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Kraftstation - samverkansprojekt för 
långtidsarbetslösa i Klarälvdalen
Klarälvdalens samordningsförbund 
har sökt, och beviljats, 12,4 miljo-
ner kronor från EU. Pengarna ska 
användas till projektet Kraftstation 
–en treårig satsning för att hjälpa 
långtidsarbetslösa och långtids-
sjukskrivna till jobb.
 

Projektet drivs i samverkan mellan Fors-

haga, Munkfors och Hagfors kommuner och 

ska på tre år hjälpa 500 personer till bland 

annat kompetenshöjning och rehabilite-

ring. Målsättningen är en individanpassad, 

långsiktig och hållbar lösning som ska ge 

80% av deltagarna en förbättrad livssitua-

tion och 65% ska gå ut ur projektet i något 

bättre än när de gick in, såklart helst till 

en anställning.

- Efter projektslut är tanken att vi ska ha ar-

betet fram ett arbetssätt, att man tänker så 

här och kan fortsätta jobba på samma sätt, 

säger Roger Nilsson, tjänsteman i Klarälvda-

lens samordningsförbund.

Hela projektet kommer att kosta 43 miljo-

ner och finansieras av kommunerna, lands-

tinget, arbetsförmedlingen och försäkrings-

kassan. I projektet kommer att anställas 

fem coacher och en person som jobbar mot 

näringslivet. Näringslivet kommer att spela 

en viktig del i projektet. Att komma ut på 

till exempel en praktik kan innebära stora 

skillnader, inte bara för kompetenshöjning-

en, utan även för att bygga kontaktnät och 

stärka självförtroendet.

- Projektet ska inte ersätta den befintliga 

verksamheten utan fungera som ett komple-

ment, säger Björn-Olov Hallberg som är ord-

förande i Klarälvdalens samordningsförbund.

- Projektet ska vara ett mervärde, ett in-

dividanpassat program. Det finns alltid en 

orsak till att man hamnat utanför arbets-

marknaden en längre tid, fortsätter han. 

Läs mer på: www.klaralvdalenssamord-

ningsforbund.se.

Hallå där! Stina Ekblad

Skådespelerskan Stina Ekblad till-
hör Dramatens fasta ensemble. I 
sommar gästar hon Forshaga Kam-
marmusikdagar 2009 som recitatör.

Vad ska du läsa för texter?
- Jag får välja själv vad jag ska läsa men 

jag har inte pratat med Anders Lagerqvist 

om det i detalj ännu. En av dagarna blir 

det äldre poesi som Fröding eller Karlfeldt. 

Hur är det att läsa till kammarmusik?
- Det är väldigt duktiga musiker som är 

mycket inspirerande att jobba med. Poesi 

och kammarmusik passar bra tillsammans. 

Det är en intimitet i både musiken och lyri-

ken. Det är inte de stora penseldragen utan 

det inre skeende som de gestaltar. Musiken 

ger till poesin. Poesin ger till musiken. Det 

är väldigt vackert när de ger och tar av 

varandra. Det är otroligt roligt att jobba 

tillsammans med musiker.

Vad tror du att din finlandssvenska kan 
tillföra texterna?
- I finlandssvenskans natur ligger att den 

är väldigt tydlig. Alla ord får vara med och 

alla ord får vara betydelsefulla. Det finns 

en större tydlighet i språkets färg. Jag äls-

kar poesi och läser den på mitt eget sätt.

Vad lyssnar du själv på för musik?
- Bach, Brahms och Beethoven, mycket 

klassiskt. Mest kammarmusik.

Du medverkade även 2006, hur upplev-
de du evenemanget och Forshaga?
- Det är ett väldigt fint evenemang. Det 

kändes personligt. Små kammarmusikfesti-

valer blir mer personliga. Musiker från or-

ten samlar kollegor och vänner. Det sväller 

inte ut utan är familjärt. Det är en under-

bar natur runt de olika spelställena med 

vattnet där man kan ta sig ett dopp. Jag 

ser fram emot att komma tillbaka.

Vad var det som gjorde att du tackade 
ja i år igen?
- Jag tycker om kammarmusik, jag tycker 
om festivaler och jag tycker om Anders. 
Jag har mycket ledigt i sommar så det är 
lagom att göra små avstickare.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se
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Kontakten
Kommun-Kontakten i Forshaga 
kommun en tidning till kom-
muninvånare och företag

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

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

Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218

Omslagsfoto: Gundegabaletten 
som dansade under invigningen 
av Forshaga Lärcenter.

Skicka ditt material (helst via e-post) 
före utsatt manusstopp till adressen: 
kontakten@forshaga.se 

Vid frågor kontakta:
Lina Larsdotter Olsson,  
tel: 054-17 22 28

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

Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in på 
band och distribueras till synskadade. 
Det är SRF Ljudproduktion i Kristine-
hamn som gör detta.
Tel: 0550-832 10 

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

Tel: 054-17 20 00 
Fax: 054-87 34 61

E-post: kommun@forshaga.se
Hemsida: www.forshaga.se

1 februari
2 mars
3 maj
4 juni
5 september
6 oktober
7 november
8 december

23 jan
27 feb
3 april
15 maj
14 aug
18 sept
23 okt
27 nov

12-13 feb
19-20 mars
23-24 april
4-5 juni
3-4 sept
9-10 okt
12-13 nov
17-18 dec

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan 2009

Hur är läget i er kommun?  Den frågan ställs ofta till mig av andra, 

mer eller mindre, luttrade kommunpolitiker. Ibland svarar jag att 

läget är under kontroll, för att några veckor senare konstatera, 

att skatteintäkterna ytterligare skrivits ned och att kommunens 

kostnader därmed måste minskas ytterligare.

Hittills har det förändringsarbete/besparingar som pågår gått 

relativt ”bra”. ”Brukarna”/Skattebetalarna har inte märkt av några 

större förändringar. Nästa ”förändringsvåg” blir tuffare. Det ser 

likadant ut i alla svenska kommuner och landsting. Vi tvingas alla 

att inse att det blir kärvt framöver och att alla kommunala verksamheter 

kommer att förändras. 

Mot en positiv framtid
Genom flera EU-finansierade projekt kan vi stödja de kommuninvånare som blivit uppsagda 

av sina arbetsgivare. Det kommer också skapas mötesplatser med möjlighet till fortbildning 

på Lärcenter. Detta sista är dock inte färdigutvecklat ännu. Lärcentret ska bli vårt nav för 

all utveckling i vår kommun. Utbildning, fortbildning och kompetensutveckling är nyckelord 

för att den enskilde eller kommunen ska få en positivare framtid.

Vårt näringslivsarbete behöver förstärkas! Vi är nu på god väg tack vare vår nye närings-

livschef. Det dåliga betyg som företagarna 2008 satte på vårt näringslivsarbete gäller det 

arbete som varit. Nu kan det bara bli bättre. Husvärden, servicetillgång och tillväxt skapas 

bland annat av tillgången till en nöjd handel och nöjda företagare. Ett förbättrat närings-

livsklimat byggs upp tillsammans. Båda sidor måste bjuda till!

Jag hoppas att vi får en het sommar och att ni alla får förnyade krafter. 

De behövs framöver! För din egen skull och för andras skull. 

Och du, tänk på barnen och de gamla! 

De behöver kärlek och omtanke.

Det kan vi slösa med oavsett konjunkturläge.

Barnkommun i Värmland

Hej! Vi är en klass 1-2 i Deje som är med i värmeljus-

jakten och har under våren salmat på oss 11755 gram 

(ca 16792 st) värmeljuskoppar. De insamlade kopparna 

läggs sedan i en cylider efter vägning och inrapporte-

ring. Under perioden vi samlat värmeljus har vi arbe-

tat med temat miljö och återvinning. Under perioden 

har vi bl.a. besökt Katrineberg återvinningscentral i 

Deje och den närliggande återvinningsstationen. 

Klass 1-2 Ekelund Deje 

genom Magnus Kindbom 

Bra jobbat! tycker Kontakten
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Ulla Henriksson
Utredningssekreterare

054-17 20 79
ulla.henriksson@forshaga.se

Nytt för i år är att antalet valdistrikt mins-

kat från nio till fem. Nu kan man avge 

röster på valdagen från kl. 08.00 - 21.00 i 

Skivedsskolans , Grossbolsskolans och Deje-

skolans matsalar samt i Kulturhuset och på 

Lärcenter, där förtdsröstningen pågått från 

20 maj.

För att underlätta för boende i översockna 

hålls dock Olsätersskolan öppen som röst-

ningslokal på valdagen kl. 10.00 - 15.00. 

Det innebär att rösterna behandlas som 

förtidsröster, man blir inte avprickad i röst-

längden, men rösterna levereras till vallo-

kalen i Deje och kommer med i räkningen 

för valdagen.

Förtidsrösta
Förtidsrösta kan man göra i vilken röst-

ningslokal som helst i hela Sverige. I Fors-

haga kommun har Valnämnden beslutat att 

förtidsröstningen kan ske på biblioteken: 

Forshaga bibliotek i Lärcenter på Malm-

gatan i Forshaga och Deje biblioteki Kul-
turhuset på Brogatan i Deje.

Förtidsröstningen pågår under hela perio-

den, till och med valdagen, följande tider:

Onsdag  3/6  kl. 12 - 20

Torsdag  4/6 kl. 12 - 20

Fredag 5/6 kl. 12 - 20

Lördag 6/6 kl. 10 - 13

Söndag 7/6 kl. 08 - 21

Rösta med bud
Att rösta med bud betyder att någon annan 

än väljaren transporterar rösten till vallo-

kalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Man kan rösta med bud om man är sjuk, 

funktionshindrad eller gammal och inte 

själv kan ta sig till sin vallokal eller en röst-

ningslokal. Man kan också rösta med bud 

om man är intagen på häkte eller kriminal-

vårdsanstalt.

Det krävs särskilt material för att rösta 

med bud. Det kan beställas hos Valmyndig-

heten eller kommunen. 

Valsedlar kan väljaren eller den som hjäl-

per väljaren hämta på alla ställen där man 

kan rösta eller beställa från partierna.

Förutom budet behövs ett vittne som kan 

intyga att allt gått rätt till.

I Forshaga kommun har Valnämnden 
förordnat två kommunala bud:
Pia Wallinder, Ullerudsgården, 0552-446 09

Lena Larsson, Lintjärn, 054-17 22 76

Röstkort och legitimation
Röstkort skickas till alla som har rätt att 

rösta. På röstkortet står vallokalens adress 

och öppettider. Vallokalen är bara öppen 

på valdagen.

