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Nu mäter vi pollen igen!

Eva-Karin Lindner
Miljö- och byggförvaltningen

054 – 17 20 32
eva-karin.lindner@forshaga.se

Lena Backlund
Ekonomichef

054 – 17 20 24
lena.backlund@forshaga.se

Våren är här och så även pollensäsongen. En tuff tid för alla 

som har besvär med kliande ögon och rinnande näsor p.g.a 

pollenallergi. Även i år görs lokala pollenprognoser från mät-

stationen i Forshaga. Med hjälp av dessa prognoser kan al-

lergiker i regionen planera sin vardag och anpassa medicine-

ringen så att effekterna av allergin blir så små som möjligt.

Naturhistoriska riksmuseet gör pollenmätningar på femton 

platser runtom i landet. Mätstationen för Värmland ligger i 

Forshaga och det är Miljö- och byggförvaltningen som sköter 

det praktiska arbetet, medan det är Botaniska Analysgruppen 

i Göteborg som utför analyserna.

Prognoserna presenteras på www.nrm.se och skickas dessut-

om till apotek, vårdcentraler, lokalradio, dagspress, text-TV, 

TV och internet.

Världsekonomi i obalans ger 
obalans i kommunens budget
Forshaga kommun har under många år levt 

upp till det som kallas god ekonomisk hus-

hållning. Det innebär att dagens generation 

inte förbrukar resurser för nästkommande 

generationer. Att kommunens intäkter ska 

räcka till både löpande verksamhet, till 

investeringar och till att betala pensioner. 

2008 vände denna positiva trend och även 

om kommunen klarade balans mellan intäk-

ter och kostnader nådde vi inte upp till det 

som krävs för en långsiktigt god ekonomi. 

Det som nu händer i vår omvärld och främst 

den djupa ekonomiska krisen påverkar kom-

munernas ekonomi högst påtagligt. Vi är nu 

inne i en lågkonjunktur som är både djupare 

och beräknas bli längre än vad tidigare be-

dömningar gjort gällande. Export och inves-

teringar minskar, den privata konsumtionen 

blir lägre och arbetslösheten ökar. Som en 

följd av detta har både kommunens intäkter 

minskat och kostnaderna ökat.

Kommunens största inkomstskälla är skat-

teintäkter och skatteutjämning och för 

Forshaga kommun utgör den 80 procent av 

intäkterna. Avgörande för nivån på skatte-

intäkterna är för kommunerna som helhet 

antalet arbetade timmar och för Forshaga 

kommun är antalet kommuninnevånare 

viktigt då vi inte själva når upp till med-

elskattekraften i riket utan får bidrag från 

skatteutjämningssystemet. Förändringar i 

sysselsättning och folkmängd blir då vik-

tiga faktorer för nivån på kommunens in-

täkter.

Sedan hösten 2008 har nya prognoser från 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

vad gäller skatteunderlaget i Sverige dug-

gat tätt och varje ny prognos har inneburit 

mindre pengar till kommunerna. Den se-

naste prognosen innebär jämfört med bud-

get lägre skatteintäkter (inklusive skatte-

utjämning) med 6 miljoner kronor för 2009 

och 19 miljoner kronor för 2010. 

En ny skatteprognos kommer i slutet av 

april. Utifrån konjunkturinstitutets och 

regeringens senaste bedömningar om den 

ekonomiska tillväxten så kommer den nya 

skatteprognosen att innebära ännu mindre 

skatteintäkter. Regeringen har presenterat 

att vårpropositionen kommer att tillföra 

kommunsektorn (kommuner och landsting) 

ett engångsbelopp på 7 miljarder kronor 

för 2010 och ytterligare satsningar 2011 

och 2012. Den sammantagna effekten för 

budgetåret 2010 av ännu mindre skattein-

täkter och av förslagen i vårpropositionen 

om pengar till kommunsektorn vet vi först 

när nästa skatteprognos kommer i slutet av 

april. Skatteprognosen kommer då att ge 

besked om nettoeffekten förändrar sum-

man 19 miljoner kronor för 2010. 

Den senaste tidens snabba förändringar i 

kommunens budgetförutsättningar, främst 

när det gäller intäktssidan ställer stora 

krav på nämnder och förvaltningar att an-

passa verksamhet och ekonomi till den nya 

nivån på intäkterna. Precis som i en privat 

ekonomi så måste utgifterna anpassas ef-

ter den nya plånboken. 
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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: Barn i Bolivia. 
Se artickeln om Hjärtegåvans 
arbete på baksidan.

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

Våren närmar sig och så gör även budgetarbetet inför 2010.

Under två dagar i april ska budgetberedningen utarbeta ett förslag 

till fullmäktige i maj. Världen befinner sig i en finansiell kris och 

Sveriges kommuner och landsting får inte några ekonomiska till-

skott från regeringen. Detta innebär att även vår kommun måste 

dra ned på sina utgifter kommande år. Så är det för alla kommu-

ner. Detta går det dagligen att läsa eller höra om i olika media.

Det är inte första gången världen befinner sig i en lågkonjunktur 

och inte heller sista. Efter nedgång kommer uppgång. Frågan är

hur länge vi ska ”övervintra”?

Allt är inte nattsvart
Barn, ungdomar och vuxna har nu flyttat in i vårt Lärcenter. Ungdomarna har fått två mö-

tesplatser i våra båda Folkets Husbyggnader. Spännande mötesplatser behövs än mer när 

fler hamnar i utanförskap.

