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Värmlandstrafik informerar

den 9 december är det pre-
miär för de nya buss linjerna 
mellan  deje–forshaga och 
karlstad.
– de som bor i forshaga 
får en buss till  karlstad var 
tjugonde  minut under varda-

garna, säger  sören ohlsson, 

avdelningschef för busstrafik 

på Värmlandstrafik.

Satsningen i Forshaga kommun 

är en del i ett större  projekt som 

Värmlandstrafikdrivitsedan2005.

– Nu är det Forshagas tur, konsta

terarSörenOhlsson.Iställetför

att ändra några turer här och där 

väljervipåattbyggauttrafiken

fulltutpåettstråkitaget.

Värmlandstrafikarbetarefteren

nationellmålsättningsominnebär

attresandetmedkollektivtrafik

skavarafördubblatår2020.

– Då gäller det att resandet ökar 

ochvivetattresenärernavillha

tätaochregelbundnaturer,det

kommermanfåiForshaganu,

sägerSörenOhlsson.

fakta 

Upprustade 
hållplatser
Införsatsningenpåökadturtäthethar
Forshaga  kommun och Värmlands
trafikrustatuppbusshållplatseri
tätorterna.Mångahållplatserhar
anpassatsförfunktionshindradeoch
fåttväderskyddochpåvissaställen
finnsävencykelparkering.Nyahåll
platserkommerävensättasupppå
deortermanintetidigaretrafikerat.

snart  premiär för

Nya buss linjer 
till Karlstad
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Kontakten
Kommun-Kontakten i 
Forshaga kommun är en tidning till 
kommuninvånare och företag

Ansvarig utgivare:
Ingrid Näsström, kommunchef
Tel: 054-17 20 07
E-post: ingrid.nasstrom@forshaga.se

Redaktör:
Malin Brandin, informatör
Tel: 054-17 22 28
E-post: malin.brandin@forshaga.se

Tryck:
Strokirk-Knappen
Miljömärkt trycksak, 341126

Papper:
Multifine 130 g

Upplaga:
6100

Distribution:
Posten

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

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

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

10 feb
29 mars
18 maj
17 aug
5 okt
23 nov

1-2 mars
19-20 april
7-8 juni
6-7 sept
25-26 okt
13-14 dec

UtgivningManusstopp

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

054-17 20 06

Utgivningsplan 2012

Omslagsfoto: Maja Blomgren testar 
Dejes utegym. Foto: Malin Brandin

Box 93, 667 22 Forshaga 

En parkbänk, en idrottsplats, en buss, ett 
café, ett bibliotek, Klarälvsbanan, Face-
book. En mötesplats kan vara nästan vad 
som helst och var som helst. Inomhus eller 
utomhus. Det bestämmer du. Du bestämmer 
också hur den ska utvecklas och hur atmos-
fären ska vara.
 
I vår kommun har ett antal nya mötesplat-
ser tillkommit. Stationsområdet i Deje och 
multisportarenan utanför Lärcenter. Snart 
börjar även bygget på skateboardrampen.

Allt fler kommuninvånare möts också nume-
ra på kommunens facebooksida men även på 
sina privata sidor.

Det känns bra att vi har ett rikt föreningsliv 
och aktiva studieförbund. 

Alla invånare är dock inte organiserade i 
en förening och därför är de nya spontana 
idrottsplatserna utmärkta.

Tolerans, vänlighet och varsamhet gör mö-
tesplatserna långsiktigt hållbara. Detta gäl-
ler även sociala media.

ANGELICAS KRÖNIKA
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Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

I denna Kontakten får ni 
information om föränd-
ringar i kollektivtrafiken. 
Somligt är mycket bättre för våra 
kommuninvånare.  Det gäller nu 
för oss alla att ta reda på priser 
och de nya produkter som erbjuds. 
En del har reagerat på prishöj-
ningen av enkelresor.

Värmlandstrafik rekommenderar att alla 
skaffar ett värdekort för att få ned priset. 
Nya bussar, tätare turer och länets satsingar 
på nya tåg kostar.

Biljetten är till hälften subventionerad med 
skattemedel. Vi får hoppas att allt sätter 
sig och att många kommer att välja bussen. 
Det gynnar miljön och man kan dessutom 
koppla av till eller från jobbet.

Mötesplatser i Forshaga kommun

I mitten på oktober arrangerade Centrum för Lättläst en 
konferens i Stockholm under namnet Lättläst-dagarna. 
Den riktade sig till personer som arbetar med kommu-
nikation i myndigheter och företag. Bland föreläsarna 
fanns Forshaga kommun där vi pratade om hur vi arbetar 
med lättläst information på vår webbplats. 

Forshaga ligger i framkant, vi är en av de första kommunerna i Sverige som har certifierad 
lättläst webbinformation och det är Centrum för Lättläst som utfärdar certifieringen. Besök 
gärna vår lättlästa webbplats www.forshaga.se/lattlast 

Malin Brandin, informatör

Forshaga på lättläst-konferens
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Besöksmål och evenemang 
viktiga delar i Forshagas utveckling
Inom Forshaga kommun finns många fina 
utflyktsmål och en mängd evenemang att 
besöka. Främst beror detta på ett aktivt 
föreningsliv och många engagerade invå-
nare. Det beror också på att våra förtroen-
devalda satsar skattemedel på att vi ska ha 
en fin plats att leva och verka på. Nyligen 
har satsningar t.ex. gjorts för en aktiv fritid 
vid stationsområdet i Deje och på en multis-
portarena vid Lärcenter. Regelbundet bidrar 
kommunen också till olika evenemang, så-
väl ekonomiskt som personellt.

Just nu pågår flera parallella processer med 
mål att Forshaga ska bli en ännu attrakti-
vare kommun för våra medborgare. En av 
dessa processer handlar om just besöksmål 
och evenemang. I augusti 2012 genomfördes 
t.ex. den första konst- och konsthantverks-
rundan i vår kommun, Lustenrundan. Det 
blev succé, från Olsäter i norr till Dyvelsten 

i söder. Lustenrundan är ett bra exempel 
på ett evenemang som förenar och skapar 
stolthet i vår bygd. 

Vi har nyligen tillsatt en fokusgrupp för att 
få till bättre samarbete och ett långsiktigt 
perspektiv på kommunens insatser. Här in-
går i skrivande stund endast Deje-Forshaga 
Centrumförening som extern aktör. Samver-

kan mellan flera olika aktörer är dock något 
vi kommer att värna mer om framöver. Har 
du några tankar och idéer kring detta om-
råde? Hör gärna av dig! 