Den som ska förtidsrösta måste ha med 

sig röstkortet. Röstkortet används för att 

skicka rösten till vallokalen i det valdistrikt 

som väljaren hör till. Det är där som rösten 

räknas. Innan valkuverten läggs i valurnan 

skiljs röstkortet från valkuverten så att 

valhemligheten bevaras.

För att få rösta måste man visa en id-hand-

ling (om man inte är känd av röstmottaga-

ren). Detta gäller alla ställen där man kan 

rösta. Den som inte har någon id-handling 

måste ha någon som går i god för att man 

är den man utger sig för att vara. Den per-

sonen måste då kunna visa en id-handling.

Rösträtt 
För att få rösta måste du ha fyllt 18 år se-

nast på valdagen. Det gäller vid alla val. 

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skat-

teverkets folkbokföringsregister 30 dagar 

före valdagen. Alla som har rösträtt kom-

mer inför varje val automatiskt med i en 

röstlängd och får ett röstkort hemskickat 

med posten. Röstlängden är en lista som 

innehåller alla som har rösträtt. 

Rösträtt i val till EU-parlamentet
Har svensk medborgare som är eller någon 

gång varit folkbokförd i Sverige, medbor-

gare i något av EU:s medlemsländer, som 

är folkbokförd i Sverige och till Länsstyrel-

sen har anmält att han/hon vill rösta här.

Vallokaler öppna på 
valdagen den 7 juni

Skived, Skivedsskolans matsal 

08.00-21.00

Grossbol, Grossbolsskolans matsal 

08.00-21.00

Forshaga, Lärcenters matsal 

08.00-21.00

Dejefors, Dejeskolans matsal 

08.00-21.00

Deje, Kultuhuset, biblioteket 

08.00-21.00

Olsäter, Olsätersskolans matsal 

10.00-15.00

Kontakt

Valnämndens ordförande
Birger Jönsson (S)

tel: 054-87 03 38, 0705-87 03 38

Valnämndens vice ordförande
Magnus Olofsson (C)

tel: 070-533 89 31

Handläggare
Ulla Henriksson

tel: 054-17 20 79, 0767-88 71 45

Den 7 juni är det val i Sverige 

Val till Europaparlamentet
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Kom in till energi-
rådgivningen innan 
sommaruppehållet
Sista gången energivagnen kommer till 

kommunhuset i Forshaga är onsdagen 

den 24 juni. Du kan även besöka oss på 

Kils Energi AB:s kontor, Allégatan 6 i Kil 

fram till den 3 juli.

Energirådgivningen har semesterstängt 

från och med v.28. Den 3 augusti är vi 

åter på plats på kontoret i Kil. I Forsha-

ga kommer energivagnen vara på plats 

igen den 19 augusti.

Varmt välkommen!

Kåre Arvidsson 0554-193 75
Anna Jansson 0554-194 14
Ulrika Thorén 0554-194 11

Alla 20 ungdomar styr själva sina veckor 

utifrån vad de vill ha ut av tiden. Det är 

en stor blandning av människor som har 

olika mål i livet och det gäller att hitta 

sitt egna individuella sätt för att komma 

dit. Gruppen ändras hela tiden, när en 

person får jobb eller börjar studera kom-

mer det in en ny i gruppen vilket gör att 

nya kontakter skapas. Via arbetscoach-

ning, CV skrivning, gruppövningar, före-

läsningar, studiebesök, jobbmässor och 

ett stort nätverk med arbetsgivare blir 

vardagen mer strukturerad och vägen 

till arbete eller studier blir mer effektiv. 

Förutom hjälp med att göra det de vill 

säger deltagarna att de uppskattar ruti-

nen i vardagen och att de får ett större 

socialt umgänge.

Aktiviteter som JobCollege varit med på är 

Jobbmässor i Karlstad och Örebro där det 

har funnits tillfälle att ta med sitt CV och 

få en personlig kontakt med arbetsgivarna 

på plats. Det har också varit ett antal före-

läsningar som kan inspirera till att ”tänka 

utanför sin box” och som kan hjälpa till att 

bli öppnare för saker man inte tänkt på ti-

digare. Under 4-8 maj arrangerades även 

JobCollege är igång

en EU/utlandsvecka för att ytterligare be-

lysa jobbmöjligheterna i det nya globala 

samhället och för att diskutera demokrati, 

delaktighet och ungdomsinflytande samt 

möjligheten till att rösta i EU valet 7 juni. 

Några i gruppen har fått erfarenheter av 

att intervjuvas för ett reportage i både 

SVT och lokal tidningarna och en person 

har även fått möjlighet att åka till Janne 

Josefssons Debatt i SVT för att diskutera 

arbetslöshet bland unga.  Många har under 

tiden varit på intervjuer, träffat arbetsgi-

vare och skapat egna nätverk med kontak-

ter och i alla dessa aktiviteter händer det 

framförallt mycket på det personliga pla-

net. Senaste aktiviteten är att 6 personer 

i gruppen ansvarar för vissa kontakter och 

aktiviteter under Forshagadagarna.  Bland 

annat sköter de tipsrundan, kontakten 

med modellflygen och Chaos paintball mm. 

Jobcollege ser fram emot en ljus sommar 

med en massa jobb och en härlig höst med 

alla spännande utbildningar som startar.

Emma Forsberg
Arbetscoach Jobcollege Communicare

emma.forsberg@communicare.nu

Nu har Communicare och JobCollege varit igång i Forshaga sedan februari i år och det är full fart. JobCollege 
är ett EU finansierat samarbetsprojekt mellan Communicare, kommun och arbetsförmedlingen som finns i Mel-
lansverige och som ska stötta ungdomar mellan 18-25 år mot egen försörjning i form av utbildning eller arbete. 
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Information från Näringslivscervice

Nya företag
Tidsperiod april 2009

Källa: Bolagsverket (Reservation för eventuella fel)

Bergets Bygg
Byggnads- och reparationsarbeten

BWWNEWS
Journalistik via webbtidning

Djurens Hälsa & Foder i Forshaga
Handel och behandling

Restaurang Hotellet i 
Forshaga Handelsbolag
Restaurang

Lycka till önskar Näringslivsservice!

Spindeln i nätet
Har du frågor som rör företagande i 

Forshaga kommun? Vill du få besök? 

Letar du efter passande lokaler? Är du 

intresserad av att köpa mark? Behöver 

du hjälp att utveckla din verksamhet 

eller bredda ditt affärsnätverk? Tveka 

inte att ta kontakt mig, Marcus Ekholm. 

Jag finns till för dig och har till uppdrag 

att skapa strukturer som främjar bättre 

samverkan mellan företagen, och mel-

lan kommunen och företagen.

Företagsbyn Activum fyller 10 år

Miljödiplomeringen av 
ditt företag 

Notiser från 
näringslivet
Det händer många intressanta saker i 

näringslivet i Forshaga kommun. Läs 

och låt dig inspireras av all den kraft 

och framåtanda som finns hos våra en-

treprenörer.

• Forshaga Hudvårdssalong har anställt 

ytterligare en hudterapeut

• Deje Trä har öppnat en ny bygghandel

• Oljeservice Olsäter har investerat i 

en ny slamsugningsbil med den senaste 

tekniken så som kamera för rörinspek-

tion och högtrycksspolning.

Har du något intressant att berätta om 

din verksamhet? Hör av dig!

Under våren arbetas det med att lyfta miljödiplomeringen till att passa 
Svensk miljöbas krav. Svensk Miljöbas är en nationell miljöledningsstan-
dard som arbetats fram av FR2000, Göteborgs Stad, Järfälla kommun, 
Stockholms stad, Stiftelsen Håll Sverige Rent m.fl.  För mer information, 
se www.svenskmiljobas.se

Syftet med uppdateringen är att lyfta diplomeringens status så att den blir likvärdig 

andra miljödiplomeringssystem i Sverige. På detta sätt blir det exempelvis klarare för 

era kunder och liknande vad diplomeringen står för. Ambitionen är att ni ska känna igen 

er i det nya upplägget och att alla som vill ska kunna fortsätta att vara diplomerade som 

tidigare med vår gemensamma logga.

Huvudman
Region Värmland är sedan årsskiftet huvudman för Miljödiplomering Värmland och har 

sedan dess arbetet med att ta fram ett gemensamt och till vissa delar förnyat upplägg 

som ska kunna användas i alla värmländska kommuner. Bland annat jobbar man med, 

- Nytt material för att likrikta utbildningen (miljödiplomeringskursen)

- Nytt pärmmaterial

- Nytt kurshandledningsmaterial

Återdiplomering
Den viktigaste nyheten i det nya upplägget av miljödiplomeringen är att varje företag 

som vill bli återdiplomerat ska genomgå en återkommande revision med syfte att säker-

ställa att miljöåtgärderna genomförs i den takt som uppgivits.

Lokalt
I Forshaga kommun samordna Näringslivsenheten diplomeringen och Miljökontoret an-

svarar för utbildningstillfällena och revisionen vid återdiplomeringen. Vill du veta mer 

kontakta Miljöchefen eller Näringslivschefen i Forshaga kommun.

År 1999 invigdes Företagsbyn Activum med popa 

och ståt. 250 personer hade hörsammat den öppna 

inbjudan från Forshaga kommun och de fick lyssna 

till Deje-lyrik, barnkör, spelmanslag och gratula-

tioner av dåvarande Landshövdingen Ingemar Eli-

asson. Själva invigningsceremonin var ett samspel 

mellan Angelica Rage och Solweig Ternström. 

Torsdagen den 18 juni mellan kl. 9.00 - 11.00 är 
det 10-års kalas på Företagsbyn Activum. 

Kom och ät gräddtårta, titta på lokalerna och prata 

med entreprenörerna som finns i anläggningen.

Marcus Ekholm
Näringslivsstrateg

054-17 20 51
marcus.ekholm@forshaga.se
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Deje veterinärpraktik
När jag besöker Hanna Klinkenberg på Deje veterinärpraktik är det 
fjärde dagen hon har sin nya praktik öppen. Redan nu har hon inbokade 
patienter och det har varit mycket att stå i för att få allt i ordning. Till 
sin hjälp har hon en praktikant från skolan. När vi satt oss för att prata 
kommer Embla tassande, Hannas egen hund som också är med för att 
hålla ställningarna. 