De gamla är, enligt en enkätundersökning, nöjda med den omsorg de får. Barn, ungdomar 

och riktigt gamla måste komma i första hand när vi ska utforma budgeten inför 2010. Men 

inte ens inom dessa områden kommer allt att förbli som det varit. Förändringar beror ju 

inte alltid på sämre ekonomi. Det handlar också om förändrade behov och önskemål. De 

flesta av oss är överens om att i dåliga tider måste man prioritera. Vad råder det dock olika 

meningar om.

Så till sist en liten vädjan
När snön försvinner och gatorna sopas, kommer cyklarna fram. Kör sakta i samhället, inte 

minst för de yngsta cyklisternas skull! Är det något som alla barnfamiljer tar upp när vi träf-

far dem, så är det fortkörarna i samtliga bostadsområden. Hur skulle du klara av att leva 

om du körde över ett barn?

Barnkommun i Värmland

Den 16 mars fyllde Maja Ohlsson 100 år. Maja 

är uppväxt i Forshaga, yngst i en skara av nio 

syskon. Hon berättar att hon jobbat i köping-

en innan hon pensionerades. Hon städade på 

biblioteket och hjälpte även maken att låna 

ut böcker.

Grattis Maja 100 år!
- Men det är ju några år sedan, ler Maja.

Maja trivs på Forsgården där hon bor. Hon 

har en egen lägenhet och lagar då och då 

egen mat, ofta pannkakor. På frågan vad 

hon gjort för att bli så gammal svarar Maja 

att hon nog inte gjort något särskilt, bara 

jobbat.

- Ingen som dör av arbete! skrattar hon.

Maja har en son i Öster Deje och en dotter i 

närheten av New York i Amerika. I Amerika 

finns också barnbarn och barnbarnsbarn. 

Maja har korsat atlanten sju gånger. Hon 

berättar om stormiga båtfärder på elva da-

gar, innan flyget tog över trafiken.

Kenneth Eriksson och Anita Klum 
från Forshaga kommun uppvaktade 

      födelsedagsbarnet med blommor. 
Lina Larsdotter Olsson

Informatör
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Tips till dig som 
anlitar hantverkare

Begär skriftliga anbud från flera firmor. 

Större arbeten varierar ofta mycket i pris 

mellan olika hantverkare. Undvik hantver-

kare som inte vill ge en offert. Allt som ska 

ingå ska vara specificerat.

Hämta Hantverkarformuläret 09 (kon-

trakt) hos din konsumentrådgivare eller på 

www.karlstad.se/konsument.  Detta är av-

sett att användas vid reparations- och om-

byggnadsarbeten där enskild konsument är 

beställare. 

Kontrollera att priset är inklusive 

moms. En del hantverkare lämnar ett pris 

exklusive moms, har man missat det kan 

slutnotan bli en chock. Att lämna offerter 

på arbeten till en privatperson utan att in-

kludera momsen är ett brott mot prisinfor-

mationslagen.

Har ni bestämt ett pris på förhand får 

det inte ändras. Har du fått en ungefärlig 

prisuppgift får den inte överskridas med 

mer än 15 procent. Därefter måste du ge 

ditt godkännande.

Ska fler arbeten utföras samtidigt; be-

gär ett lägre paketpris.

Kontrollera att firman har F-skattebevis 

hos den lokala skattemyndigheten, an-

svarsförsäkring och att den inte har några 

anmärkningar hos kronofogdemyndighe-

ten.

Förhandla bara med en person. Se till 

att denna person har totalentreprenad på 

arbetet - ansvarar för de andra hantver-

karna som kopplas in.

Kontrollera referenser innan du god-

känner offerten.

Se till att det skriftliga avtalet klargör 

arbetets omfattning (fördelning arbete - 

materialkostnad), när arbetet ska påbörjas 

och slutföras, samt pris (inklusive moms) 

och betalningsvillkor. Du måste göra upp 

om du ska betala ett fast pris eller löpande 

räkning. Vid löpande räkning bör du begära 

en övre kostnadsgräns.

I avtalet bör det stå vilken ersättning 

du har rätt till om arbetet blir försenat. 

Detta är det nästan omöjligt att göra upp 

om när väl situationen uppkommit.

Se till att den du anlitar har skrivit un-

der offerten, annars gäller den inte.

Du har alltid rätt att avbeställa en 

tjänst innan den har avslutats. Men då kan 

hantverkaren begära ersättning för det 

som redan utförts, ytterligare arbete som 

inte går att undvika, inköpt material och 

förluster som uppstått till följd av att hant-

verkaren tackat nej till andra arbeten. Du 

ska begära att hantverkaren specificerar 

sina krav skriftligt.

När arbetet är klart ska du tillsammans 

med hantverkaren gå igenom att allt som 

står i kontraktet blivit utfört på rätt sätt. 

Du har alltid rätt att få en specificerad räk-

ning.

Konsumenttjänstlagen gäller när du an-

litar hantverkare. Lagen är tvingande, det 

betyder att ett avtal om en tjänst inte får 

innehålla sämre regler för konsumenten än 

vad lagen specificerar.

Om någon del i arbetet blivit fel kan du 

kräva att det avhjälps eller få prisavdrag. 