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare

054-17 20 87

Dessa ”nycklar” 
ingår i Attraktiva
Forshaga
Varumärke och vision
Värdskap och attityder
Inre och yttre miljöer
Medborgardialog
Besöksmål
Inflyttning

Attraktiva Forshaga

Kontakten nr 1 om 
Attraktiva Forshaga

Kontakten nr 2 om 
Värdskap

Kontakten nr 3 om 
Inre och yttre miljö

Kontakten nr 4 om 
Medborgardialog

Lustenrundan kommer tillbaka 2013
Det blir en repris på Lustenrundan nästa år. Det beslutades när kommun, 
konstnärer och samarbetspartners från årets konstrunda träffades i Kultur-
huset den 19 september för att utvärdera. 

— Det har varit fantastiskt att vara en del i Lustenrundan. Det var vår första konst- och konsthant-
verksrunda som resulterade i en underbar helg med över 100 utställare och över 1000 besökare. Det 
blev succé, konstaterar Victoria Göthberg som samordnat Lustenrundan.
100 000 kronor har kommunen beslutat att tillföra kulturhelgen för nästa år och kommer även då stå 
som huvudarrangör. Datumet är redan klart: 24-25 augusti kör vi igen!

Malin Brandin, informatör

Tidigare artiklar om Attraktiva Forshaga:



Deje bjöd på kalas
Invigning av stationsområdet, prova-på-aktiviteter, juniorfotbollsmatch, uppvisning beachvolleyboll, 
pannafotbollsturnering, ponnyridning, polisbil, brandbil, musik, uppträdanden, talangjakt, marknad, 
godisregn, teknikverkstad, fotbollsfreestyle, torgförsäljning. Allt detta plus lite till i kombination med 
soligt väder resulterade i en fantastisk dag! Mojje
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Gosedjurskalas 
på biblioteket
En söndag i slutet på september hade 
vi barnkalas på biblioteket. Barnen fick 
träffa en sagotant som berättade sagor 
och ett troll som spelade och sjöng. 
Tipspromenad med olika sagofigurer var 
ganska klurigt men barnen kan sina sa-
gor. Plupp och Maja var de svåraste fi-
gurerna. 

Natt på biblioteket
Som avlutning på kalaset fick alla barn 
som hade gosedjur med sig bädda ner dem 
i bibliotekets sagohörna för övernattning 
på biblioteket. Gosedjuren hämtades på 
måndagen och då kunde barnen också 
se bilder på allt bus som gosedjuren hit-
tat på under natten. Bilderna visas som 
bildspel inne i 
biblioteket en 
tid och en hel 
del bilder ligger 
också på bib-
liotekets face-
booksida.

På förskolan Arbetsmyran har vi funderat på hur utegården kan göras mer lärorik, inspire-
rande och lockande till lek. Efter att barnens vårdnadshavare visat intresse för hur deras 
barn skulle kunna få en mer inspirerande utemiljö, nappade vi direkt! Vad får och kan vi 
göra, vad ska vi använda för material, vilka ska göra vad och framför allt – hur ska detta 
gå till? I våras ordnades en idékväll då vi ”brainstormade” om både möjliga och omöjliga 
åtgärder som skulle kunna gynna barnen i deras lek. När vi enats om vad som skulle kunna 
vara tänkbart att genomföra skickades ett massmail ut, vilka är intresserade av att med 
gemensam kraft verkställa våra idéer?

Med tanke på vad som skulle fixas på gården inleddes en LPP (Lokal Pedagogisk Planering) 
med inriktning på vår utegård. Barnen har fått vara delaktiga och kommit med förslag 
för att tills fixardagen försöka tillgodose dem. Vi har lyssnat in barnen och har under en 
längre period sett att barnen vill visa oss sina låtsaskörkort, tanka bilen och gå över vid 
vårt övergångsställe vi har på gården. I och med detta inleddes LPP:n med mycket lärdom 
kring trafiken.  

Fixarkvällen ordnades i slutet av september. Vi hade fixat fram lite material som vi skulle 
kunna använda och även vårdnadshavarna tog med vad de hade hemma. Barnens intressen 
låg i fokus då vi bestämde vad som skulle göras, men det var vi i personalen tillsammans 
med vårdnadshavarna som kom fram till vad som faktiskt var möjligt att genomföra! Utan 
vårdnadshavarnas stora intresse hade detta aldrig varit möjligt att verkställa och ni skulle 
ha sett barnens ansiktsuttryck dagen efter fixarkvällen!  

Vad blev då gjort på fixarkvällen? En bensinmack, låda med barnens egna körkort, parke-
ringsskyltar och andra vägskyltar, en balansbana, ett stall, ”bilsimulator” och ett bord. 
När tidningen gått i tryck så har alla barnen på Arbetsmyran klarat sina körkortsprov och 
är nu stolta innehavare av varsitt ”riktigt” körkort!

Fixarkväll på Arbetsmyran ledde till 
uppfräschad utegård med trafiktema

Lärcentermässa
Måndag den 24 september arrangerades 
en skolmässa för Lärcenter på torget där 
verksamheter som är kopplade till skol-
verksamheten ställde ut. Mässan var för 
föräldrar och vårdnadshavare till elever 
på Forshaga Lärcenter.
 – Tanken är att nå fler i vårt uppdrag 
att samverka med vårdnadshavare för 
att utveckla skolans innehåll och verk-
samhet. Detta är det första steg, säger 
Birgitta Andersson, rektor med områdes-
ansvar för Lärcenter 

Malin Brandin, informatör

Ulrika Svensson, bibliotekschef

Bilsimulatorn med riktiga rattar och 
växelspakar.

ÖvergångsställeHär tankas det för fullt

Arbetsmyran, Olsäter
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Den 1 oktober var det åter dags för den årligen återkommande 
dagen för seniorers säkerhet ”Peppar peppar” arrangerat av kom-
munen i samarbete med MSB.

Det var öppet hus på Forsgården i Forshaga under dagen med 
olika stationer: Information om vilken trygghet kommunen kan 
erbjuda, Fixarservice, rollatorservice, hälsosamtal, hjälpmedels-
visning, information av räddningstjänsten samt tipspromenad 
med vinster. Det bjöds även på förtäring. Förmiddagen var välbe-
sökt och uppskattad, stämningen god och samvaron uppskattades 
av de besökande.