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

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

Information från Näringslivscervice

Hanna och Embla i sin nyöppnade veterinärpraktik i Deje.

Hanna är född och uppvuxen i Norge, något 

som knappt är skönjbart i hennes svenska. 

2004 gick hon ut som färdig veterinär efter 

fem och ett halvt år på Sveriges Lantbruks-

universitet i Uppsala. Hanna sökte egent-

ligen utbildningen i Norge men hamnade 

i Sverige p.g.a. platsbrist, och det är hon 

glad för. 

- Utbildningen i Sverige är väldigt bra, den 

är praktiskt inriktad. Ute i Europa är den 

oftast mer teoretisk, förklarar Hanna. 

Efter att ha gått en veckolång kurs i Lux-

emburg om beteendeproblem hos djur fick 

Hanna blodad tand och ville lära sig mer. 

Beteendekliniker är vanligt i Europa, men 

ovanligt här på hemmaplan så för att ut-

bilda sig vidare fick Hanna vända sig till en 

skola i England dit hon sökte och kom in på 

en treårig utbildning. 

- Jag är nog enda veterinären i Sverige som 

gått den här utbildningen, tror Hanna. Man 

har bara 30 intag per år och för att söka 

måste man ha en utbildning sedan tidigare, 

t.ex. veterinär. 

Så sent som i april nu i år var Hanna klar 

med studierna i England. Eftersom utbild-

ningen var på distans hade hon möjlighet 

att jobba på en beteendeklinik i Oslo un-

der tiden. Hon har även hunnit med att 

jobba som veterinär i Torsby en tid. 

Lokalerna i centrumhuset i Deje har Hanna 

fixat till. Väntrummet är stort och ljust 

och på bordet står blommor från öppnan-

det. Innanför ligger mottagningen med ett 

höj- och sänkbart bord mitt i rummet. Två 

dagar och en kväll per vecka jobbar hon 

som vanlig veterinär och tror sig kunna ta 

emot ca 15 patienter per dag. Två dagar i 

veckan kommer hon att jobba med bete-

endemottagningen, men då är varje besök 

längre, runt två timmar, så då blir det färre 

bokningar de dagarna. Dessutom har hon 

erbjudit andra veterinärkliniker runt om i 

Värmland att ta emot beteendepatienter 

och vid behov även förlägga besök där. 

- Man behöver prata mycket med ägaren 

som kan beskriva problemen. Under tiden 

har jag möjlighet att observera djuret och 

kanske testa reaktioner. Utifrån det tar vi 

fram ett träningsprogram, berättar Hanna. 

- Det är några katter som kommer men annars 

är det klart mest hundar. Det finns många oli-

ka problem. På katt handlar det mest om kat-

ter som kissar inne eller aggression mot andra 

katter. På hund är de vanligaste problemen 

aggressivitet mot människor eller hundar och 

rädsla för att vara ensam. 

Med ekonomin har Hanna tagit hjälp, an-

nars sköter hon allt själv. 

- Det är spännande och mycket nytt med 

att vara egenföretagare, tycker Hanna, 

och kul att kunna styra jobbet även om 

det är bekvämt att vara anställd. På sikt 

planerar hon att anställa en assistent men 

räknar med en uppstartstid först för att få 

igång verksamheten. 

Jag frågar Hanna om det konstigaste djur 

hon tagit emot. 

- På skolan i England hade vi praktikfall, då 

tränade jag ett kanadensiskt hängbuksvin 

att göra vacker tass, skrattar hon och be-

rättar att det faktiskt inte var så svårt för 

grisar är rätt så intelligenta. 

- Den betedde sig ungefär som en hund. 

Det var lite obehagligt att ge den godis för 

den hade långa hörntänder. Den förstod 

att jag tyckte det var obehagligt och till-

slut satt den och gapade stort själv så jag 

kunde lägga dit godisbiten. 

Hanna berättar också om en pappegoja 

som plockade av sina egna fjädrar. I det 

fallet kom man fram till att det var tris-

tess som var boven. Varje gång pappegojan 

plockade en fjäder fick den uppmärksam-

het. Lösningen var sysselsättning och att 

inte uppmärksamma plockningen.

Vad tokiga fåglar är, tänker jag. 

Klär av sig för uppmärksamhet!?
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Forshaga Lärcenter invigt!
Tisdagen den 19 maj var det äntligen dags för invigning av Forshaga Lär-
center, kommunens största investeringsprojekt någonsin. Huset, som är 
så mycket mer än bara en skola, inrymmer allt ifrån förskola till vuxenut-
bildning, bibliotek och näringslivsorganisationer. Efter en paneldebatt på 
temat livslångt lärande höll Angelica Rage invigningstal, Gundegabaletten 
dansade, och Stefan Holm knöt symboliskt ihop banden. Angelica förkun-

nade - ett centrum för kommunens utveckling har invigts!

Drygt 500 personer kom för att bevittna invigningen av kommunens största investering någonsin. Barn- och utbildningsnämndens ord-

förande Benny Pedersén stod som värd och höll ihop programmet. Kommunalråd Angelica Rage invigningstalade. Tjejer från Gundega-

baletten dansade med sidenband i kommunens färger som överlämnades till Stefan Holm som symboliskt knöt ihop banden. Dejefors 

Musikkår bjöd på en festlig fanfar och Forshaga Lärcenter förklarades för invigt.

Klockan 17 hölls en paneldebatt för speciellt inbjudna gäster. Temat var 
livslångt lärande. Moderator var Rolf Alsing (t h i bild) med panelen som 
bestod av (fr v) Jonas Larsson, Anders Lagerqvist, Thomas Sigfridsson, Eva-
Lis Sirén, Lisbeth Korp, Annelie Jensen, Linda-Marie Fors och Stefan Holm.

Efter lunch samlades grundskolan för att fira invigningen med 
sång- och dansframträdanden. 
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Efter ceremonin bjöd Lärcenter på öppet hus. Verksamhet var igång runt om i huset och gästerna fick möjlighet att gå runt och titta. 
På bilderna ser fr. övre vänster; på torget minglades det och snacks stod framdukat. Från musiksalarna strömmade det toner från alla 
möjliga instrument. I idrottshallen var det träning på gång, både handboll och innebandy. Eleverna ställde ut sina arbeten på montrar 
runt om i huset, här ser vi alster från klass 2.

Lärcenterchef Torbjörn Falk berättade om huset och om vad som stod på schemat för resten 
av kvällen. Kommunens vänorter, Råde i Norge och Klützer Winkel i Tyskland samt projektets 
byggnadsentreprenör Skanska överlämnade presenter.

Musikskolan stod för en del av underhåll-
ningen. I bakgrunden ser vi ett av alla de 
konstverk man kan beundra i Lärcentret. 
Under kvällen fanns också möjlighet att 
träffa konstnärerna.

Kvällen avslu-
tades med att 
Författaren 
Lars Andersson 
berättade om 
sin senaste bok 
med anknyt-
ning till Hedås 
strax söder om 
Skived ”Ljus 
från ingen-
stans”.
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Frivilliginsatserna kommer från olika håll. 

Röda Korset, Svenska Kyrkan, ABF, Vuxen-

skolan, Missionskyrkan och Pingstkyrkan 

hör till dem som samarbetar med insatser 

på Lintjärn. Inte så oväntat, kanske, men 

också Hundsportgymnasiet ställer upp lik-

som några av de många begåvade eleverna 

från Musikskolan.

Britt Sävman, spin-
deln i frivillignätet:
- Många är beredda 

att göra något för 

våra äldre på Lint-

järn, men hu gör 

man? Inte lätt att 

bara gå dit. Mitt 

jobb är att vara en 

länk mellan var och en som vill ställa upp 

nån timme då och då och avdelningarna på 

Lintjärn. Jag har ett schema och kan tala 

om när det skulle passa bra med ett besök. 

Vi vill att varje avdelning får åtminstone 

ett besök varje vecka!

Besöken på avdelningarna är inga märkvär-

digheter. Den handlar om att komma dit – 

gärna vid tvåtiden på eftermiddagen – och 

sitta och prata en stund. Kanske titta på 

några bilder eller minnas kring saker som 

användes förr i tiden. Avdelningsbesöken 

är viktiga eftersom många har svårt att ta 

sig till Samlingssalen eller utanför huset.

Men Samlingssalen, som förr var full av liv, 

försöker Höstsol också sätta i centrum. 

I kulturhörnan ordnas utställningar och 

varje månad under våren har Röda Korset 

inbjudit till Träffpunkt Lintjärn med ett 

omväxlande program för boende, anhöriga 

och andra intresserade.

 

Varför behövs Höstsol? Britt Sävman igen:

- Dels därför att de gamla behöver fler kon-

takter med människor de inte möter dagli-

gen, men också därför att vi är många som 

vägrar att glömma dem som funnits mitt i 

Nu samlas frivilligkrafterna på Lintjärn

samhället under många, många år. Höstsol 

är ett tillfälle att visa medmänsklighet.

Just nu håller en ny uteplats på att ta 

form, alldeles vid stigarna i själva Lint-

järn. Hemträdgårdsföreningen stöder Röda 

Korset och kommunen gräver rabatter och 

fixar jord. Och i sommar planeras för ”rull-

stolsrally” med fika på Slottet! Så blir det 

när alla goda krafter samverkar!

Britt finns på telefon 073-815 70 42. Ring 

bums och anmäl ditt intresse att vara med!

Det handlar inte om hur gammal man blir utan om hur man blir gammal. 
Den tanken startade projektet Höstsol, som är ett bidrag från frivilliga 
i olika organisationer att göra livet bättre för dem som bor på Lintjärn, 
Forshagas särskilda boende.

 Sigge, Åke och Gunborg på Skogsgläntan

Gunnar Ström
Röda Korset

Ris, grenar, buskar eller gamla äpp-
len från trädgården, är det avfall? 
Ja, det är precis vad det är. Och av-
fall får aldrig någonsin läggas i natu-
ren. Även om det ”bara” är ris och 
grenar. Detta gäller även i skogarna 
runt kommunens villaområden. 