Det finns också möjlighet att häva avtalet 

helt eller delvis. Fel kan i det här fallet be-

tyda att arbetet inte är fackmässigt utfört, 

resultatet inte blivit det Ni kommit överens 

om eller om tilläggsarbeten inte har ut-

förts trots fara för allvarlig skada. Har det 

blivit fel ska du klaga hos näringsidkaren 

inom skälig tid.

Tänk på att om du anlitar svart arbets-

kraft, så finns det inga försäkringar. Får 

du exempelvis rörproblem och översväm-

ning, kan det vara svårt att få ut på försäk-

ringen, om Du inte kan visa på att arbetet 

är utfört av en fackman. Du kan även få 

problem med att bevisa utlovade garantier 

och det går inte att klaga hos Allmänna re-

klamationsnämnden www.arn.se. Vidare 

går kostnaden inte att dra av mot reavin-

sten, när huset säljs.

Om du är intresserad av ett studiebesök till 

din skola, förening etc. är du välkommen 

att kontakta oss!

Ina Johansson, Elisabeth Eklo, 
Ulf Stefansson, Jane Ullman

Rådrummet
Besöksadress: Kungsgatan 12 

/Stora torget, Karlstad
Tel: 054-29 73 01, 054-29 73 04, 

054-29 73 02, 054-29 73 12
Fax: 054-29 73 10

konsumentkarlstad@karlstad.se 

Öppet: Mån – Fre kl. 11-16
Tel.tid: Mån – Fre kl. 11-12, 13-15

Har du tänkt anlita en hantverkare? 
I så fall finns det många saker som är 

bra att kontrollera innan du sluter avtal.
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Den 7 juni är det val i Sverige 

Val till Europaparlamentet

Ulla Henriksson
Utredningssekreterare

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

Antalet valdistrikt har i och med 2009 mins-

kat från nio till fem: Deje, Dejefors, Skived, 

Grossbol och Forshaga. De som helt upphört 

är alltså: Olsäter, Östra Deje/Mölnbacka 

och Skived Västra samt ett av de i centrala 

valdistrikten i Forshaga.

Vallokalerna är:
Kulturhuset i Deje Folkets Hus

Dejeskolans matsal

Grossbolskolans matsal

Skivedskolans matsal

Biblioteket i Forshaga Lärcenter

Som en utökad service nu i övergången till 

färre vallokaler kommer också Olsäters-

skolans matsal att vara öppen på valdagen.

Precis som vid tidigare val kan man för-

tidsrösta, något som kommunen har fullt 

ansvar för.  Från 20 maj till och med valda-

gen kan man göra det i kommunens båda 

bibliotek: i Lärcenter i Forshaga och Kul-

turhuset i Deje.

Anmäl gärna Ditt intresse, om Du vill hjäl-

pa till med röstmottagningen!

Kontakt

Kommunledningskontoret 

Tel: 054-17 20 08 eller 054-17 20 79

E-post: kommun@forshaga.se

Valnämndens ordförande

Birger Jönsson (S), tel: 054-87 03 38 

eller 0705-87 03 38

Valnämndens vice ordförande

Magnus Olofsson (C), tel: 070-533 89 31

Handläggare

Ulla Henriksson, tel: 054-17 20 79 

eller 0767-88 71 45

Caroline af Ugglas 
gör årets affisch 
för majblomman

Majblomman har ända sedan 1907 låtit skapa 
en affisch - från början den enda reklammöj-
lighet som fanns - men i dag görs det för att 
hålla en hundraårig tradition vid liv. I år gick 

uppdraget till Caroline af Ugglas.

Majblommans insamling startar den 21 april genom att barn 

säljer majblommor i två veckor. I fjol samlades 46,5 miljoner 

kronor in. Pengarna behövs. Barn i familjer med en knapp eko-

nomi tvingas ofta avstå från aktiviteter i skolan eller på fritiden 

som kostar pengar.

Ekonomiskt bidrag från Majblommeföreningen i Forshaga kan sökas 

vid två tillfällen. Sista ansökningsdatum är 15 maj samt 15 oktober.  

Ansökningsblankett finns att ladda hem från www.majblomman.se 

eller hämtas  på BVC och hos skolsköterskorna som även kan svara 

på övriga frågor.

Lena Pettersson
Majblommans lokalförening i Forshaga

lena.pettersson@liv.se
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Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

Marcus Ekholm
Näringslivsstrateg

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

Information från Näringslivscervice

Nya företag
Tidsperiod februari och mars 2009

Källa: Bolagsverket (Reservation för eventuella fel)

LEGON konsult i Värmland AB
Handel och förvaltning 

av värdepapper.

Värmlands Res-montör
Chaufförsuppdrag och service 

av fordonselektrisk utrustning.

Froggy Handelsbolag
Butik med presentartiklar.

Handelsbolaget NK BYGG
Bygg.

Solsta Lokalvård AB
Lokalvård och försäljning 

av städprodukter.

Lycka till önskar Näringslivsservice!

Det händer många intressanta saker i nä-

ringslivet i Forshaga kommun. Läs och låt 

dig inspireras av all den kraft och framå-

tanda som finns hos våra entreprenörer.

• Energicellen har köpt in ytterligare en 

floatingtank och byggt ett saltrum.

• Restaurang Hotellet i Forshaga HB har 

öppnat ny lunchservering på Forshaga Hotell.

