
Forshaga Ungdomsråd (FUR) ar-
rangerar ett filmmaraton i Forshaga 
Folkets hus. För ungdomar 13-20 år. 
Kostnad: 20 kr. 
Tid: kl 18-24 

27 oktober
Bio i Forshaga Folkets hus: 
LasseMajas Detektivbyrå - Von 
Broms hemlighet
Barntillåten. Entré: 70 kr
Tid: kl 16

28 oktober
Måndagspyssel med Halloween-
tema på Kulturhuset
Under hösten har vi måndagspyssel 
på Kulturhuset. Ta med dina idéer 
och familjemedlemmar för en 
pysslig eftermiddag tillsammans. 
Ingen föranmälan.
Tid: kl 15-17

29 oktober 
Höstlovsbio: Röjar-Ralf, 
Forshaga Folkets hus
Fri entré 
För mer info ring: 054-87 30 40
Tid: kl 15

30 oktober 
MTB-dag med Idrottsskolan
Sugen på en cykeltur med 
mountainbike? Anmäl dig till 
Idrottsskolans MTB-dag. Vi kommer 
att cykla uppför och nerför i skog 
och mark runt om i Forshaga-
skogarna. Turen blir cirka 2 mils 
cykling med stopp för lunch. Det 
finns ett begränsat antal cyklar att 
låna och det går alldeles utmärkt 
att ta med sin egen cykel.
Turen lämpar sig bäst för dig som 
är mellan 10 -13 år. Vi samlas vid 
Forshaga Lärcenters entré kl 10 
och kommer att vara åter kl 14. 
OBS! inga avgifter, lunch ingår.
Anmälan sker senast den 28 okt 
till: joachim.aude@forshaga.se 
För mer info ring: 0552-446 63
Tid: kl 10-14

Bibliotekens öppettider under höstlovet:

Forshaga bibliotek:
mån-tor 8.30-20
fre 10-15*
sön 11-14

Deje bibliotek:
mån 15-19
tis 10-14
tors 10-14

Vi stänger en timme tidigare på fredag 
före allhelgona (alltså 15 istället för 16). 

Psst. Mer evenemang hittar du i 
vår evenemangskalender på forshaga.se
Med reservation för ändringar.

30 oktober
Prova på bordtennis
Karlstad BTK ordnar, tillsammans 
med Forshaga Idrottsskola, en 
prova på-bordtennis-dag. Samling 
vid Forshaga sporthall. Gratis, 
lunch ingår. För dig mellan 8-13 år.
Anmäl dig innan 25 oktober till 
joachim.aude@forshaga.se
Tid: kl 10-14

30 oktober
Spökvandring och halloweenpyssel 
på Träffen, Forshaga
Tid: Enligt Träffens öppettider

31 oktober
Bygg hållbara broar och anta 
marshmallow-utmaningar!
Kom till Forshaga Lärcenters 
torg och prova på att konstruera 
stadigt, snyggt, högt och hållbart. 
Du kan bygga en bro och se hur 
hållbar den kan bli? Hur kan du 
göra för att den ska få en snygg 
design? Klockan 11.00 kan du delta 
i marshmallow-utmaningen och 
se om du kan konstruera högsta 
tornet med hjälp av 20 spaghet-
tistrån, tejp och en bit snöre. 
Kruxet är att tornet ska kunna 
balansera en marshmallow på 
toppen. Du anmäler ditt lag, 3-4 
personer, på plats kl. 10.45. Om 
det skulle vara många intresserade 
kör vi en omgång till kl. 13.00.
Arr: Energirådgivningen och Teknik- 
verkstan, Forshaga kommun
Tid: kl 10-14

31 oktober
Ryslig berättarkväll 
på Forshaga bibliotek
Alla barn från 6 år hälsas välkomna 
till berättarkväll. Här lovas rysliga 
berättelser så ta med någon att 
hålla i hand. Arr: Forshaga kommun 
i samarbete med Eldhjärta.
Tid: kl 18

1 november
Spöksagostund 
på Forshaga bibliotek
Passar för barn 3-6 år. Om ni är en 
större grupp som vill komma är det 
bra om ni ringer i förväg. 
Tid: kl 10

1 november 
Halloweenmys på Träffen
Tid: Enligt Träffens öppettider

3 november 
Kultursöndag på Forshaga 
bibliotek -  Målarskola! 
Prova på att måla med konstnären 
Sven-Åke Modin. För barn från 6 år. 
Föranmälan till Forshaga bibliotek 
senast 31 okt, 15 platser.
Tid: kl 11-14

3 november
Söndags-kura på Kulturhuset
Under fyra söndagar i höst bjuder 
vi på spännande aktiviteter för ung 
som gammal. Allt är gratis. 
Arr: Forshaga kommun och 
föreningen Bruksfruarna. 
3 november bjuder vi på det här:
13.00 Prova-på-teater med Eva-Mi
14.30 Film i bion
15.00 Poesi-bingo med Eva-Mi
Halloweenpyssel hela dagen.
Tid: kl 13-16

Anmäl 
dig nu!
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Uthållig idrott
Projektet Uthållig idrott är ett samar-
bete mellan de Svenska energikontoren 
och Riksidrottsförbundet. I Värmland 
genomförs projektet i samarbete mel-
lan Energikontoret i Värmland, Värm-
lands Idrottsförbund och SISU Idrotts-
utbildarna.

Många idrottsföreningar har höga räk-
ningar för värme, el och vatten vilket 
ger mindre pengar över till idrotten. 
Målet är att idrottsföreningar ska spara 
minst 15 procent energi i sina anlägg-
ningar inom projektet Uthållig idrott. 