Thorsten Flinck m.fl. på Dejes kulturdagar

Femte året för Ulleboulen
128 lag från Värmland, däribland ett 20-tal från vår egen kommun 
träffades en dag på Älvkroksvallen i Deje för en stor boulecup 
kallad Ulleboulen som arrangeras av PRO Ullerud. 
– Arrangemanget gick väldigt bra, säger Bertil Lundberg ordfö-
rande i PRO Ullerud. Lagen från hemkommunen fajtades kanske 
inte om topplaceringar utan där återfanns lag från Hammarö och 
Östra Fågelvik. Turneringen slog däremot deltagarrekord!

Peppar peppar - 
en dag om seniorers säkerhet

Malin Brandin, informatör Sylvia Asplund, demenssjuksköterska

Efter fredagens inledning med föreläsningar där bland annat SVT-
journalisten Khazar Fatemi visade sin uppmärksammade doku-
mentär ”Där mitt hjärta slår” fylldes Kulturhuset i Deje återigen 
med människor. Lördagskvällen inleddes med en magisk konsert 
av Thorsten Flinck och Kenny Håkansson, och trots hög feber ge-
nomförde Thorsten konserten på ett fantastiskt sätt, han tolkade 
Fröding som ingen annan kan, han berättade om sin relation till sin 
stora förebild Björn Afzelius, han sjöng sina mest kända låtar med 
sån kraft och inlevelse som man inte tror är möjligt. Att han sedan 
vid sin sida hade en av landets bästa gitarrister Kenny Håkansson 
gjorde inte upplevelsen sämre.

Kvällen fortsatte med uppträdande av trumensembeln Kiriaka som 
fängslade publiken med sina trummor, avslutningsvis klev Tavab 
Arash och hans grupp upp på scenen och gjorde en bejublad kon-
sert i danshallen. På lördagskvällen hade vi besök av ungdomar 
från de flesta av Värmlands hem för ensamkommande barn. Cirka 
500 personer deltog på ett eller annat sätt på dessa två dagar.

Arrangörer och sponsorer var hjälporganisationen Karavanen, Fors-
haga kommun, ABF och Leader Närheten.

Roger Nilsson, enhetschef

Succé för Kultur- och integrationsdagarna

Tavab Arash 
uppträdde i 

danshallen på 
Kulturhuset.

Kenny Håkansson 
genomförde tillsam-
mans med Thorsten 
en magisk konsert.

Thorsten Flinck
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Kontakten har tidigare berättat om de två hjärtstartare som Fors-
haga kommun har köpt in efter ett förslag från Forshaga Civilför-
svarsförbund. 

En hjärtstartare är nu placerad i ICA Nära Deje och den andra i ICA 
Supermarket Forshaga. I våras gick personalen i Forshaga utbild- Malin Brandin, informatör

Sedan början av september har stickorna gått varma på Stickcafét om onsdagkvällarna 
på Ullerudsgården och som anordnas av Ulleruds församling.
- Det är väldigt roligt, vilket gensvar, säger Barbro Nielsen som är en av två frivilliga 
som leder gruppen. Kanske är det goda ändamålet som gör att engagemanget är så 
stort, på Stickcafét får man syssla med valfritt handarbete men de flesta har valt att 
sticka till projektet ”Värma liten” då man skänker stickade plagg till nyfödda barn på 
ett sjukhus i Kongo. På tre veckor hade gruppen producerat tre stora kassar med små 
sockor, filtar, hjälmmössor och tröjor. Många undrar om det verkligen behövs så mycket 
varma kläder i så varma länder och det gör det, dessa händer räddar liv! 

- Många har också skänkt garner och det är vi väldigt tacksamma för, det är vi i stort 
behov av berättar Barbro. Hur kan du då vara med och bidra? Det finns flera sätt:
• Vi tar tacksamt emot dina garner om du inte använder dem
• Kom och sticka! Vi har garn och stickor och bjuder på fika
•Vill du skänka pengar till inköp av garn och portokostnader, sätt gärna in en slant på 
Blomsterfonden Plusgiro 390240-0, märk gåvan med ”Stickcafé”.

Nu är den mörka årstiden här. Många levan-
de ljus lyser upp våra bostäder för att göra 
det hemtrevligt. Fakta är dock att det är 
flest bostadsbränder under denna tid. Här 
är några tips hur du kan förebygga brand.

• Kolla så att brandvarnaren fungerar
• Ställ ljusstakar fritt från allt brännbart 
och ha inte dekorationer som kan fatta eld.
• Släck levande ljus när du lämnar rummet.
• Ta bort brännbart material nära spisen.
• Ta bort allt som står på teven. 
• Dra ur kontakten till kaffebryggare och 
brödrost. 
• Använd glödlampor med rätt wattantal 
och se till att inga skarvsladdar ligger i 
kläm.
• Byt ut trasiga vägguttag och skruva åt 
lösa.
• Rengör köksfläkten.
• Dammsug bakom kyl och frys.

Kläder till nyfödda skänks till sjukhus i Kongo

Hjärtstartare i 
Deje och Forshaga

ning och under hösten har ICA-handlaren Sussi Ahlin på ICA Nära i 
Deje, utbildat sig själv och fem anställda i hjärt-lung-räddning och 
hur man sköter hjärtstartare. Utbildningsansvarig var Madeleine 
Karlsson-Svensk, Civilförsvarsförbundet Värmland.

Stickcafé för alla åldrar räddar liv

Kom ihåg 
att släcka ljusen!

Anne Hellström, informatör
Kommunteknik och serviceCarina Haak, diakon, Ulleruds församling
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— Ett bra möte. Man kommer inte att släppa taget om frågan. Så sammanfattar Ingrid 
Näsström kommunchef myggmötet i Riksdagen den 19 september då Forshaga kommun 
var inbjuden till ett informationsmöte för att diskutera hur det är att bo i ett område som 
drabbats av översvämningsmygg. Uppskattningsvis 20 riksdagsledamöter fanns på plats 
för att ta del av problemen som bland annat Deje har med återkommande invasioner av 
översvämningsmygg.
 
Förutom Forshaga deltog Riksföreningen för myggbekämpning*), Fortum, myggforskare, 
representanter från Danderyd, Södertälje och Uppsala kommuner. Härifrån deltog Ingrid 
Näsström, kommunchef, Angelica Rage, kommunstyrelsens ordförande, Maria Norell, ord-
förande i miljö- och byggnämnden samt Maria Johansson, tf miljö- och byggchef.
 