Åtskilliga företagare har blivit uppringda och erbjudits att mot betalning slippa säljsam-

tal över telefon. Mot en årskostnad erbjuds företagaren en lösning där deras företags-

nummer kan spärras mot ett så kallat NIX-register mot företag. De företag som säger 

sig sälja denna lösning har dock inget fungerande system som kan spärra TM-samtal 

riktade till företag, utan försöker sälja något som de är högst medvetna om inte fung-

erar. Föreningen NIX-Telefon och Svensk Handel varnar därför svenska företagare för att 

nappa på erbjudandet. 

Idag är det enbart privatpersoner och kan spärra sitt abonnemang via NIX-Telefon. Flera 

företag har vänt sig till Föreningen NIX-Telefon för att ställa frågan om företag kan anslu-

ta sig till tjänsten. Svaret på den frågan är nej. Efter diskussioner med företag och andra 

organisationer, så som kommuner, ser föreningen idag att ett NIX liknande spärregister 

för företag skapar fler problem än lösningar för företagarna. Föreningen NIX-Telefon är 

medveten om att för en småföretagare kan ett säljsamtal upplevas som tidskrävande 

och det känns lockande att kunna säga ring inte mig. Konsekvensen av ett spärregister 

skulle innebära att företag eller organisationer som vill kontakta ett annat företag eller 

organisation, där man sedan tidigare inte har en kundrelation måste kontrollera, mot en 

kostnad, om telefonnumret är spärrat eller inte. 

Som företagare finns naturligtvis möjligheten att begära reklamspärr hos de företag som 

säljer kontakt- och adressinformation. Hur spärren fungerar och är upplagd är dock indi-

viduell för varje företag som erbjuder tjänsten. 

Vill du veta mer, kontakta mig så

hjälper jag er att komma vidare.

Bluffakturor
Det blir allt vanligare att oseriösa före-

tag skickar så kallade ”bluffakturor”. 

På Svensk handels hemsida kan man se 

vilka företag som uppges i ”varnings-

listan”. Man kan även få råd och tips 

om hur man går till väga om man blir 

drabbad. 

Läs mer på www.svenskhandel.se 

Klicka på fliken Varningslistan.

• Dömle Herrgård övertar driften av golf-

restaurangen på Forshaga Golfbana.

Har du något intressant att berätta om din 

verksamhet? Hör av dig!

Notiser från näringslivet

Information angående 
telefonförsäljare

Nyheter i näringslivetÅrets kvinna
i och för 
näringslivet
Jessica Larsson, ägare av Bylunds tvätt 

AB, prisades för sitt föredömliga företa-

gande under 2008 och utsågs till ”Årets 

kvinna i och för näringslivet” i Forshaga 

kommun. Utmärkelsen är instiftad av 

Företagarna Värmland och ges till en 

kvinna i kommunen som har gjort något 

betydelsefullt för näringslivet. Syftet 

med priset är att uppmärksamma kvin-

nors värdefulla insatser för näringslivet 

i Värmland. Priset ska inspirera till fort-

satta insatser och efterföljare bland an-

dra kvinnor. 
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Handlaŕ n i Olsäter

För ungefär ett år sedan tog Maria Eriksson 

över lanthandeln i Olsäter.

- Mamma köpte en sommarstuga här och 

flyttade ganska snart hit. Det var hon som 

fick reda på att den skulle säljas, berättar 

Maria. Jag var trött på jobbet och tyckte 

att det kunde vara kul. Jag har aldrig ens 

varit i närheten av ett butiksjobb tidigare, 

så det var en chansning! Första gången jag 

åkte hit tänkte jag; Herregud! Kommer vi 

aldrig fram till det där stället! Men det är 

ju faktiskt väldigt fint här uppe.

Maria har en sambo och en dotter som flyt-

tade med från Karlstad upp till Olsäter.

- Jag trodde att det skulle bli svårt att få 

med min dotter, men hon såg jättemycket 

fram emot att flytta upp. Det är ju skillnad 

på storleken på klasserna, skrattar Maria.

Familjen hade letat hus ett tag. Nu bor de 

på övervåningen, över butiken. 

- Det är stor skillnad på huspriserna, säger 

Maria. Vi hade nog inte tänkt oss att flytta 

så långt, men det är inget jag ångrar.

Marias sambo jobbar fortfarande i Karlstad 

och det funkar fint att pendla.

- Nu har ju vägen blivit så fin också och 

det blir väl ännu bättre när de gjort nästa 

sträcka, säger Maria och syftar på vägarbe-

tet på 62:an mellan Deje och Olsäter.

Lanthandeln tillhör Handlaŕ n, en kedja 

som mest består av lanthandlar. Butiken 

tillhörde kedjan redan när Maria tog över, 

men den har till-

hört olika kedjor 

tillbaka i tiden. Ma-

rias kollega Anette 

har jobbat i buti-

ken i 24 år. När hon 

började tillhörde 

lanthandeln kedjan 

Favör. Hur länge 

butiken har funnits 

i Olsäter vet ingen 

av dem riktigt.

Anette är anställd i 

butiken på halvtid.

- Jag jobbar alla andra tider, skrattar Ma-

ria! Det är tufft, men det funkar ju! På frå-

gan vad det bästa är med att vara egen 

svarar hon:

– Friheten att göra som man vill, det är upp 

till mig vad det ska bli av det hela. Men 

helt själv är jag ju inte. Mamma hjälper 

mig med pappren och så.