Varför?
Det är enligt miljöbalken förbjudet att 

skräpa ned på plats som allmänheten 

har insyn till. Om ingen ansvarig för ned-

skräpningen kan hittas är det kommunens 

Avfall från trädgården
ansvar att skräpet tas om hand. Varje år 

städar kommunen ett stort antal platser 

från kylskåp, spisar, bilvrak, lövsäckar och 

mycket annat. Vill du att dina skattepengar 

ska användas för att städa? Avfallet kan ge 

upphov till lukt och dra till sig skadedjur 

och om du börjar att kasta trädgårdsavfall 

kanske din granne tycker att det går bra 

att kasta byggavfall på samma plats. På 

så sätt är det inte ovanligt att lövhögen så 

småningom förvandlas till en soptipp.

Det här säger lagstiftningen:
Vad är avfall: ”Miljöbalken 15 kap 1 § Med 

avfall avses varje föremål, ämne eller sub-

stans som ingår i en avfallskategori och 

som innehavaren gör sig av med eller avser 

eller är skyldig att göra sig av med. 

Nedskräpning: ”MB 15 kap 30 § Ingen får 

skräpa ned utomhus på en plats som all-

mänheten har tillträde eller insyn till.” 

Straffbestämmelser: MB 29 kap 7 § Den 

som med uppsåt skräpar ned utomhus på 

en plats som allmänheten har tillträde eller 

insyn till döms för nedskräpning till böter 

eller fängelse i högst ett år.

Var ska jag göra med avfallet?
1. Du kan frakta trädgårdsavfallet till åter-

vinningscentralen i Katrineberg, eller

2. Skaffa en kompostkvarn som finfördelar 

riset. Sen kan du lägga det i komposten du 

har i trädgården. 

Ser du någon nedskräpad plats, ring miljö- 

och byggförvaltningen.

Tomas Ivansson
Miljö- och byggchef

054-17 20 31
tomas.ivansson@forshaga.se

Sven-Erik Heggen
Driftchef gator/park

Tel: 054-172037
sven-erik.heggen@forshaga.se
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På kvällen den 13 maj samlades ett 50-tal 

personer för att delta i en dubbelinvig-

ning. Det som invigdes var ett nytt fågel-

torn och ett 37 ha stort strandängsbete. 

Invigningstalare var Stina Nordström, vice 

ordförande i kommunstyrelsen i Kil, och 

Maria Norell, ordförande i miljö- och bygg-

Bandklippning vid Norra Hyn
nämnden i Forshaga. Efter invigningen be-

rättade Kalle Ekelund, chef för miljö- och 

byggnadsavdelningen i Kil, om restaure-

ringsarbetet och om fågellivet vid sjön. 

Det var bra stämning och många stannade 

kvar och pratade, fikade och gick tipspro-

menad i den sköna vårkvällen. 

Det nya fågeltornet har Kils kommun, i 

samarbete med länsstyrelsen, uppfört un-

der våren. Kalle Ekelund tipsade om att 

det är finast att spana efter fåglar på ef-

termiddag och kväll i Kils kommun och i 

Forshaga kommun på morgon och förmid-

dag. Tornen står mitt emot varandra och 

därför kan man välja det som passar bäst i 

förhållande till solljusets riktning. 

Projektet med att restaurera strandängs-

betet är ett samarbetsprojekt mellan Kil 

och Forshaga och har kunnat genomföras 

med hjälp av länsstyrelsen. Restaureringen 

har skett genom att man tagit bort gam-

mal taggtråd, satt upp nytt stängsel, röjt 

sly och tagit ner träd. Förutom detta har 

man kört med en fräs för att få bort stora 

tuvor. Den viktigaste beståndsdelen i res-

taureringsarbetet är givetvis korna. Den 

första omgången kor släpptes förra våren 

och under invigningen släpptes ett tiotal 

av de djur som ska vårda strandängarna i 

år. På grund av att vägen ner till betes-

marken var så blöt, kunde man tyvärr inte 

släppa korna vid fågeltornet. 

Norra Hyn har länge varit en av Värmlands 

finaste fågelsjöar där över 200 fågelarter 

har observerats. Som det ser ut nu har för-

utsättningarna för många arter blivit ännu 

bättre genom de insatser som skett. Bl.a. 

har en tuvsnäppa visat sig på strandängs-

betet under de senaste veckorna. Det är 

en nordamerikansk art som inte kommer 

så ofta till Europa. Den har endast setts ett 

tiotal gånger i Värmland förut. Andra arter 

som man kan se är t.ex. havsörn, grönbe-

na, gulärla, svarthakedopping, dvärgmås 

och skedand. Vill man veta mer kan man 

se på den lista över fågelarter som obser-

verats vid Norra Hyn genom att söka på 

www.artportalen.se där man kan klicka på 

”Svalan” och söka efter Norra Hyn.

Stina Nordström och Maria Norell klipper 
invigningsbandet. Foto: Jens Jofjell.

Ett 50-tal personer var samlade inför invigningen som följdes av fika och tipspromenad. 

Katarina Karlsson
Projektledare, Norra Hyn 

054-17 20 04
katarina.r.karlsson@forshaga.se
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Kommunteknik informerar om tryggare trafikmiljö

Var rädd om barnen, klipp häcken!

Det här gäller dig som 
har en hörntomt:

Som du ser av ritningen ovan ska växtligheten inom den 
så kallade sikttriangeln inte vara högre än 70 cm över 
gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från 
gatukorsningen. Gå ut och titta efter.

höjd: 0,7 m

Sikttriangel

Illustration Peter Wallgren

5 m

10 m
10 m

höjd: 0,7 m höjd: 0,7 m

5 m

Illustration Peter Wallgren

Har du gång- eller cykelbana intill dig?

Har du en gång- eller cykelväg som korsar en gata utanför din 
tomt? Då är avståndet som är den så kallade sikttriangeln bara 
5 meter inpå gång- eller cykelvägen men fortfarande 10 meter 
utmed gatan. Gå ut och se efter.

Illustration Peter Wallgren

2,
5 
m

höjd: 0,7 m

höjd: 0,7 m2,5 m2,5 m

2,5 m

Det här gäller dig 
som har utfart 
från tomten på 
gatan:

Här gäller att sikten är fri 
minst 2,5 meter från gatan 
eller gångbanan. Fri sikt be-
tyder att buskar och häckar 
inte är högre än 70 cm. 
Och, minst lika viktigt: smyg 
ut med bilen eller cykeln. 
Det är du som kör ut som 
är ansvarig om något skulle 
hända. Ta det försiktigt!
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Det här gäller 
dig som har tomt 
intill gatan:

För trafiksäkerheten är det 
bästa att du inte har träd 
eller buskar som växer långt 
över gångbanan och gatan 
utanför din tomtgräns. Om du 
har det gäller följande: 

Över gång- och cykelväg 
måste du ta bort växtlighe-
ten upptill 3,2 meter. Över 
körbanan måste det vara ännu 
högre fri höjd: hela 4,6 meter. 
Detta för att underhållsfordon 
ska kunna ta sig fram och för 
att träden inte ska skymma 
sikt och trafikmärken.

3,2 m

4,6 m

Illustration Peter Wallgren

Plantera noggrant:

• Vilken typ av häck ska du ha? Ska den 
vara friväxande eller klippt, hög eller 
låg, vintergrön eller lövfällande?

• Varför vill du ha en häck? För avgräns-
ning, för insynsskydd eller vindskydd?

• Har du tid att sköta om din häck eller 
ska den sköta sig själv? Hur stor plats 
ska den ha?

Plantera så här:

• Sätt häcken minst 60 cm från tomt-
gränsen mot gatan eller gångbanan

• Normalt planteringsavstånd är cirka 
tre plantor på varje löpmeter

• Samråd med din granne om en gemen-
sam häck eller be om dennes syn på 
det du tänker plantera

Vårda din nysatta häck:

• Vinterklippningen gör du redan i 
 februari – mars
• Sommarklippningen gör du bäst i juli
• Bok, avenbok, gran och tuja ska du inte 

toppa förrän de har nått rätt höjd
• Tänk på att stora träd och buskar 

inte bör placeras inom 2 meter från 
tomtgränsen

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyl-
digheter. Fastighetsägare ska se till 
att växtlighet på tomten inte skymmer 
sikten eller medför andra problem för 
trafiken, såsom att skymma skyltar, 
vägmärken och belysningsstolpar. Om 
växtligheten tar överhand kan du indi-
rekt bli skyldig till trafikolyckor.

Illustration Peter Wallgren

Ta väl hand om dina växter 
Här är några råd:

Låt oss tillsammans jobba för en tryggare trafikmiljö!
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Återvinningscentralen får nya 
öppettider samtidigt som en ny 
entreprenör tar över skötseln.
 

För att tillmötesgå önskemål om mer 

kvällsöppet samt längre öppet på lördagar, 

gäller följande tider från och med månda-

gen den 1 juni.

Återvinningscentralen är öppen på val-

borgsmässoafton och pingstafton. Stängt 

övriga helgdagsaftnar samt lördagar veck-

orna 25-31. 

Anders tar hand om skötseln
Kommunen har handlat upp en ny entre-

prenör som börjar sitt arbete den 1 juni. 

Företaget heter Anders Backströms Trans-

port AB och kommer från Munkfors. 

Du kommer dock att mötas av samma 

ansikten när du kommer med ditt avfall. 

Samma personal som tidigare finns på plats 

för att hjälpa dig sortera rätt.

Avtalet med Anders Backströms Transport 

AB gäller i tre år med möjlighet till för-

längning i två år. Kommunen får tack vare 

upphandlingen lägre kostnader med cirka 

185 000 kronor per år.

Nya öppettider på återvinningscentralen!

Öppettider

Måndag och tisdag 07.30-15.30
Onsdag och torsdag 10.00-19.00
Fredag Stängt
Lördag 10.00-15.00

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Bilprovningen har en begagnatbil-
guide med fakta för nästan 200 bil-
modeller som visar till exempel be-
siktningsresultat, cirkapris, bränsle-
förbrukning och resultat i krocktest.
Se begbilguiden.bilprovningen.se. 

Bilfirmor är skyldiga att lämna en varu-

deklaration för begagnade bilar. Vid pri-

vatköp bör du alltid testa och provköra 

bilen eftersom skyddsreglerna är sämre. 

På Konsumentverkets webb www.konsu-

mentverket.se  finns checklistor till hjälp. 

Beställ besiktningsprotokoll från stationen 

där bilen besiktigats för att kontrollera 

mätarställningen. Se gärna till att få bilen 

testad av någon branschkunnig person. Mo-

tormännens Riksförbund har särskilda test-

center som du kan vända dig till. Du kan 

också kontakta AB Svensk Bilprovning för 

en Bildiagnos. 