Man var överens om att frågan måste drivas på ett övergripande och nationellt plan och 
ska betraktas som ett folkhälsoproblem. Det behövs bland annat ett tillstånd som spänner 
över samtliga drabbade områden i Sverige som är för en biologisk bekämpning. Eftersom 
invasionerna är omöjliga att förutspå krävs att man jobbar med beredskap i arbetet med 
bekämpning och då krävs därför nationella resurser.
— Vårt problem i förhållande till andra drabbade områden som var med på mötet är lika 
stort. Skillnaden är att de andra kommunerna har dragits med mygginvasioner i många år, 
säger Ingrid Näsström.
 
Bland riksdagsledamöterna fanns flera från Värmland och Forshaga kommer att ordna ett 
möte med dem i november.

Nationell beredskap krävs i 
kampen mot översvämningsmyggen

Myggen en fråga 
för regeringen?

155 skildringar 
av myggen
När den här tidningen trycks har vi fått in 
155 skildringar av myggsituationen 2012. 
Du kan fortfarande skicka din beskrivning 
av myggförhållanden sommaren 2012 till:

Forshaga kommun, Box 93 
667 22 Forshaga Mejla till kommun@fors-
haga.se eller lämna den på kommunhu-
set i Forshaga.

Säsongens mygg som fångats i forsk-
ningsfällorna har skickats till Uppsala för 
artbestämning. Under hösten kommer 
Jan Lundström, Uppsala Universitet, att 
sammanställa resultaten i en rapport till  
kommunen.

Mygginvasioner förekommer inte bara i 
våra omgivningar. Det är fler områden 
i Sverige som drabbas och myggen har 
därför blivit en fråga på riksnivå. Staten 
behöver ta ett övergripande ansvar och 
nu kräver flera riksdagsledamöter att re-
geringen tar upp frågan på den politiska 
agendan för att se till att människorna i 
de drabbade områdena ska kunna få en 
dräglig tillvaro.

Fångstområde v25 v27 v29 v31 v33 v35 v37

Ådran 6000 1900 800 10600 8100 1400 164

Sjöbotten 50 190 147 693 525 - 27

Risätter 1300 154 270 5300 1800 327 251

Smårisvägen 295 248 240 496 1000 163 37

Nordsjötorp 419 211 225 1700 2900 918 258

Vartorptjärnen 550 1300 420 4300 950 688 41

Malin Brandin, informatör

Fångsten i forskningsfällorna: Kommunen har sex forskningsfällor och det är innehållet i 
dem som ligger till grund för en bekämpningsansökan. Myggen fångas in under cirka 12 
timmar. Fällorna sätts efter vetenskaplig metod ut varannan vecka (ojämn). Vecka 31 pas-
serar fångsten 10000 vilket forskare beskriver som olidliga myggproblem.

Malin Brandin, informatör

Malin Brandin, informatör

(* Forshaga kommun har blivit medlem i Föreningen för myggbekämpning. Föreningen som är 
politiskt obunden arbetar på ett nationellt plan och verkar för att nödvändig bekämpning kan 
ske på ställen i Sverige som drabbats av översvämningsmygg. Gå in på föreningens webbplats för 
att läsa mera och bli medlem. www.stickmygg.com

Fångsten i gasolfällorna: Villägarnas Riksförbund, grannsamverkan i Deje och Forshaga 
kommun har tillsammans under perioden 15 juni till och med 15 september fångat åtta 
miljoner mygg i totalt 17 myggfällor som varit utplacerade runtom i Deje. 

Myggsäsongen 
i siffror

Åtta miljoner

mygg fångade
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den 9 december är det pre-
miär för de nya buss linjerna 
mellan  deje–forshaga och 
karlstad.
– de som bor i forshaga 
får en buss till  karlstad var 
tjugonde  minut under varda-
garna, säger  sören ohlsson, 
avdelningschef för busstrafik 
på Värmlandstrafik.

Satsningen i Forshaga kommun 
är en del i ett större  projekt som 
Värmlandstrafikdrivitsedan2005.

– Nu är det Forshagas tur, konsta
terarSörenOhlsson.Iställetför
att ändra några turer här och där 
väljervipåattbyggauttrafiken
fulltutpåettstråkitaget.

Värmlandstrafikarbetarefteren
nationellmålsättningsominnebär
attresandetmedkollektivtrafik
skavarafördubblatår2020.

– Då gäller det att resandet ökar 
ochvivetattresenärernavillha
tätaochregelbundnaturer,det
kommermanfåiForshaganu,
sägerSörenOhlsson.

fakta 
Upprustade 
hållplatser
Införsatsningenpåökadturtäthethar
Forshaga  kommun och Värmlands
trafikrustatuppbusshållplatseri
tätorterna.Mångahållplatserhar
anpassatsförfunktionshindradeoch
fåttväderskyddochpåvissaställen
finnsävencykelparkering.Nyahåll
platserkommerävensättasupppå
deortermanintetidigaretrafikerat.

snart  premiär för

Nya buss linjer 
till Karlstad

HarduFrågOrOMdeNNyabuSStraFIkeN?rINgOSSpå0771-32 32 00

DETTA ÄR INFORMATION FRÅN VÄRMLANDSTRAFIK



Linje 601 och 602 kommer 
efter den 9 december få tätare 
turer mellan deje–forshaga 
och Karlstad. Värmlands trafik 
startar också tre helt nya 
matar linjer från östra deje, 
Dömle och Mölnbacka.

–detblirenväldigtstorförändring.
desomboriForshaga,därlinje
601och602går,fårenbusstill
karlstadvartjugondeminutmån
dagtillfredag.deje,därlinje601

går,kommerattfåtvåavgångar
itimmenunderenstordelav
dagenochsamtligaturertrafikerar
dejefors,sägerSörenOhlsson,
avdelningschefförbusstrafikpå
Värmlandstrafik.

Värmlandstrafikstartaräventrenya
matarlinjeriForshagakommun.
De kommer alla att ansluta till linje 
601ochtrafikerasmedframförallt
mindrebussar.

–Vistartaruppdenhärtrafiken
frånorterviintetrafikeratförutså

fårvisehurdentasemot,säger
SörenOhlsson.

Linje610trafikerarMölnbacka–
dejefors–dejejärnvägsstation,linje
611trafikerardömle–dejetjärn
hedenochlinje612trafikerarÖstra
deje–Forshagacentrum.Östradeje
hartrafikeratstidigare.

Samtliga matarlinjer kommer att 
trafikerasmedenmorgonoch
eftermiddagstursamtenanrops
styrdturunderdagenivardera
riktningen.

Tätare turer med 
ny tid tabell!

VärMLaNdStraFIkINFOrMerar

DETTA ÄR INFORMATION FRÅN VÄRMLANDSTRAFIK



fakta 

Nybusstrafik 
i Forshaga
Linje601kommertrafikera
karlstadmedtvåturerpertimme
underenstordelavdagen.enav
demstartaridejetjärnhedenoch
engårfråndejejärnvägsstation.