Från lanthandeln finns det möjlighet att få 

sina varor hemkörda en gång i veckan. Just 

nu utnyttjas den servicen av 5-7 personer 

regelbundet. Maria kör själv ut varorna.

Lanthandeln är också lotto- och apoteks-

ombud. Det finns möjlighet att lämna in 

sitt recept och få sina mediciner skickade 

till lanthandeln. 

Jag frågar Maria vad hon har för planer för 

butiken framöver. 

– Utseendemässiga förändringar, utsidan av 

huset, svarar hon. Och så vill jag bygga en 

uteplats. Lanthandeln ligger nära Klarälvs-

banan så på våren och sommaren blir det 

full fart i butiken. Uppe vid banan sitter 

en skylt med en kaffekopp på. Ibland kom-

mer folk lätt förvirrade och letar efter ett 

café. Då och då kommer någon hit och får 

sig en fika. Vill dom ha en smörgås så fixar 

vi det och vill dom köpa sig mat att värma 

i mikron så går det bra. Inget är omöjligt!

Folk i bygden är bra på att utnyttja lant-

handeln tycker Maria och det är ju tack 

vare att dom handlar på orten som servi-

cen med en butik kan finnas kvar.

Det är riktigt fint vårväder när jag ger mig av upp till Olsäter för att 
träffa Maria Eriksson som driver lanthandeln där. Det är bara några da-
gar innan påsk. På trappan står påskris och inne i butiken är det fullt av 
kycklingar, ägg och färgglada fjädrar. Det är en liten, gemytlig butik och 
i hyllorna kan du hitta allt du behöver.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

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

Information från Näringslivscervice

Anette Eriksson, Anne Stigsdotter och Maria Eriksson på trappan till Handlar ń i Olsäter.

Maria bakom kassan.
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17.00  Kulturhuset och biblio-  
 teket öppnar
19.30 Biblioteket stänger
19.30 Ungdomarna bjuds på mat
20.30 Dånande överraskning
23.30 Kulturhuset stänger

Överraskningarnas 
kväll på Kulturhuset

Kulturhuset i Deje, 8 maj

Öppet hus 
på Träffen!
Onsdagen 25/3 höll vi Öppet Hus på 

kommunens nyaste träffpunkt för ung-

domar. Eftersom det var våffeldagen 

tyckte vi att det passade att grädda 

våfflor som besökarna kunde mumsa 

på. Många kom, många fikade och det 

blev många våfflor att grädda! 

Alla som tittade in under dagen tyck-

te att vi gjort iordning fint och fått 

en hemtrevlig känsla i lokalerna. Kul! 

tycker vi, för det var precis det husrå-

det ville få till när vi började planera i 

Januari.

Under dagen fick vi jättefina inflytt-

ningspresenter, bl.a. en tavla som pas-

sar perfekt i vårt TV- rum!

Tack alla som tittade in hälsar Ungdomar 

och personal på Träffen genom Kicki.

Kicki Lindfors
Träffen

054-17 22 72
kristina.lindfors@forshaga.se

Har du en affärsidé?
Communicare är en non-profit organisation som arbetar för att unga 
människor skall göra det de vill. Organisationen jobbar med att stimu-
lera entreprenörskap, handlingskraft och motivation hos unga kvinnor 
och män. 

Communicare driver bland annat projektet Attityd 2010, där syftet är att arbeta med 

attityder kring entreprenörskap och se möjligheter istället för hinder för att få fler 

unga att starta företag.

HomeDent ägs av Lotta Westerberg och Sanna Jonsson. Lotta har arbetat som legitime-

rad tandhygienist och kommer dagligen i kontakt med patienter som efterfrågar enklare 

och effektivare produkter för egenvård. Sanna har också arbetat som tandsköterska un-

der många år. Utifrån kunskap och erfarenhet om patienters efterfrågan, bildade de 

HomeDent.

- Communicare har varit ett mycket bra stöd för oss i startfasen, från idé till produkt 

säger Lotta. De har fungerat som bollplank där vi fått många goda råd om hur vi kan gå 

vidare med saker och ting.  De har lotsat oss vidare till nyttiga kontakter och hjälpresur-

ser som finns för nya företagare. Mycket hjälp finns att få det gäller bara att få reda på 

vad som finns säger Sanna. 

- Vi fick även Communicares entreprenörskapspaket som bland annat innehöll ett häfte 

med en mängd checkar av olika slag. Bland annat fick vi gratis visitkort samt en timmes 

fri rådgivning hos patentbyrå. 

Kontakta Communicare och bli inspirerad för att gå vidare med din idé! Communicares 

coacher hjälper dig att omvandla din dröm till verklighet. 

På www.minattityd.se hittar du adress och 

telefonnummer till ditt närmsta lokalkontor.

Lotta Westerberg, en av delägarna i Homedent.

Kicki Lindfors tar emot en blomma från 
kommunchefen Ingrid Näsström.