Kontakta Transportstyrelsens kundtjänst 

för fordonsfrågor, telefon 0771 -14 15 16 och 

kontrollera att säljaren äger bilen och vem 

den är registrerad på. Be att få se kvitto 

och kontakta alltid tidigare ägare för att 

förvissa dig om att bilen verkligen är betald 

och för upplysningar om bilens skick. 

Vid privatköp bör du se till att få alla vill-

kor nedskrivna på papper (köpekontrakt) 

tillsammans med kvittot. Använd gärna 

standardkontraktet från Konsumentverket. 

Nöj dig aldrig med muntliga löften!

Vid köp från en bilhandlare gäller konsu-

mentköplagen. Hos MRF-anslutna företag 

får du garantier och MRF: s kundskydd. 

Dessutom följer de anslutna företagen All-

männa reklamationsnämndens rekommen-

dationer, annars går MRF in och garanterar 

följsamheten. Vid privatköp gäller i stället 

köplagen vilket innebär att säljaren inte 

ansvarar för fel som han inte kände till och 

som köparen vid en noggrann undersökning 

borde ha upptäckt vid köpet. Dessutom 

kan köparen vid privatköp inte vända sig 

till Allmänna reklamationsnämnden, utan 

är hänvisad till domstolsprövning.  

Tänk dig noga för innan du skriver på kon-

traktet. När det väl är undertecknat kan 

det bli dyrt att ångra sig!

Om du är intresserad av ett studiebesök till 

din skola, förening, etc. är du välkommen 

att kontakta oss.

Ska du köpa begagnad bil? 

Elisabeth Eklo, Jane Ullman, 
Ulf Stefansson, Rådrummet
Besöksadress: Kungsgatan 12

/Stora torget, Karlstad
Tel. 054-29 73 04, 054 – 29 73 12, 

054 – 29 73 02, fax: 054 – 29 73 10
konsumentkarlstad@karlstad.se

Öppet: Mån – Fre kl. 11-16
Tel.tid: Mån – Fre kl. 11-12, 13-15
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Torsdagen den 23 april var det dags för vår 

vänort Råde att komma till oss på besök 

för första gången. Forshaga och Ulleruds 

PRO stod som värdpar denna dag. Vi star-

tade tidigt på morgonen med kaffebrygg-

ning och bredde smörgåsar samt satte 

upp vår norska fasadflagga. Det var med 

spänd förväntan vi såg bussen komma och 

det blev ett hjärtligt välkomnande till våra 

norska vänner.

Forshaga PRO:s ordförande höll välkomst-

talet och bjöd alla till bords. Nu smakade 

kaffe och smörgås mycket bra och vi fick 

en presentation om Forshaga och Ulleruds 

PRO verksamhet.

”Eldrebölgens” ordförande Svein Jansverk 

höll ett tal och överlämnade gåvor från 

föreningen, samt dom fick ett bouleset 

från oss som var lite syfte med denna resan 

att lära sig spela boule.

Vårt studiebesök gick till Forshagaakade-

min och vi mottogs av P-O Söderkvist som 

berättade om deras verksamhet och det 

gavs en stor eloge till flickorna på Hunda-

kademin som bjöd på en stor uppvisning 

med sina hundar. Vi gjorde ett kort besök 

på Turistbyrån och fick höra om deras akti-

viteter under turistsäsongen.

Nu var det dags för lunch och man begav 

sig till ”Jojs”. Här möttes vi av Maj-britt 

Westlund som är vårt ombud från kom-

munen. Efter lunch och kaffe bjöd  PRO:s 

sånggrupp på underhållning och en gemen-

sam allsång med våra gäster. Vi fick sedan 

en rundvandring på Forsgården, och såg 

deras lokaler för Qigong, träslöjd samt so-

lariet och spa-bad.

Nu var det dags att återvända till PRO-

gården där våra vänner skulle visa upp 

sina kunskaper i boule. Det blev en rolig 

match och våra norska vänner bjöd på hårt 

motstånd, och kommer säkert att testa 

vår boule-present vid sin hemkomst. Vi ser 

varmt fram emot vår resa till Råde i au-

gusti och att ses snart igen.

Norskt vänortsbesök

Text: Lisbeth Budai
Foto: Sandor Budai

Vi i Mölnbacka har nu åter genomfört en Städdag runt 

om i bygden. Det är konstigt att det kan bli så mycket 

skräp i dikena under ett år.

Måndag den 4 maj var vi ett 25-tal personer som fi-

kade, städade och sen grillade korv efteråt. Det blev 

en stor skräphög som forslades bort under onsdagen. 

Det blev rent och snyggt och vi hade en trevlig kväll. 

Text: Lisa Karlsson 
Foto: Jenny Grahn

Städdag i Mölnbacka

Kulturhuset 
16/6 – 26/6, 3/8 -14/8
Stängt 29/6 – 31/6

Måndag 10.00 - 17.00
Tisdag 16.00 - 21.30
Onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 16.00 - 21.30
Fredag 17.00 - 23.30

Midsommarafton stängt

Träffen 
15/6 - 18/6, 3/8 - 13/8
Stängt 22/6 - 30/7

Måndag 17.00 - 21.30
Torsdag 17.00 - 21.30

Sommartider 
på Kulturhuset 

och Träffen 
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Max Haglund

Sigge Stefansson

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

Linus Ståhl

Viggo Clarström

 Ingalisa EkmanAxel Lundkvist

Malin Ohlsson

Trim Pettersson

Bebis-
uppvaktning
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Förälder!

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

A4 = 20:-
A3 = 30:-

Kontakta Peter på vårt tryck-
eri, tel. 054-17 20 93.

Musikupplevelse 
för de allra yngsta
Att uppleva musik som litet 
barn utvecklar flera av bar-
nets sinnen. Därför ges barn 
i Forshaga kommun en mu-
sikupplevelse av personal på 
musikskolan. Ta gärna med en 
filt eller något annat mjukt att 
sitta på.

16/6 kl. 13.00 i Hwilan 
Slottsvägen 2, Forshaga

Varmt välkommen!

UKM:
Länsfestival i Storfors
Den 8-10 maj arrangerade Storfors länsfestival i Ukm. Forshaga var självklart där. Det var 

närmare bestämt 31 pigga kulturutövare från Kil och Forshaga kommuner som kamperade 

i en av Storfors idrottshallar under helgen. När vi kom fram stod det incheckning med 

rundvandring och baguette på programmet. Sen var det dags för den stora invigningen 

med lokala kändisar så som Sofia Olsson med The Big Band, Sebastian Krantz, båda kända  

från Talang 2008. De näst kommande dagarna var fullspäckade med workshops och kring-

aktivitere. Framförallt fyra fantastiska föreställningar som var härligt blandade av alla 

former av kulturutövande. Det fanns också en mysigt inredd konstuställning.

Dessa kommer att erbjudas att representera 
Värmland på olika arenor under året:

Riksfestivalen i Skinnskatteberg 
Astronauter: Tove Tejler, Mikaela Sefton (Musik), Electry Chris: Christoffer Löved (Musik)

Jennifer Sjöö (Poesi) och Robin Henningsson (Konst).

Kulturnatten i Karlstad
Therese Östman (Konst)

Ukm Turne 
DustRats: Johan Bärjed, Marcus Hertz, Freddie Johansson, Erik Nyberg (Musik), Ronja: 

Ronja Magnusson Östlund (Musik), Super Ninja Monkey Team: Josef Ljungström Oskar 

Nyström, Johan Olsson (Musik) och Maja Skalstad (Konst).

Arvikafestivalens Campingscen
Astronauter: Mikaela Sefton och Tove Tejler (Musik) 

och Jennifer Sjöö (Poesi).

Joachim Aude
Ungdomscentrum

0730-48 28 34
joachim.aude@forshaga.se
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1-30 juni
Konstutställning på Café Kakan, Forshaga
Viola Johanesson, olja. Öppet enligt caféets 
öppettider!

6 juni Kl. 11-17
Förenings-och familjedag , Forshaga
i Forshaga Folkets Park med bl.a barnteater 
”Hitta hem”, kl 14. Dans på kvällen kl. 20 - 00. 

6 juni Kl. 16
Nationaldagsfirande , Forshaga
Med Dejefors musikkår och Forshaga Manskör, 
på Forshaga Hembygdsgård. 

7 juni Kl. 17
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje
Bilbingo på Tallmovallen, Östra Deje. 
Arr. ÖDIK

7 juni Tävlingstid 10-14
Fisketävling i mete, Olsäter
Serietävling nr 4. Tävlingsplats Emsen, Olsä-
ter. Startavgift seniorer 50 kr, juniorer gratis. 

8 juni Kl. 18
Barnvisans kväll, Deje
Nedre Ulleruds kyrka Dejeskolan, Fyrbo. 
Arr. Ulleruds församling

8 juni Kl. 18.30
Blomstervandring, Deje
Samling Mölnbacka Bygdegård. 

13 juni Första start kl 11
Mopedrally - Pepitaturen, Forshaga
Veteranmopedrally i Forshaga, Värmland. 
Mopedklubben Pepitamoped anordnar mo-
pedrally för veteranmopeder i Forshaga Fol-
kets Park. 

13 juni Starttid kl 9
ÖDIK-CUP , Östra Deje
Fotboll för flickor/pojkar 10 & 11 år, på Tall-
movallen, Östra Deje. Arr. ÖDIK

14-18 juni
Landslagets fotbollsskola 14-18/6, Forshaga
På Ängevi. Mer info: 054-87 00 35 
Arr. Forshaga IF

14 juni Kl. 10
De vilda blommornas dag, Forshaga
Blomstervandring på Kvarntorps Herrgård. 
Alla är välkomna utan föranmälan. Kontakta 
oss 9-18 på telefon 0704-96 27 43. För mer 
information: www.kvarntorpsherrgard.se, un-
der ”Evenemang” Arr. Värmlands Botaniska 
förening & Kvarntorps herrgård

14 juni Kl. 11-15
Hemträdgårdens Dag, Forshaga
Passa på att fynda! Kom till Forshaga Folkets 
Park och fira Hemträdgårdens Dag med oss. Vi 

kommer att ha försäljning av växter och andra 
trädgårdsartiklar, utställare, aktiviteter, ser-
vering och massor av annat trädgårdsskoj. Arr. 
Forshaga Hemträdgårdsförening.