Linje602kommertrafikera
karlstadmedenturitimmen.
denturenstartarigrossboloch
gårviaForshagacentrum.

sören ohlsson,  
avdelningschef Buss

teckenförklaring 
 stomlinje
 matarlinjer

 nattlinjer
 servicelinje

600  linjenummer
 Bytespunkt

HarduFrågOrOMdeNNyabuSStraFIkeN?rINgOSSpå0771-32 32 00

DETTA ÄR INFORMATION FRÅN VÄRMLANDSTRAFIK



Såhärbeställer 
dufärdtjänst
beställdinresahosVärmlandstrafiks
beställningscentral,resetjänstenpå
telefon0771323200mellan07.00
19.00måndagfredag,08.0018.00
lördagoch09.0018.00söndag.

du måste beställa resan senast en 
 timme innan du vill åka.

avresetidenkankommaattjusteras
entilltvåtimmarberoendepåhur
långtduskaresaochdetgörmanför
attökamöjligheternatillsamåkning.

Med ett Länskort Plus som kostar   
1 490 kronor i månaden kan du åka 
i hela länet med färdtjänst.
En enkelbiljett kostar 42 kronor i  
starten och sedan 10 kronor för 
varje zon du reser in i.

tillståndtillfärdtjänstbedöms
utifrånlagarnaomfärdtjänstoch
riksfärdtjänst.ärendenahanterasav
Värmlandstrafikmensjälvabeslutet
omtillståndtasavregionVärmland.

Såhärbeställer
du resa med 
servicelinjen
beställresanpåsammatelefon
nummersomfärdtjänst.

Beställning av servicelinjen ska ske 
minst tio minuter före avgångstid.

Omduavmedicinskaskälbehöverta
taxiförattfåvårdskadenbeställas
senastdageninnan,senast16.00på
måndagtillfredag.

Egen avgiften ligger på 150 kronor 
per resa. om du gör en anslutnings-
resa till servicelinjen med taxi 
kostar det 25 kronor i egenavgift. 
egenavgifter för resa med vanlig 
kollektivtrafik eller med service
linjen är 25 kronor.

HarduFrågOrOMdeNNyabuSStraFIkeN?rINgOSSpå0771-32 32 00

Omduharettfunktionshinder
somgörattduintekanfärdas
meddenvanligakollektivtrafiken
kanduiställetfåresamedfärd
tjänst.deresornagörshuvud
sakligenmedtaxi.

Färdtjänst är dock inget du kan 
beställaförbesökvidtillexempel
vårdcentralenellerförattdusaknar
ordinariekollektivtrafikdärdubor.

Närmanbeslutaromenperson
skafåtillståndtillfärdtjänst
tittarmannämligenbarapåvilka
medicin ska möjligheter personen 
harattåkavanligkollektivtrafik.

Sjukresor,resorsomgörsföratt
fåvårdvidtillexempelsjukhus,

vårdcentral,tandläkareeller
öppenspecialistvård,skaiförsta
handgörasmedvanligkollektiv
trafikellermedservicelinjen.
Servicelinjenärenlinjesom
trafikerarlänetsstörstalinjermed
minibussarsomäranpassadeför
funktionshindrade.taxiresaför
vårdbesökkanmanbarabeställa
omdetfinnsettmedicinsktbehov
tilldetochomdetbehovetkan
styrkasavdinvårdgivare.besök
förtillexempelvaccinationereller
mammografiräknasintesom
ensjukresa.kostnadenfören
sjukresastårlandstingetförmed
undantagfrånenvissegenavgift
somdusjälvmåstebetala.

färdtjänst och sjukresa

Så funkar 
det och så 
 beställer du 

DETTA ÄR INFORMATION FRÅN VÄRMLANDSTRAFIK
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Forshagaakademin firar 10 år som friskola. Forshagaakademin har under den tiden 
utbildat såväl gymnasieelever som KY/YH-studenter med inriktning mot sportfiske, 
hundsport, viltvård och sporthandel. Skolan har under sin verksamhet, som startade i 
kommunal regi 1997 med SportfiskeAkademin, utvecklats till ett kunskapscenter känt i 
både Norden och Europa. Skolan hade öppet hus i slutet av september. 

Öppettider
17.00-21.30 tisdag
17.00-21.30 torsdag
17.00-23.30 lördag

Håll utkik efter våra aktiviteter på 
Träffens Facebooksida som du gärna får gå 
in och gilla (den heter Kulturhuset/Träf-
fen) och på webben www.forshaga.se/ung

Träffen ligger i Forshaga Folkets hus. 

Forshagas träffpunkt för ungdomar från 13-20 år

Läxhjälp
Vi erbjuder 
läxhjälp på 
tisdagar mellan 
15.00-17.00

www.forshaga.se/ung

Har du tappat bort dina nycklar?

En feriearbetare har glömt kvar sina nycklar i en 
jacka. Återfås mot beskrivning.

Leif Larsson 0552 447 84

EFTERLYSNING

Var rädd om skolskogen!
Skolskogen är en plats för utomhuspedagogik. Vi har haft problem 
med skadegörelse och nedskräpning. Använd gärna denna plats 
men håll den ren och snygg. Hör gärna av er till mig för mer 
information. 

Christer Haglund 
Lärare idrott och hälsa, Lärcenter 

Barnskogen i 
Lintjärns park invigd
Lintjärns park har fått ytterligare ett till-
skott. Nu är barnskogen klar och invigd. 
Den är utrustad med ett vindskydd och nu 
är förhoppningen att förskolor och fritids-
hem i närheten kommer och besöker sko-
gen. Utvecklingen av parken sker i samar-
bete mellan ideella föreningar och kommun.

Parken ligger mellan Lintjärns äldrebo-
ende, Slottet, kyrkan och Lärcenter. Det 
är ett lugnt och vackert skogsområde med 
vattenspeglar och ett rikt växt- och fågelliv 
har asfalterade gångstigar. 

Malin Brandin, informatör

Forshagaakademin firar 10 år

Malin Brandin, informatör
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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

Det övergripande målet med arbetet att 
utveckla en attraktivare kommun är att 
skapa en plats som står sig väl i konkurren-
sen om framtida invånare. 

Som en del av projektet Attraktiva Fors-
haga har Näringslivsenheten tillsammans 
med alla andra förvaltningar i kommunen 
påbörjat en process, som syftar till att yt-
terligare förbättra företagsklimatet. 