Pernilla Samuelsson
Projektledare, Communicare

 054-13 75 78
pernilla.samuelsson@communicare.nu 
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Vad behöver jag söka bygglov för
Bygglov krävs för att bygga nytt, bygga 

till eller för att ändra en byggnad så att 

någon bostad eller lokal tillkommer. Det 

krävs även bygglov för att använda en 

byggnad för ett nytt ändamål, om föränd-

ringen är väsentlig. För ekonomibyggnader 

för jordbruk, skogsbruk eller därmed 

jämförlig näring inom område som inte 

omfattas av detaljplan, behövs bygglov 

om man ska använda byggnaden för ett 

väsentligt annat ändamål. Bygglov krävs 

för att anordna, uppföra eller väsentligen 

ändra vissa anläggningar. Detta gäller 

bland annat nöjesparker, idrottsplatser, 

campingplatser, skjutbanor, småbåtsham-

nar, friluftsbad, motorbanor, vindkraft-

verk, murar och plank. Men också upplag 

eller materialgårdar, som permanent upp-

läggning av bilar, båtar och byggnadsma-

teriel av viss omfattning, kräver bygglov. 

Det kan behövas bygglov för att ändra en 

byggnads yttre utseende väsentligen. Om 

du är osäker om du behöver bygglov? Kon-

takta kommunens bygglovshandläggare.

Bygglovsbefriade åtgärder
I anslutning till en- och tvåbostadshus 

får man utan bygglov anordna skyddade 

uteplatser med mur eller plank som inte 

är högre än 1,8 meter. Muren eller planket 

får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut 

från huset och inte närmare tomtgränsen 

än 4,5 meter. Man får också utan bygglov 

ordna skärmtak över uteplatser, altaner, 

balkonger eller entréer om taken inte är 

större än 15 m2. Skärmtaken får inte pla-

ceras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. 

I en- och tvåbostadshus omedelbara när-

het får man utan bygglov sätta upp fristå-

ende komplementbyggnader med en sam-

manlagd byggnadsarea på högst 15 m2, så 

kallade friggebodar. Det finns inte någon 

begränsning av antalet bodar. Den största 

höjden från mark till taknock får vara 

3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna 

får inte placeras närmare gränsen än 4,5 

meter. Kraven i BVL och i 2 och 3 kap. PBL 

gäller alltid. ”Friggebodsrätten” begränsas 

inte av några planbestämmelser. Däremot 

krävs tillstånd enligt miljöbalken inom 

strandskyddsområde, det vill säga normalt 

inom 100 

meter från 

hav, sjö och 

vattendrag. De 

grannars om berörs 

kan medge att mur, 

plank, skärmtak och frig-

gebodar placeras närmare 

tomtgränsen än 4,5 meter.

Bygganmälan
Samhället ställer krav i fråga om en 

byggnads bärförmåga, brandsäkerhet, 

lämplighet för avsett ändamål, energihus-

hållning, tillgänglighet och användbarhet 

för personer med nedsatt rörelse- el-

ler orienteringsförmåga etc. För att 

miljö- och byggnämnden ska kunna göra 

en bedömning om samhällets krav på 

byggnaden eller anläggningen uppfylls 

ska byggherren, minst tre veckor innan 

byggarbetet påbörjats, lämna in en bygg-

anmälan. I en del fall behöver byggherren 

göra en bygganmälan även om det inte 

krävs bygglov. Dit hör exempelvis sådana 

ändringar av en byggnad som berör 

konstruktionen av de bärande delarna, 

installation eller väsentlig ändring av 

hissar, eldstäder, ventilation, anordningar 

för vattenförsörjning eller avlopp.

Rivningslov
Rivningslov krävs för att riva byggnader 

inom område med detaljplan eller i vissa 

fall med områdesbestämmelser. Riv-

ningen kan omfatta hela byggnaden eller 

delar av den. Rivningsanmälan krävs för 

de flesta rivningsarbeten.

Marklov
Marklov krävs för schaktning eller fyllning 

för att avsevärt ändra markens höjdläge 

inom område med detaljplan.

Strandskydd
Hur stort område som är skyddad runt en 

sjö eller ett vattendrag varierar. I Forsha-

gas kommun är det i de flesta fall 100 el-

ler 150 meter. Har man önskemål om att 

bygga inom strandskyddat område måste 

man ansöka om strandskyddsdispens.

Hur lång tid tar det att få svar på ansökan?
Generellt gäller att planenliga projekt, lik-

som projekt med fullständiga och läsbara 

handlingar, handläggs mycket snabbare 

än projekt med avvikelse från detaljpla-

nen eller projekt med dåliga handlingar. 

Du kan själv påverka handläggningstiden 

genom att lämna korrekta handlingar och 

fackmässigt utförda ritningar från början. 

Under våren inkommer en stor mängd 

ansökningar med långa handläggningstider 

som följd.

Välkommen att kontakta oss som 
handlägger byggärenden!

Carl Karlsson
Byggingenjör

Tel. 054-17 20 90

carl.karlsson@forshaga.se

Ewert Alfredsson 
Byggingenjör  

Tel. 054-17 21 00

ewert.alfredsson@forshaga.se

Ann-Marie Kvarnström
Förvaltningssekreterare

Tel. 054-17 20 35

ann-marie.kvarnström@forshaga.se

 Illustration: 
Kjell Warnquist

Boverket

Carl Karlsson
Byggingenjör
054-17 20 90

carl.karlsson@forshaga.se

Information om byggbestämmelser inför våren och sommaren

Går du i byggtankar?
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Sommaren 2009 

Praktikarbete 
Forshaga kommun erbjuder i år praktikarbete till i 
första hand ungdomar födda 1993. Äldre ungdomar 
med ej avslutad gymnasieutbildning kan söka i de 
speciella projekten Badvärd, eller Skapa ditt dröm-
jobb, se beskrivning nedan. Jobben kommer i 
största omfattning att fördelas inom kommunala 
förvaltningar och föreningar. 