14 juni Kl. 17
Bingo, Forshaga
Ängevi IP Arr. Forshaga IF

14 juni Kl. 18
Sommarkonsert, Deje

Nedre Ulleruds kyrka. Forshaga Manskör, Ne-
dre Ulleruds kyrkokör, Rita Björkman – sång. 

14 juni Starttid kl 9
ÖDIK-CUP , Östra Deje
Fotboll för flickor/pojkar 10 & 11 år, på 
Tallmovallen, Östra Deje. Arr. ÖDIK

14 juni Tävlingstid 10-14
Fisketävling i mete, Forshaga
Serietävling nr 5. Kvarntorpsälven, Forshaga. 
Startavgift 50 kr, juniorer gratis. Upplysningar 
& frågor ring 0552-10929 eller gå in på 
www.forshagaafk.zoomin.se

15 juni Kl. 10-12
Prova-på-ridning, Forshaga
Bergsgårdens ridanläggning. För både unga 
och äldre. Varje måndag under veckorna 25-31. 

15-28 juni Kl. 9-12.15
Landslagets fotbollsskola, Deje
Landslagets fotbollsskola 15/6 -28/6 på 
Älvkroksvallen i Deje.

17 juni Kl. 18-22
Direktsänd Radiodans i Folkets Park, 
Forshaga
Vi flyttar ut radiostudion till dansbanan i 
Forshaga Folkets Park och sänder direkt Dans-
bandsradio, FM 92,2. Vi spelar kända och och 
lite mer okända dansband samt lyssnarnas 
önskemusik som man kan kan ringa in direkt 
under sändningen. Serveringen är öppen! Fri 
entré! Välkomna och dansa eller bara ta en 
fika, lyssna och träffa folk. Info: 070-550 26 23

19 juni Kl. 13
Midsommarfirande på Forshaga 
Hembygdsgård , Forshaga
Vi klär och reser midsommarstången. 
Sånglekar, kaffeservering och lotterier. 

20 juni Kl. 11
Ekumenisk gudstjänst, Forshaga
På Logen, Forshaga Hembygdsgård. 

20 juni Kl. 15
Friluftsgudstjänst, Deje
Hos Maja Henriksson i Bäckelid. Medtag 
kaffekorg. Arr. Ulleruds församling

21 juni Kl. 11
Friluftsgudstjänst , Deje
Skidstugan, Deje George Rydh, Hans Lind 
– dragspel. Medtag kaffekorg. 

21 juni Kl. 17
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje
Bilbingo på Tallmovallen, Östra Deje. 
Arr. ÖDIK

22 juni Kl. 10-12
Prova-på-ridning, Forshaga
Bergsgårdens ridanläggning. För både unga 
och äldre. Varje måndag under veckorna 25-31. 

22 juni Kl. 14-20
Öppningsdag av Butorps sommarcafé, Olsäter
Öppet varje dag t o m 2/8 Servering av kaffe, 
dricka, saft, bröd, våfflor, smörgås & glass Mer 
info på:www.butorp.se Arr. Butorps byalag

22 juni Kl. 17
Bingo, Forshaga Ängevi IP Arr. Forshaga IF

22-26 juni Kl. 9-13.30
Fotbollsskolan - Tallmovallen, Östra Deje
Ålder 6-13 år, Tallmovallen Östra Deje. Arr. ÖDIK

23 juni Kl. 14-20
Pensionärsdag, Olsäter
Butorps sommarcafé Speciellt för dig som är 
pensionerad, mindre aktiviteter som hästsko-
kastning, krocket mm. Ta med dig en vän, se 
vår vackra natur, ädelfiske och kom och fika. 
Servering av kaffe, saft, bröd, våfflor, smör-
gås & glass. 

24 juni Kl. 18
Konsten i Värmland , Forshaga
Dyvelstens flottningsmuseum. Föredrag 
av konstchef Bo Jonzon. Entré 20 kr 

25 juni Kl. 14-20
Kaffekalas på Butorps sommarcafé, Olsäter
Ät så mycket du vill! Kom och fika: kaffe, te, 
eller saft samt kaffebröd 50:- Även servering 
av våfflor, smörgås, glass, Försäljning av hant-
verk från lokala tillverkare. 

27 juni Kl. 14
Barnteater ” Askungen”, Forshaga
På Forshaga Folkets Park.

28 juni Kl. 11-17
Tipspromenad, Olsäter
Från Butorps sommarcafé. Servering av kaffe, 
dricka, saft, bröd, våfflor, smörgås, glass, För-
säljning av hantverk från lokala tillverkare. 
Telefon: 0552-320 15 

28 juni Kl. 17
Bingo, Forshaga
Ängevi IP Arr. Forshaga IF

28 juni Kl. 18
Musikgudstjänst, Deje
Övre Ulleruds kyrka Eva och Bert Deivert, 
Åsa Grumer. 

29 juni Kl. 10-12
Prova-på-ridning, Forshaga
Bergsgårdens ridanläggning. För både unga 
och äldre. Varje måndag under veckorna 25-31. 

29 juni - 9 augusti Kl. 10-17.30

Sommarens evenemang Fler evenemang hittar du på forshaga.se samt på varmland.org
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Fler evenemang hittar du på forshaga.se samt på varmland.org

Badvärdar vid Skivtjärn, Deje
Badvärdarna finns vid Skivtjärn 
i Forshaga, varje dag mellan kl. 
10-17.30 (med reservation för vä-
derleken). Servering med glass, 
dricka och godis. Simmärkestag-
ning. Infotel. 0552-446 70 och 
under sommaren 073-556 71 06.

29 juni Kl. 19
Landskamp: Sverige-Finland 
F-16, Forshaga
Info om landskamperna, 
tider och priser lämnas på 
tel. 054-87 00 35. 
Arr. Forshaga IF.

30 juni Kl. 14-20
Pensionärsdag, Olsäter
Butorps sommarcafé Speciellt 
för dig som är pensionerad, 
mindre aktiviteter som häst-
skokastning, krocket mm. Ta 
med dig en vän, se vår vackra natur, 
ädelfiske och kom och fika. Servering av 
kaffe, saft, bröd, våfflor, smörgås & glass. 

30 juni Kl. 19
Landskamp: Tyskland-Island F-16, Forshaga
Info om landskamperna, tider & priser läm-
nas på tel: 054-87 00 35. 

1-31 juli enligt caféets öppettider
Konstutställning på Café Kakan, Forshaga 
Myrna Jönsson - Akvarell

1 juli Kl. 18
Mord i Värmland, Forshaga
Dyvelstens flottningsmuseum. Föredrag 
av journalisten Patric Hamsch. Entré 20 kr.

1 juli Kl. 19
Övre Ulleruds kyrkokör på Butorps 
sommarcafé, Olsäter
Framförande av Övre Ulleruds kyrkokör samt 
allsång. Servering av kaffe, saft, bröd, våff-
lor, smörgås, glass Försäljning av hantverk 
från lokala tillverkare. 

4 juli
Forshagas Hemvändardag, Forshaga
Fest i parken. Info lämnas på tel. 054-87 00 35.
Arr. Forshaga IF

4-5 juli Kl. 10-17
Internationell kattutställning, Forshaga
Ängevi Ishall, Forshaga. Årets katthändelse i 
Värmland med över 400 katter av mer än 20 
olika raser på plats båda dagarna, en av Sveri-
ges största kattutställningar! Dessutom försäl-
jare av allt runt katten och vår egen cafeteria 
med mat och fika till bra priser. Välkommen 
till en helg med katten i centrum! Kontakt-
person: Rikard Elofsson, 054-873132, elof@
elof.com. 

5 juli Kl. 17
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje
Bilbingo på Tallmovallen, Östra Deje. 
Arr. ÖDIK

6 juli Kl. 10-12
Prova-på-ridning, Forshaga
Bergsgårdens ridanläggning. För både unga 
och äldre. Varje måndag under veckorna 25-31. 

6 juli Kl. 19
Bingo, Forshaga Ängevi IP Arr. Forshaga IF

7 juli Kl. 14-20
Pensionärsdag, Olsäter
Butorps sommarcafé Speciellt för dig som är 
pensionerad, mindre aktiviteter som hästsko-
kastning, krocket mm. Ta med dig en vän, se 
vår vackra natur, ädelfiske och kom och fika. 
Servering av kaffe, saft, bröd, våfflor, smör-
gås & glass. 

8 juli Tävlingstid 18.30-21
Fisketävling i mete, Deje
Serietävling nr 7, Arnästjärn, Deje. Startav-
gift seniorer 50 kr, juniorer gratis. Upplys-
ningar & frågor ring 0552-10929 eller gå in på 
www.forshagaafk.zoomin.se 

11 juli Kl. 10-16
Hantverksdagen, Forshaga
Dyvelstens flottningsmuseum. Hantverksda-
gen i samarbete med Slöjd i Värmland. Entré 20 kr. 

12 juli Kl. 14-20
Bakluckeloppis, Olsäter
Vid Butorps sommarcafé För anmälan att 
sälja kontakta Kerstin: 0552-32022, 070-
2015034 Servering av kaffe, dricka, saft, 
bröd, våfflor, smörgås, glass, Försäljning av 
hantverk från lokala tillverkare. 

12 juli Kl. 15
”Jag går i tusen tankar”, Deje
Värmlandsmusikerna: Lovisa Liljeberg & Pär 
och Emil Kunze på Övre Ulleruds hembygds-
gård.

12 juli Kl. 17
Bingo, Forshaga Ängevi IP Arr. Forshaga IF

13-19 juli
Golfvecka i Dömle 13/7 - 19/7, Deje
Forshaga Golfklubb Mer info, tel. 0552-414 40

13 juli Kl. 10-12
Prova-på-ridning, Forshaga
Bergsgårdens ridanläggning. För både unga 
och äldre. Varje måndag under veckorna 25-31. 

14 juli Kl. 14-20
Pensionärsdag, Olsäter
Butorps sommarcafé Speciellt för dig som är 
pensionerad, mindre aktiviteter som hästsko-
kastning, krocket mm. Ta med dig en vän, se 
vår vackra natur, ädelfiske och kom och fika. 
Servering av kaffe, saft, bröd, våfflor, smör-
gås & glass. 

19 juli Kl. 15
Friluftsgudstjänst, Edeby
Hembygdsgården, Edeby. Kaffeservering

19 juli Kl. 17
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje
Bilbingo på Tallmovallen, Östra Deje. 
Arr. ÖDIK.