Inom ramen för projektet bjuder vi, i 
samverkan med Forshaga kommun/
fritid, in alla idrottsföreningar i kom-
munen som äger en egen anläggning, 
arrenderar eller driver anläggning med 
driftsansvar, till en träff för att diskute-
ra vad man kan göra för att spara både 
energi och pengar. Vi kommer också att 
presentera arbetsmaterialet ”Klimats-
mart förening” och vilket stöd man kan 
få för att vidta vissa åtgärder.

  Tid: Onsdagen den 6 November
  klockan 18.30 - 20.00
  Plats: Forshaga Lärcenter (Torget) 

  Anmälan: Senast den 4 November till 
  Tomas Engblom, tel. 010-476 47 07,
  sms: 070-246 51 41 eller 
  tomas.engblom@varmland.rf.se 

Vi i Forshaga - Deje teaterförening, en del 
av Rikteatern, fortsätter under hösten vårt 
arbete med att erbjuda invånarna i vår 
kommun teater- och musikupplevelser.

15 november får vi besök av Västanå Tea-
ter med Farmors historier, en förställning 
som bygger på Selma Lagerlöfs memoarer. 
I dessa återger Selma flera historier efter 
farmodern och den gamla hushållerskan på 
gården.

Hanna Kulle, Adriana Savin och Margit Myhr 
berättar några av de gamla historierna, till-

Farmors historier på Kulturhuset i Deje
sammans med värmländska folkvisor, i ett 
program. I samband med föreställningen 
finns lättare förtäring att tillgå för den som 
så önskar.

6 december erbjuder vi julstämning med 
hjälp av Wermland Operas traditionella jul-
konsert och Håkans julbord. 

Vi ser fram emot att träffa riktigt många 
av er i Kulturhuset i Deje, där båda före-
ställningarna äger rum. Håll utkik efter an-
nonsering i Forshaga – Deje bladet och på 
anslagstavlor runt om i kommunen.

Forshaga – Deje teaterförening

Foto: Jakob Hultcrantz Hansson

Förslag på kandidat till 
Stefan Holm-stipendiet
För att stimulera andra idrottsungdomar 
till att följa Stefan Holms goda exempel, 
har vi inrättat Stefan Holm-stipendiet. Sti-
pendiet delas ut till den idrottsungdom, 
som visat stor talang i sitt idrottsutövande, 
bor i Forshaga kommun och i åldern 15-20 år.

Förslag på kandidater till 
kultur- och ungdomsledarstipendierna
De båda stipendierna delas ut till en el-
ler flera personer som i sin gärning gynnat 
kultur- eller ungdomsarbetet och visat ini-
tiativrikedom och betydande förmåga inom 
dessa områden.

Gemensamt för samtliga stipendier är att 
summan är på 10.000 kr. Skriftlig motivering 
ska finnas med för samtliga förslag som vi får.

SM-vinnare 2013
De föreningar som har någon/några SM-
vinnare 2013, i sin förening, uppmanas att 
anmäla detta.

Är du vår nästa 
Stefan Holm-stipendiat?
Nu vill vi ha förslag på årets stipendiater. Det är tre stipendier som 
vi delar ut: Stefan Holm-stipendiet, kulturstipendiet samt ungdoms-
ledarstipendiet. Det kommer att ske den 23 november. Samtidigt 
vill vi uppvakta alla som tagit en svensk mästartitel under året.

Skickas till
Forshaga kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 93, 667 22 Forshaga
eller via mejl till 
annelie.hedvall@forshaga.se
Vi behöver era uppgifter 
senast 7 november.

Information om uppvaktningen
Uppvaktningen kommer att ske på 
Gamla Kraftstationen i Deje den 23 
november klockan 17.

Mer information
Lena Gustavsson
Kultur- och fritidschef
Tel. 054-17 20 05
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Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda invånare. Kommunalrådet Angelica Rage 
hälsar på för att fira familjens nytillskott och för att överlämna kommunens maskot. 

Besök hos de nyfödda invånarna

Årets förening
Deje IBF har, av Värmlands Innebandy-
förbunds styrelse, utsetts till årets för-
ening med motiveringen:

”Genom medveten satsning på utbild-
ning av ledare och styrelse har Deje IBF 
tagit stora steg i sin utveckling. Tydliga 
strategier för att stärka föreningen eko-
nomiskt såväl som organisatoriskt har 
skapat en förening i funktion. Deje IBF 
är beviset på att målmedvetet arbete 
lönar sig. ” Bäst när det gäller ”.

Jimmy Aldenfalk och Jessica Blomberg 
tog emot utmärkelsen.

Klimatsmarta tips
Energirådgivningen finns till för allmän-
heten, organisationer, föreningar och 
mindre företag. Med deras hjälp kan du 
hitta energi- och klimatsmarta lösningar 
som passar dig. 

Energirådgivningen träffar du nästa gång 
på Forshaga Lärcenter 28/11 kl 09-15. 

Du kan också ringa Energirådgivningen 
på nummer 0554-194 14, telefontid tis-
dagar och onsdagar 10-16.

Alice Olsson Baztian Josefsson Wijkström Benjamin Lindberg Rönnerfjäll Diana Mohammadi

Vi söker 
ungdomar som 
vill arrangera 

UKM 2014

Är det DIG 
vi letar efter?

Anmäl ditt intresse till 
linda.olson@forshaga.se

OBS! Senast 10 november
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Isabelle Olsson

Ebbe Weidersjö

Jack Bjureld Kjellin

Enzo Roos

Lily Hoffman

Felicia Sjödin

Linnea Persson

Ilknor Özdemir

Nabila-Fatima Ibrahim Ismail Ronja Bengtsson Saga Jonsson Staf Tilde Fredriksson
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Förälder! 

Du vet väl om att du kan beställa en 
förstoring av bilden från bebisupp-
vaktningen?

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