Ett gott företagsklimat ger möjlighet för 
fler företag att starta, växa och anställa 

Öppna upp ditt företag och ta emot en 
lärling, praktikant, arbetsprövning eller 
student och upptäck fördelarna. Det finns  
flera projekt som syftar till att skapa kon-
takter mellan företag och personer som vill 
in på arbetsmarknaden. Här finns informa-
tion om några av projekten. Tveka inte att 
kontakta projektledarna.   

Framsteget
Projektet Framsteget syftar till att hjälpa 
personer som under en längre tid varit bor-
ta från arbetslivet på grund av sjukskriv-
ning. Målgruppen för projektet är de som 
riskerar att nå bortre gräns i sjukförsäk-
ringen och därmed har rätt att delta i ar-
betsförmedlingens arbetslivsintroduktion 
och är därför i behov av praktisk ar-
betsprövning på en riktig arbetsplats. 

Eva Aronsson, projektledare 
070-190 35 61

fler, vilket är en förutsättning för att ut-
veckla välfärden. 

Alla är med
Alla chefer, handläggare och politiker i 
kommunerna som möter företagen i sitt 
arbete är involverade i utvecklingsarbetet. 

Utbildningen, som pågår under ett halvår, 
handlar om ökad service och tillgänglig-
het, bättre rutiner, ett gott bemötande och 
samverkan mellan olika förvaltningar och 
medarbetare med olika roller och uppgifter. 

Handlingsplan
Under arbetets gång kommer projektgrup-
pen att ta fram en handlingsplan som be-
skriver vad Forshaga kommun ska göra för 
att näringslivsklimatet ska bli ännu bättre.

kreativa tillskott till företaget
 

Ta hjälp av Karlstads universitets duktiga 
studenter genom praktik och examensarbete
Karlstads universitet har utbildningar inom 
många områden, ekonomi, personal och 
olika typer av ingenjörer är bara några ex-
empel. Genom att ta in en praktikant kan 
ni få nya perspektiv på er verksamhet sam-
tidigt som ni kan få ta del av det senaste 
inom utbildning på ert område. En student 
kan också hjälpa er att pröva idéer eller 
utföra projekt, till exempel inom ramen för 
sitt examensarbete. 

Elisabeth Berg, samverkanskoordinator 
054-700 22 24

Lärling 2.0 – en unik rekryteringsmöjlighet 
för arbetsgivare 

En handledarstödd lärlingsutbildning i ar-
betslivet – en unik möjlighet för företag 
och organisationer att säkra sin framtida 
kompetensförsörjning och för ungdomar att 
etablera sig på arbetsmarknaden. För dig 
som arbetsgivare innebär detta att du kan 
ta emot en lärling hos dig i ca tre månader. 

Helena Strandberg, områdesansvarig 
054-701 11 25

3 Det finns många möjligheter att få 
ett kreativt tillskott i verksamheten. 

Förenkla - helt enkelt, 
en del av attraktiva Forshaga
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Förmånen att jobba med sin hobby
När Annica Karlsson hade bestämt sig för 
att starta hundskola i privat regi uppstod 
funderingen över var hon skulle förlägga 
den. Hon såg ut över ängen intill den egna 
villan på Lundagård i Forshaga och insåg: 
Här hemma förstås!

När Kontakten kommer till gården kommer 
Annica ut från sitt hus med en kaffekanna 
med nybryggt i ena handen. Hon välkomnar 
och visar vägen till den lokal där hundkur-
serna hålls. Det är en barack som står på 
den äng där hundarna tränas. 
– Jag startade 2009 och egentligen var det 
tänkt att det endast skulle bli ett par valp-
kurser. Men det kom massor med intresse-
anmälningar från hundägare så det var bara 
att fortsätta. 2010 blev det ruljans i före-
taget och sen dess har det bara rullat på, 
säger Annica.

Annica är utbildad hundinstruktör och har 
tidigare hållt kurser på Forshaga bruks-
hundsklubb.
Hon har ett genuint hundintresse har haft 
hundar inom familjen sedan barnsben. Idag 

är hon matte till tre hundar, en blandras 
och två schäfrar.

Då brukshundsklubbarna vanligen startar 
sina kurser under vår och höst har Lunda-
gårds hundskola kurser under hela året. 
Kurserna är populära och Annica är flitigt 
anlitad. Kurserna hålls på eftermiddagar 
och kvällar medan dagarna är fyllda av pri-
vata träningar. 
– När man säger hundskola är oftast agility 
det första som dyker upp i folks medve-
tande, men det är så mycket mer än så. 
Det kan till exempel handla om allmänlyd-
nad, om att stärka samarbetslusten, gå fint 
i koppel, spår- och sökkurser, säger Annica.

Är man nybliven matte eller husse till en 
liten hund rekommenderas ägarna att gå 
en valpkurs. Då brukar det vara hela famil-
jer som kommer till kurstillfällena med sin 
valp. Annars är det mest yngre kvinnor på 
kurserna. Har man ännu inte skaffat hund 
men har planer på det skickar Annica med 
några tips:
– Välj en ras med rätt egenskaper som pas-

sar för dig som person och var noga med att 
kolla rasens ursprung, säger Annica. Och 
välj en bra hundskola, flikar hon också in 
med ett leende.

Det är alla sorters hundar har gått i hund-
skola hos Annica. Det är alltifrån små chi-
huahuas till stora grand danois. Det går för 
det mesta till så att Annica kontaktas av 
från hundägare som hört goda rekommen-
dationer om skolan.
– Tidigare kursdeltagare är jättebra ambas-
sadörer för mig. Förutom det har jag också 
en webbplats och är dessutom ganska ak-
tiv på företagets Facebooksida. Det är den 
marknadsföringen jag satsar mest på och 
som får bäst genomslag, säger hon.

I gästboken på webbplatsen finns många 
kommentarer från nöjda kursdeltagare. På 
webben finns förstås också en mängd foton 
på fantastiskt söta hundar.

Malin Brandin
Informatör

Annica Karlsson driver Lundagårds Hundskola på sin gård utanför Skived. Här en av hennes tre hundar, schäfern Criga hoppar över ett hinder.

Det finns många möjligheter att få 
ett kreativt tillskott i verksamheten. 



16    Kontakten nr 5, 2012

Snart är den vita årstiden här. Följande gäller för snöröjningen.

I kommunen är det är ansvarig arbetsledare som beslutar när plogningen ska börja. När 
plogningen börjar beror på hur mycket det har snöat och vilken typ av snö det är, om 
den är kall eller blöt till exempel. 