19 juli Startid kl. 17 sluttid kl 19
Butorps metartävling, Olsäter
Åstjärn / Butorps sommarcafé Anmälan: 16.00-
17.00 på Butorps sommarcafé. Kontakt: Peter 
Ingmarsson 070-6900547 Servering av kaffe, 
dricka, saft, bröd, våfflor, smörgås, glass, För-
säljning av hantverk från lokala tillverkare. 

19 juli Tävlingstid 10-14
Fisketävling i mete, Forshaga
Serietävling nr 8. Klarälven, Forshaga. Start-
avgift seniorer 50 kr. Upplysningar & frågor 
ring 0552-10929 eller gå in på 
www.forshagaafk.zoomin.se

20 juli Kl. 10-12
Prova-på-ridning, Forshaga
Bergsgårdens ridanläggning. För både unga 
och äldre. Varje måndag under veckorna 25-31.
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20 juli Kl. 19
Bingo, Forshaga Ängevi IP Arr. Forshaga IF

21 juli Kl. 14-20
Pensionärsdag, Olsäter
Butorps sommarcafé Speciellt för dig som är 
pensionerad, mindre aktiviteter som hästsko-
kastning, krocket mm. Ta med dig en vän, se vår 
vackra natur, ädelfiske och kom och fika. Serve-
ring av kaffe, saft, bröd, våfflor, smörgås & glass. 

24 juli Kl. 19
Pop & viskväll, Olsäter
Butorps sommarcafé Pop och visor på svenska 
och engelska av Peter & Billy. Servering av 
kaffe, saft, bröd, våfflor, smörgås, glass 

25 juli Kl. 13-16
Barnens dag i Butorp, Olsäter
Hästridning 10:-, fiskedamm, fika samt övriga 
aktiviteter 50:-/barn Kontakt: Linnéa 0552-
320 15 Servering av kaffe, dricka, saft, bröd, 
våfflor, smörgås & glass. Café 0552-320 12. 
Försäljning av hantverk från lokala tillverkare. 

26 juli Kl. 17
Bingo, Forshaga
Ängevi IP Arr. Forshaga IF

27 juli Kl. 10-12
Prova-på-ridning, Forshaga
Bergsgårdens ridanläggning. För både unga och 
äldre. Varje måndag under veckorna 25-31. 

27-30 juli
Forshaga Kammarmusikdagar, 
Forshaga och Deje
27 kl. 19, Invigningskonsert, Övre Ulleruds k:a
28 kl. 13, Lunchmusik, Dömle kyrka
28 kl. 19, Kvällskonsert, Forshaga kyrka
29 kl. 15, Familjekonsert, Forsh. Församlingshem
29 kl. 19, Kvällskonsert, Deje kraftstation 
30 kl. 13, Lunchmusik, Dömle kyrka
30 kl. 19, Finalkonsert, Forshaga kyrka

28 juli Kl. 14-20
Pensionärsdag, Olsäter
Butorps sommarcafé Speciellt för dig som är 
pensionerad, mindre aktiviteter som hästsko-
kastning, krocket mm. Ta med dig en vän, se 
vår vackra natur, ädelfiske och kom och fika. 
Servering av kaffe, saft, bröd, våfflor, smör-
gås & glass. 

29 juli Kl. 18
Vikingagravarna i Nyckelby, Forshaga
Dyvelstens flottningsmuseum. Arkeolog Björn 
Wallbom berättar om den arkeologiska under-
sökningen och dess resultat när två vikinga-
gravar grävdes ut i Nyckelby, Deje. Entré 20 kr

1 augusti
Hästhoppträning i Butorp, Olsäter
Kontakt: Marita 0552-32027, 076-8429382 
Susanna 0563-52512, 070-3451145. 
Butorps sommarcafé har servering. Försälj-
ning av hantverk från lokala tillverkare. 

1-31 augusti enligt caféets öppettider
Utställning på Café Kakan, Forshaga
Sandor Budai - fotografier.

2 augusti Kl. 17
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje Bilbingo 
på Tallmovallen, Östra Deje. Arr. ÖDIK.

7 augusti Kl. 21
Torgny Melins - folkfest, Forshaga
Forshaga Folkets Park. Arr. Karavanen, 
se www.karavanen.org 

8 augusti Kl. 18
Musik i Sommarkväll, Deje Nedre Ulleruds 
kyrka Stihl brass med bl.a. Jonas Palsten. 

8 augusti Kl. 19
Kôlbullekväll vid Klarälven, Deje
Kolbullekväll med underhållning vid gamla 
färjeläget i Edeby. 

9 augusti Kl. 11
Friluftsgudstjänst, Deje
Nedre Ulleruds hembygdsgård. Kaffeservering.

9 augusti Kl. 17
Bingo, Forshaga Ängevi IP Arr. Forshaga IF

9 augusti Tävlingstid kl 10-14
KM i mete, Forshaga Tävlingsplats 
meddelas på www.forshagafk.zoomin.se 

10-16 augusti Kl. 9-15
Peter Ottossons Hockeyskola, Forshaga
Mer info på tel. 054-87 21 86. Arr. Forshaga IF.

15 augusti Kl. 10-16
Barnens dag, Forshaga Dyvelstens flottnings-
museum. Barnens dag i samarbete med Fors-
haga kommun. Massor av skoj för de små. Fri 
entré. Läs mer på www.varmlandsmuseum.se 

16 augusti Kl. 13-17
Kvarntorps Herrgårds Familjedag, Forshaga
Vi bjuder in till herrgårdens park- en kulturdag! 
Det blir musik, sång och annat med främst lokal 
förankring. Ta med kaffekorgen! Se mer info på 
vår hemsida: www.kvarntorpsherrgard.se

16 augusti Kl. 17
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje Bilbingo 
på Tallmovallen, Östra Deje. Arr. ÖDIK.

19 augusti Kl. 19
Nordic Trophy - hockey, Forshaga
Färjestad - Linköping. Förköp bilj. 054-87 21 86 

23 augusti Kl. 10
Blommor, historia & myter vid Löved, Forshaga
En blomstervandring med historisk anknytning. 
Ta gärna med fikakorg. P-plats 
söder om gravfältet. 

23 augusti Kl. 17
Bingo, Forshaga Ängevi IP Arr. Forshaga IF
29 augusti Kl. 12-17
Hantverks-och utställningsdagar , Forshaga
Forshaga Hembygdsgård. Utställningsdagar 
med konst och hantverk. Kaffeservering med 
stort gammaldags kakbord. 

29 augusti Kl. 9-18
Fotbollens Dag på Ängevi, Forshaga
Mer info på tel. 054-87 00 35.

30 augusti Kl. 12-17
Hantverks-och utställningsdagar , Forshaga
Forshaga Hembygdsgård. Utställningsdagar 
med konst och hantverk. Kaffeservering med 
stort gammaldags kakbord. 

30 augusti Kl. 15
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje
Bilbingo på Tallmovallen, Östra Deje. Arr. ÖDIK.

Med reservation för ändringar

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

Sommarens evenemang forts.
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Vi går en härlig tid till mötes och med den ledighet och utflykter. Oavsett om du 

bor här i kommunen eller är på tillfälligt besök är du välkommen till vår turist-

byrå. Vi öppnar för säsongen den 8 juni. Får du besök av släkt och vänner i som-

mar eller ska du själv ut och turista i Värmland? Vi hjälper gärna till med tips på 

utflyktsmål.

Det är ju inte bara turistbyråer och hotell som tar emot turister. Vi invånare spe-

lar också en stor roll i detta, att vara bra ambassadörer för vår kommun och bjuda 

på det bästa av värdskap! Blir du osäker på vad du ska svara när en turist frågar 

efter tips på boende, sevärdheter eller behöver en vägbeskrivning? Du kan alltid 

hänvisa dem till kommunens sommaröppna turistbyrå. 

Vi har satt ihop en lista här till höger med 10 tips över utflyktsmål i sommar. Det 

finns naturligtvis mer att se och göra i kommunen. Det hittar du i evenemangska-

lendern på uppslaget innan eller på www.forshaga.se under Turism & Evenemang. 

Vi önskar dig en riktigt skön sommar och ser fram emot ditt besök!

Varmt välkommen önskar Ann, Lars & Christer

 på Forshaga Turistbyrå och Forshagaforsens 

Sportfiskecenter & Camping.

Sommaren är på väg!

Cykla, gå eller åk inlines på Klarälvsbanan, 

den 9 mil bilfria cykelvägen, som går ge-

nom kommunen (en sträcka från Karlstad 

i söder till Uddeholm i norr). Längs banan 

finns många natursköna platser att stanna 

till på, såsom Hembygdsgårdarna, Syrsjön, 

Edeby rastplats eller Kalles kabyss. 

Väl värt ett besök är Butorp utanför Ol-

säter. Ett riktigt smultronställe, med ett 

sommaröppet café (premiär den 22/6) och 

underhållning under sommarkvällarna. De 

har även aktiviteter som ponnyridning, 

vandring, fiske och bad. 

Prova fiskelyckan i någon av våra sjöar 

eller i Klarälven. Det finns en hel del att 

välja på! Fiskekort köper du på Forshaga-

forsens sportfiskecenter. Här kan du också 

få hjälp om du har fler frågor som rör fis-

keaktiviteter. 

Historien kring flottningen på Klarälven 

erbjuder Dyvelstens flottningsmuseum. Ett 

levande arbetslivsmuseum vid Klarälven 

strand. Öppet den 17/6 – 16/8, kl 10-16. 

Historien om och kring Klarälven finns också 

berättat i Klarälvsrummet vid Forshagafor-

sen och turistbyråns lokaler. Passa på att 

njuta av den fina utsikten som Forshaga-

forsen och Klarälven erbjuder. Vem vet, du 

kanske ser en och annan hoppande lax? 

Vill du komma ut i skogen och röra på dig så 

finns det både kortare och längre stråk så-

som motionsspår, vandringsleder och natur-

stigar. I broschyren Stigar och stråk i Forsha-

ga kommun kan du läsa mer om vilka det är. 

Varför inte ge sig ut på en tur i kanot? För 

mer information om var du kan göra det får 

du hos oss på turistbyrån. 

Badplatser finns det många i kommunen. 

Vid Skivtjärn finns det badvärdar på plats 

under veckorna 27-32 mellan kl 10-17.  

Alla barn – stora som små är välkomna att 

hälsa på hos tomten i hans verkstad. Men 

ring innan ni kommer på besök. 