 Ansökningsblankett finns att ladda hem på 

kommunens hemsida, www.forshaga.se, 

eller att hämta i kommunens växel, biblio-

teken, Deje simhall och på arbetsförmed-

lingen. På ansökningsblanketten kan du se 

vilka platser som kan sökas.

Badvärdar            
Deje simhall inbjuder till en utbildning av 

6 st. badvärdar. Efter genomgången utbild-

ning erbjuds 3 veckors arbete som badvärd 

vid Skivtjärn under tiden 29/6 – 9/8, 8 tim/

dag. Kursen pågår under vecka 25 i Deje 

simhall. Obs! Ej lön under utbildningstiden.

Utbildningen riktar sig till dig som är född 

–92 i första hand och –93 i andra hand. (Vid 

otjänlig väderlek gäller underhållsarbeten 

vid simhallen).

Övriga upplysningar och ansökningsblan-

kett: Annica Karlsson, tfn 0552-44670 eller 

www.forshaga.se/fritid/simhallen. 

PS. Det är bra om du har god simkunnighet 

och vattenvana DS.                     

Skapa ditt drömjobb                            
Låter det för bra för att vara sant? Att du 

själv får bestämma vad du ska arbeta med 

i sommar och dessutom få betalt för det. 

Det kan vara sant. Du fyller i en ”Dröm-

plan” där du berättar om ditt drömsom-

marjobb och hur du tänkt genomföra det, 

ensam eller tillsammans med kompisar. 

Representanter från ungdomscentrum och 

AIC utser vilka av de inskickade drömpla-

nerna som skall bli verklighet. Efter som-

marjobbets slut får du/ni skriva en rapport 

där det beskrivs vad som gjorts och vilket 

resultat som uppnåtts. 

Information

Lön: 41: -/tim (inkl. semesterersättning)

Arbetstid: 6 tim/dag i 3 veckor

Arbetsperioder: 1 = V 25-27, 
2 = V 28-30, 3 = V 31-33

Sista ansökningsdag: 20 maj 2009

Vi tar emot ansökan via e-post: 
leif.larsson@forshaga.se

Övriga upplysningar: Leif Larsson, 
tel. 0552-121 56 eller 0552-109 58. 

Leif Larsson
Arbetsidécentrum 

0552-109 58
leif.larsson@forshaga.se

Vad kan man jobba med? Det är upp till 

dig och din fantasi och kreativitet. För att 

sätta igång tankeverksamheten kommer 

här några förslag på vad man skulle kunna 

hitta på. Du har säkert fler…

Ordna en modevisning, en konsert, en 

konstutställning, planera aktiviteter på 

fritidsgården eller Träffen, bygg en ska-

teboardramp, ge ut en tidning, arrangera 

en tävling, etc. Sommarjobbet varar i 3 

veckor. Ungdomscentrums personal är dina 

handledare under dessa veckor och hjälper 

dig bolla idéer, strukturera upp arbetet, 

hjälpa till med kontakter etc. Projektet 

riktar sig till dig som går på gymnasiet.

Att tänka på
Du som söker Drömsommarjobb eller Bad-

värd, lämna gärna in en ansökan på blan-

ketten Praktikarbete 2009 också.

Välkommen med din ansökan!

SISU Forshaga har en stor löpgrupp på runt 50 personer. Man har också 

en Löp å lek verksamhet med runt 160 barn varje år i åldrarna 6-16 år.

- Vi vill få folk på fötter, säger Christer Fabricius, tävlingsledare för 

SISU-joggen. Alla ska trivas och vi hoppas att tävlingen genererar 

fler motionärer.

Lördagen den 23 maj går årets upplaga av SISU joggen av stapeln. 

Hela elva olika klasser startar på Gaijersgatan 2 i Forshaga. Sträck-

an är 1 km för de allra yngsta och 2x4 km i dam-, herr- och lagupp-

ställningarna. Alla barn som 

deltar får medalj.

SISU joggen - en löparfest för alla åldrar 

Lina Larsdotter Olsson
Informatör
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Modeshow på B.T.L
Lördagen den 21 mars var det dags för 

den tredje modeshowen på B.T.L. Årets 

arrangörer var Roots kläder, Hudvårdssa-

longen, Studio C, Kaffestugan, Sà longen, 

Karins blommor och Kanel och änglar i 

sammarbete med Swedbank.

Vi blev varmt välkomna och bjöds på 

snitttar och dryck av Kaffestugan. 95 

biljetter var sålda så salen blev snabbt 

fullsatt och det var med spänd förvän-

tan man fick se vårens nyheter i kläder, 

frisyrer,styling samt inredning och blom-

mor.

Under visningen gjorde Anna på Hud-

vårdssalongen en festmakeup på Camilla 

från Rubb och Stubb. Lokala manne-

känger visade mysplagg och allt för var-

dag och fest. Visningen avslutades med 

ett vakert par. Brudgummen var Marcus 

, vår nye näringslivschef i Forshaga och 

hans vackra brud Annica.