Ungefärliga mått för när det är dags att börja ploga efter snöfall är:
Gång- och cykelvägar: 4 cm
Gator: 6-8 cm

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

Varje fastighetsägare är skyldig att skotta och sanda trottoaren längs med sin fastighet. 
Om det kommer mycket snö, kan kommunen lägga snö på trottoarerna. Då behöver 
fastighetsägaren inte skotta och sanda ”sin” trottoar. Det inte tillåtet att köra snö från 
fastigheter och infarter ut i körbanan.

Privatpersoner kan hämta sand i hinkar eller andra mindre kärl på kommunförråden i 
Deje och Forshaga. Sandlådorna står utanför grindarna och fylls på regelbundet. San-
den 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.

Första spadtaget 
grävt på Storgatan
I början av september var det dags för det 
första spadtaget till de nya lägenheterna på 
Storgatan. Forshagabostäders ordförande 
Reidar Nordlander, kommunchefen Ingrid 
Näsström och Skanskas traktorförare gjorde 
detta tillsammans. De tolv lägenheterna är 
klara för inflyttning i februari, 2013.

FABO 
flyttar sitt kontor 
Det är trångbott i FABOs kontor vid torget i 
Forshaga; både för personal och besökare. 
Därför flyttar FABO kontoret till Esplanaden 
3. Huset äger FABO och där finns betydligt 
rymligare lokaler med plats för personalen 
och bra utrymmen för besökare.

Ny besöksadress och ny postadress
Från och med den 22 oktober når du FABO 
här:

Besöksadress: Esplanaden 3
Postadress: Box 86, 667 22 Forshaga
Telefon: 054-56 22 72 (oförändrat)

Tips inför vintern!
Energirådgivare Thorbjörn Belenos besöker Forshaga Lärcenter den 1 november 
för att besvara dina frågor om energianvändning och energikostnader - vare sig 
du är privatperson eller företagare. Råden är både kostnadsfria och opartiska.

Läs mer på www.erad.se.

Du kan som vanligt ringa 
tisdagar och onsdagar 
mellan 10-16, 0554-19414.

Anne Hellström, informatör
Kommunteknik och service

Anne Hellström, informatör
Kommunteknik och service

Sven-Erik Heggen
Driftchef gator och park

Om snö

gill
ar att 

du följer oss
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En konsumentfråga som är väldigt svår att 
svara på för oss på Rådrummet är val av 
mobiltelefon och abonnemang. Nästan var-
annan mobiltelefon som säljs är en Smart-
phone och marknaden för dessa telefoner 
växer allt fortare. En Smartphone ska ju 
vara lite mer ”smart” än en vanlig mobil, 
men har alla behov av dessa ”minidatorer”? 
 
En Smartphone passar inte alla och om man 
endast är ute efter en mobil att ringa med, 
skicka SMS/MMS, eller lyssna på musik, är 
det bättre att välja en vanlig mobil. Har du 
tänkt fota med telefonen eller använda den 
som navigator är inte en Smartphone ett 
måste även om dessa två egenskaper oftast 
är bättre på denna typ av mobil. Fördelar 
med vanliga mobiler är att de oftast har 
bättre batteritid, är billigare och upplevs 
som mer robusta.  

En Smartphone bör de välja som istället 

Så väljer du rätt mobiltelefon

KONSUMENT

Rådrummet
Ina Johansson, Ulf Stefansson, 

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

konsument@karlstad.se

surfar mycket på Internet. Använder man 
videosamtal och kollar på film i mobilen är 
även en Smartphone att föredra. Främsta 
användningsområdena för tillfället är e-
post, chatt och sociala medier. Mobilerna 
bygger på att så kallade appar laddas ner, 
som finns både kostnadsfria och mot betal-
ning. Enligt Råd och Röns senaste test av 
58 smarta mobiltelefoner i augusti 2012 
blev iPhone 4S vinnare medan en del annan 
fackpress framhäver Samsung Galaxy S som 
bästa telefon. Slutsatsen är att det råder 
hård konkurrens och att det finns flera bra 
alternativ att välja mellan. 

Val av abonnemang för en Smartphone är 
svårt. Det beror på hur mycket man använ-
der sin mobil för att surfa, respektive för 
telefoni/SMS/MMS. Vill du surfa och det 
inte finns ett trådlöst nätverk som kan an-
slutas till mobilen måste du välja ett av alla 
de surfabonnemang som finns.  

Ringer man och surfar mycket kan det vara 
idé att välja ett ”all-inclusive-abonne-
mang” med pristak för att ha full koll på 
kostnaderna. Ringer man inte så mycket 
och bara använder mobilen för att chatta 
eller hålla sig uppdaterad på sina sociala 
medier kan ett billigare abonnemang vara 
att föredra. Hos vissa operatörer kan abon-
nemangskostnaden användas fullt ut, till 
både surf, telefoni/SMS/MMS samtidigt som 
man får mobilen ”på köpet”. Ingår mobilen 
på köpet är det viktigt att undersöka att 
det inte är någon förhöjd avgift för själva 
telefonen per månad. 
 
Lycka till med mobilköpet!

Rådrummet Karlstad guidar dig i mobiltelefondjungeln

8 0 0

gill
ar att 

du följer oss Den 11 oktober hade Forshaga kommun 800 personer som gillar sidan

Du kan också följa vårt Facebook-flöde på mikrobloggen Twitter 
Vårt konto är @forshagakommun

Forshaga på Facebook: www.facebook.com/forshagakommunVi
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25 oktober 17.30 Stick-, virk- och nålbild-
ningscafé, Forshaga bibliotek Ta med ditt 
påbörjade arbete. Har du inget på gång 
eller är nyfiken på nya sticktekniker? Ta med 
dig två färger av ett tvåtrådigt ullgarn och 
strumpstickor som passar till kvalitén eller 
ett 1/2 nummer mindre om du stickar löst. 
Arrangeras i samarbete med Länshemslöjden 
Värmland. 

27 oktober 12.00 Handboll, Deje Sporthall
A-Flickor HK Brukspöjkera - Forshaga

27 oktober 16.00 Handboll, Deje Sporthall
Herrar Div 4 HK Brukspöjkera - Forshaga

27 oktober Kl 21-01 Dans i Forshaga folkets 
hus, Drifters

27 oktober Kl: 11.00-15.00 Kulturcafé i 
gamla kraftstationen, Deje Konstgalleriet, 
Café Kulturella, Barnens Kraftverkstad, Lilla 
Handelsboden och Scenunderhållningen 
trängs och trivs med varandra i den Gamla 
Kraftstationen vid Dejeforsen. 