Är du intresserad av fåglar är Norra Hyn ab-

solut att rekommendera. Det är en av Sveri-

ges artrikaste fågelsjöar med fågeltorn. 

10 utflyktstips 
från turistbyrån

Ann Johansson
Forshaga Turistbyrå

054–17 20 75
ann.johansson@forshaga.se
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-Med reservation för eventuella ändringar-

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Skolmatsedeln hittar du på vår webbplats: www.forshaga.se

Vecka 29
Måndag: Stekt fläsk, löksås, potatis, soppa.

Tisdag: Stekt fisk, filsås, potatis, ärter, färsk frukt

Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker, kräm m mjölk

Torsdag: Köttsoppa, äppelkaka, vaniljsås.

Fredag: Fylld lunchkorv, potatismos, grönsaker, apelsinsoppa 

med banan.

Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker, kräm med mjölk.

Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker, marängsuisse.

Vecka 30
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis, kräm, mjölk

Tisdag: Kasslergratäng, potatis, grönsaker, soppa

Onsdag: Kåldolmar, sås, potatis, lingon, färsk frukt

Torsdag: Ugnstekt falukorv stuvade grönsaker, päronkräm m mjölk

Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsak, soppa

Lördag: Köttfärsgratäng (Goda lådan), grönsaker, persikor m grädde

Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis, vaniljpudding, bärsås

Vecka 31
Måndag Kotlettrad, sås, potatis, grönsaker, soppa.

Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter, fruktcocktail

Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor, färsk frukt.

Torsdag: Kött- och grönsakssoppa, våfflor med sylt och grädde

Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker, kräm m mjölk

Lördag: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter, nyponsoppa med glass

Söndag: Porterstek, sås, potatis, blomkål, äpplemaräng med grädde

Vecka 32
Måndag: Monicas fläskgryta, ris/potatis, fruktsoppa

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

Onsdag: Fiskarens festgratäng, potatis, ärter, ananaskompott

Torsdag: Leverätt, potatis, lingon, blomkål, färsk frukt

Fredag: Lunchkorv, senapssås, potatis, grönsaker

Lördag: Strömming, potatismos, råriven morot, äppel och 

kanelkräm
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker, chokladmousse m grädde           

 

Vecka 33
Måndag: Värmlandskorv/Köttkorv, potatismos, grönsaker, hallonkräm

Tisdag:  Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker,  fruktsoppa

Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter, kräm med mjölk

Torsdag: Blomkål, skinksås, potatis, banan

Fredag: Kycklinggryta med grönsaker. ris/potatis, kräm m mjölk

Lördag: Kallskuret kött, potatisgratäng, grönsaker, glass med bär

Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker, fromage

Vecka 24
Måndag: Kotlettrad,sås, potatis, grönsaker, soppa.

Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter, frukt-

cocktail

Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor, färsk frukt

Torsdag: Kött-och grönsakssoppa, våfflor med sylt och grädde

Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker, kräm m mjölk

Lördag: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter, nyponsoppa med glass

Söndag: Porterstek, sås, potatis, blomkål, äpplemaräng m grädde

Vecka 25
Måndag: Monicas fläskgryta, ris/potatis, fruktsoppa

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

Onsdag: Fiskarens festgratäng, potatis, ärter, ananaskompott

Torsdag: Leverätt, potatis, lingon, blomkål, färsk frukt

Fredag: Helgmatsedel

Lördag: Helgmatsedel

Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker, chokladmousse m grädde

Vecka 26
Måndag: Värmlandskorv/Köttkorv, potatismos,grönsaker, hal-

lonkräm

Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker, fruktsoppa

Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter, kräm med mjölk

Torsdag: Blomkål, skinksås, potatis, banan

Fredag: Kycklinggryta med grönsaker. ris/potatis, kräm m mjölk

Lördag: Kallskuret kött, potatisgratäng, grönsaker, glass m bär

Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker, fromage

Vecka 27
Måndag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter, kräm m mjölk

Tisdag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, potatis, grönsaker, 

nyponsoppa med grädde

Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor, färsk frukt

Torsdag: Vårsoppa, fruktkaka, vaniljsås 

Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker, körsbärssoppa

Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter, chokladpudding

Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli, päron med vaniljsås 

eller grädde

Vecka 28
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker, kräm med mjölk

Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker, bärsoppa

Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter, färsk frukt

Torsdag: Korv Stroganoff, ris, grönsaker, ananaskräm m mjölk

Fredag: Inkokt lax, dillmajonnäs, potatis, ärter, glass med 

jordgubbar

Lördag: Kallskuret kött, potatisgratäng, grönsaker, rulltårtsbakelse

Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker, fromage 
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Boktips från biblioteket
Öppettider: Deje mån 10.00-17.00, tis-tor 9.00-12.00 och 17.00-21.30, fre 17.00-23.30      

Forshaga mån-tor 08.30-20.00, tor-fre 10.00-16.00, sön 11.00-14.00

Martin Widmark

Charter-Rakel och fusk-
hajarna

Det är höst och det regnar 

”alla resande till Playa di 

Roland ombedes gå till utgång 

tre, skynda er nu- om ni ska mé”, ropar Ro-

land i en tratt. Ett äventyr tar sin början där 

coola Rakel återigen utmanar den retsamt 

rimmande och alltid lika rysliga Roland!

Colin Crosbie

Beskär träd och buskar 
i trädgården

I beskär träd och buskar i 

trädgården lär du dig att 

beskära allt från rosor och äppelträd till 

murgröna och lavendel. Med illustrerade 

steg-för-steg-beskrivningar och handfasta 

råd om vilka växter som bör beskäras, när 

det ska göras och hur du går tillväga lär 

du dig allt du behöver för att uppnå bästa 

möjliga resultat.

Sofia Lundberg

Familjesprall - 100 ak-
tiviteter för stora och 
små, inne, ute, året om

Leken är en av de bästa me-

toderna för att få glada, kreativa och ny-

fikna barn. Men det är inte alltid så lätt att 

som förälder, morförälder eller vän hitta 

på något när barnen suckar: ”Jag har så 

tråkigt, vad ska vi göra?”

Catharina Lindeberg-

Bernhardsson

Dukning efter säsong

Låt naturens utbud få avgöra 

bordsdekorationer. I boken 

presenteras 21 dukade bord, 

alla fantasifullt dekorerade, varje bord med 

sin karaktär. Här finns vårens blommor i grön-

gräset, färgglada kålhuvuden till fest på lan-

det, sättpotatis i lådor med ljus som enda 

dekoration och bord där maten dukas upp 

på mossa. Varje årstid finns representerad.

Forshaga
15/6 – 17/8

Måndag 14.00 - 18.00
Tisdag 10.00 - 14.00
Onsdag 14.00 - 18.00
Torsdag 10.00 - 14.00
Fredag 10.00 - 14.00

Deje 
16/6 – 26/6, 3/8 - 14/8
Stängt 29/6 – 31/7

Måndag 10.00 - 17.00
Tisdag 16.00 - 21.30
Onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 16.00 - 21.30
Fredag 17.00 - 23.30

Midsommarafton stängt

Sommaröppet 
på biblioteken 

Ja, det kan man säga om överrasknings-

kvällen i Kulturhuset den 8 maj. Ungdo-

marna bjöds på tacobuffé, men det var 

bara en försmak på överraskningskväl-

len, för efter maten kom tio medlemmar 

från gruppen Kiriaka spelande på samba-/

reggaetrummor och framförde en fantas-

tisk trumshow. Efter showen bjöd Kiriaka 

på workshop och med varsin handledare, 

lärde sig Dejeungdomarna snabbt att spela 

med i de gungande rytmerna. Kvällen gick 

väldigt fort, och entusiastiska ungdomar 

som inte ville att workshopen skulle vara 

slut smög sig med Kiriaka på scenen och 

spelade med i avslutningsnumren.

”Alla kan ju inte älska allt här i världen”, 

visst är det väl så, det fanns allt några ung-

domar som tyckte att trummor ”suger”, 

Dånande succé på Kulturhuset i Deje! 

Inger Stenström
Kulturhuset

054-17 46 60
inger.stenstrom@forshaga.se

men de var ändå nöjda med att det händer 

saker på kulturhuset, och de allra flesta 

tyckte att det var ”soft”, ”coolt”, jättero-

ligt att göra saker tillsammans och kul att 

få prova på.
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Vi är miljötroll vi, vi gillar naturen, 
träden och djuren…ja, så lät det på 
förskolan Trollet när barnen hissa-
de grönflagg på förskolans dag den 
14 maj.

Den gröna flaggan har legat och väntat på 

det högtidliga tillfället. När fröknarna håller 

upp den är det en stolt skara barn som sam-

lats i en ring på gräsmattan utanför försko-

lan. Och att vara stolta har de all anledning 

till för de har arbetat duktigt för att få den. 

Det är Håll Sverige rent som erbjuder skolor 

och förskolor en miljödiplomering genom 

olika projekt. Arbetssättet inom Grön Flagg 

stämmer väl överens med vad Skolverket 

skriver om lärande för hållbar utveckling.

Vi är miljötroll vi! 
Både föräldrar och barn var positiva till 

miljöarbetet;

- Klart vi ska ha en flagga!

Förskolan Trollet har valt att arbeta med 

kretslopp. Återvunnet material är utmärkt 

att pyssla med och barnen har byggt ett 

fint rymdlandskap. Gamla mjölkpaket kan 

bli byggklossar och äggkartonger roliga 

spel. Varje vecka har två nya miljötroll an-

svaret för arbetet. Det har sorterats sopor, 

promenerats till återvinningscentralen, 

pantats burkar som blev till glasspengar, 

plockats skräp och anlagts en kompost. 

Med jord från komposten har barnen plan-

terat solrosfrön. Att förstå vad som händer 

i komposten är inte helt enkelt, men bar-

nen har haft en minikompost i en glasburk 

som de följt förloppet i.

- Miljöfrågor är viktigt, säger Yvonne 

Enochsson som är förskolelärare på Trollet. 

Att barnen får med sig respekten för djur 

och natur. Alla kan vi göra något!

Föräldrar och tidigare barn vid förskolan, 

som varit med och startat upp arbetet, 

var inbjudna till flagghissningen. Barnen 

framförde sin miljösång och efteråt bjöds 

det på saft och kladdkaka med grädde. Bra 

jobbat alla miljötroll!

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

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

Barnen på Trollet berättade om sitt miljö-
arbete och framförde sin miljösång.