28 oktober Tipspromenad SISU-gården, Fors-
haga Kaffe, saft och våfflor serveras Start 
mellan kl 9:30 till 11:00 

28 oktober Kl 11 Kultursöndag på Forshaga 
bibliotek: Teknikverkstad, Forshaga Kicki och 
Anna-Pia från Kulturskolan gör teknikexperi-
ment för barn i alla åldrar.

29 oktober 14.00 It-föreläsning: Att mötas 
på Internet, Forshaga bibliotek Vi pratar om 
hur man kan använda Internet för att hålla 
kontakt med familj och vänner, men också 
hur man kan berika sitt vardagsliv eller utöva 
en hobby på nätet. Om Skype, Facebook, 
Twitter, bloggar m.m.

30 oktober Kl 9-12 Barnteater ”Filiokus Fred-
rik”, Forshaga Folkets hus

31 oktober Kl 18 Korsordskväll, Forshaga bib-
liotek Kom till biblioteket för att lösa korsord 
tillsammans. 

1 november 08:30 Föreläsning på Hälsohuset 
”Aktivt liv”, Forshaga Föreläsning med Stig 
Larsson Vid föreläsningen erbjuds frukost och 
möjlighet att träna. Anmälan görs på Hälso-
huset telefonnummer 0703-872655, eller på 
hks@telia.com Begränsat antal platser. Först 
till kvarn gäller. 

2 november Kl 10 Sagostund på Forshaga 
bibliotek Välkommen till vår fina sagohörna! 
För barn 3-6 år.

4 november Tipspromenad SISU-gården, 
Forshaga Kaffe, saft och våfflor serveras 
Start mellan kl 9:30 till 11:00 

10 november 14.00 Handboll, Deje Sporthall
Damer div 2 HK Brukspöjkera - Guldkroken

10 november 16.00 Handboll, Deje Sporthall
Herrar div 3 HK Brukspöjkera - Karlsborg

10 november Kl 21-01 Dans i Forshaga fol-
kets hus, Glenn Endys

11 november Tipspromenad SISU-gården, 
Forshaga Kaffe, saft och våfflor serveras 
Start mellan kl 9:30 till 11:00

11 november Kl 11 Kultursöndag på Forshaga 
bibliotek: Filmvisning för de små barnen. 
Lämplig för ålder 2-6 år

12 november 20:00 Föreläsning på Hälsohu-
set ”Mat för prestation”, Forshaga Föreläs-
ning om hur man ska äta för att orka träna. 
Anmälan görs på Hälsohuset telefonnummer 
0703-872655, eller på hks@telia.com Begrän-
sat antal platser. Först till kvarn gäller

13 november 18.00 Författarbesök: Hans 
Koppel, Forshaga bibliotek Hans Koppel är 
den pseudonym som författaren Petter Lid-
beck använder vid utgivningen av sina vux-
enromaner. Koppel/Lidbeck har även skrivit 
många böcker i andra genrer; debattböcker, 
faktaböcker och en stor mängd barnböcker. 

16 november Kl 10 Sagostund på Forshaga 
bibliotek för barn 3-6 år.

18 november Tipspromenad SISU-gården, 
Forshaga Kaffe, saft och våfflor serveras 
Start mellan kl 9:30 till 11:00

23 november 20.00 Handboll, Deje Sporthall
Herrar Div 4 HK Brukspöjkera - Grums

23 november Kl 19-24 Teater ”Garvsyra” 
med supé, Forshaga Folkets hus

24 november Kl 14 Handboll, Deje Sporthall
Damer Div 2 HK Brukspöjkera - Hammarö

24 november 16.00 Handboll, Deje Sporthall
Herrar div 3 HK Brukspöjkera - Stenungsund

24 november 18.00 Handboll, Deje Sporthall
A-Flickor HK Brukspöjkera - Grums

24 november Kl 21-01 Dans i Forshaga fol-
kets hus: Jontez

25 november Tipspromenad SISU-gården, 
Forshaga Kaffe, saft och våfflor serveras 
Start mellan kl 9:30 till 11:00 

25 november Kl 11 Kultursöndag på Forshaga 
bibliotek: Blommor med kransar till advent. 
Gör egna blomarrangemang till advent under 
ledning av Annelie från Änglatrumpeten. 
Självkostnadspris.

24-25 november Kl: 12.00-16.00 båda 
dagarna Julmarknad i mysig hembygdsmiljö, 
Forshaga hembygdsgård Skived, Forshaga

26 november Kl 9-14 Blodbussen kommer att 
finnas utanför Forshaga Lärcenter klockan 
9-14, (lunchstängt mellan kl 12-13). Där kan 
du få veta mer om vad blodgivning innebär. 
De som vill lämna blod eller nyprovtagning 
kan ringa till Claratappen och boka tid. Telnr. 
Claratappen 054-619500 

4 december Kl 19-23
Julkonsert med Wermland Opera, Forshaga 
Folkets hus

7 december Kl 18-24
Afterwork musikquiz med tacos, Forshaga 
Folkets hus Anmäl lag. Max åtta personer i 
varje lag. Bokning: 054-87 30 40 

8 december 16.00 Handboll, Deje Sporthall
A-Flickor HK Brukspöjkera - Hellton

8 december Kl 21-01
Dans i Forshaga Folkets hus, Streaplers

Kalender Med reservation för ändringar

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

VAD HÄNDER

PÅ HÖSTLOVET V44?

• Idrottsläger
• Hallkul kommer tillbaka
• Tjejkväll på Träffen
• Halloweenfest

Vecka 44 är det höstlov i Forshaga 
kommun. Bland aktiviteterna som 
kommunen arrangerar finns:

I vår evenemangskalender på 
www.forshaga.se finns mer informa-
tion.

2 december Skyltsöndag Kom och 
fira traditionsenlig skyltsöndag i 
Forshaga och Deje centrum
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Ellen Mossberg

Amanda Johansson

Elise Engdahl

Ellie Dahlstedth

Alice Ryding Nilsson

Amanda Säfströmer

Gustav Bakken

Sedan 2000 har kommunen 
uppvaktat nyfödda invånare. 
Kommunalrådet Angelica 
Rage hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och för 
att överlämna kommunens 
maskot. 

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

Besök hos 
de nyfödda 
invånarna

Maskoten Björn
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Saga Åslund

Moa Åslund

Rosabella Eh

Sally Bergman Bokvist

Lykke Josefsson WijkströmHerman Melin

Nellie Engström Noel Svedberg

Vilmer Gustafsson Tr
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