På entrebiljetten kunde man vinna pri-

ser från visningens arrangörer, även 

brudbuketten. Veronica på Swedbank 

tackade alla med en ros och fick själv en 

vacker bukett från Karins blommor. En 

fantastisk visning och vi hoppas få se Er 

till hösten igen.

 
Text: Lisbeth Budai
Foto: Sandor Budai

Planförslaget är klar för utställning, alla undersökningar och utredningar är utförda. 

Planförslaget ska ställas ut mellan 16 april och 7 maj i kommunhuset i Forshaga, biblio-

teket i Forshaga Lärcenter och i biblioteket i Deje kulturhus. Under utställningstiden kan 

synpunkter inkomma. Sedan ska planen behandlas av miljö- och byggnämnden för att till 

sist antas av kommunfullmäktige.

För en del år sedan hade vi i Forshaga kom-

mun väldigt många fallolyckor, ofta med 

svåra frakturer som följd. Något som ju 

orsakar den som drabbas ett stort lidande 

och inte så sällan kunde man inte återvän-

da till ett eget boende. Det orsakar också 

kommunen avsevärda kostnader, bland an-

nat för rehabilitering.

Kommunen beslöt då, efter ett exempel 

från Höganäs, att försöka att minska anta-

let fallolyckor genom att erbjuda de äldre 

(och även i vissa fall sjuka och handikap-

pade) gratis hjälp med sådana sysslor i och 

kring hemmet där man riskerar råka ut för 

en olyckshändelse. Man erbjöd hjälp med 

sådana saker som att byta glödlampor, sät-

ta upp gardiner och annat där det krävs att 

man klättrar upp på en trappstege eller en 

stol för att kunna utföra arbetet.

Den 18 april år 2005 startade projektet. 

Kommunen invånare informerades, bland 

annat genom annonser i det lokala an-

nonsbladet, genom att projektledningen 

informerade vid olika mötet för pensionä-

rer och genom att dagspressen skrev om 

projektet.

Trots marknadsföringen blev starten gan-

ska ”trög”. Det tog nära ett år innan efter-

frågan på våra tjänster tog ordentlig fart.

I nuläget är det omkring 160-170 pensionä-

rer som regelbundet ringer oss och ber oss 

hjälpa till med en rad olika saker.

De vanligaste uppdragen vi får är att byta 

glödlampor och gardiner. Men vi gör myck-

et mer än detta. Vi har klätt julgranar, vi 

bär in och ut trädgårdsmöbler, vi rengör 

luftvärmepumpar och en massa annat.

Det vi inte kan hjälpa till med, är sådant 

som privata företag skall försörja sig på. Vi 

städar inte och putsar inte fönster. Vi kan 

heller inte åta oss sånt som elektrikern el-

ler rörmokaren normalt utför.

Men annars hjälper vi till med det mesta. 

Om det är något du behöver ha gjort i och 

kring hemmet och om du känner dig osäker 

på om du klarar det, så tveka inte att ringa 

och fråga oss om hjälp. Vi säger sällan nej 

till en förfrågan. Du når oss på telefon 0552 

103 79 vardagar mellan 08.00 och 15.00.

Tommy Jonsson
Ola Hansson 

Forshaga äldreservice
0552 - 103 79

Forshaga äldreservice

Detaljplan för området vid Doktorudden

Tomas Ivansson
Miljö- och byggförvaltningen

Forshaga och Munkfors kommuner
054- 17 20 31

tomas.ivansson™forshaga.se



s. 12   Kontakten nr 3 maj, 2009

Maja Blomgren

Theodor Homsi

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.

Kader Ahmed Khalil

Tim Enbacker

Eyenga Essono FrancescaElla Hayd

Maia Danielsson

Tilde Frödin

Bebis-
uppvaktning

s. 12   Kontakten nr 7 november, 2008
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 Tova Röhr  Åsa NilssonWilhelm Westerberg

Kontakten nr 7 november, 2008  s. 13   

Att uppleva musik som litet barn utvecklar flera av barnets sin-
nen. Därför ges barn i Forshaga kommun en musikupplevelse av 
personal på musikskolan. Ta gärna med en filt eller något annat 
mjukt att sitta på.

28/4 kl. 13 i Kulturhuset, Deje Folkets hus
16/6 kl. 13 i Hwilan, Slottsvägen 2, Forshaga

Varmt välkommen!
Ett gäng glada ungar kom och 
lyssnade på musikupplevelsen 
18 februari i Hvilan, Forshaga. 

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 tryckeri, 
tel. 054-17 20 93.

Musikupplevelse 
för de allra yngsta

Fri entré!
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Ett annat ljus, 
en annan rytm
Efter studenten ville, eller kanske behövde 

jag göra någonting annorlunda. Jag be-

hövde få lite distans till vardagen, livet jag 

var så van vid, allas förväntningar och all 

påverkan. Jag sökte en chans att växa och 

mogna. Mest av allt så ville jag göra någon-

ting meningsfullt, jag ville åstadkomma en 

skillnad, även om den bara skulle bli liten. 

Så jag åkte till Ghana där jag levde i sex 

månader (augusti 2008 till februari 2009), 

bodde i en inhemsk värdfamilj och arbetade 

som volontär. Jag åkte med organisationen 

AFS Interkulturell utbildning, en ideell, po-

litiskt – och religiöst obunden organisation, 

erkänd av FN med ambitionen att skapa en 

fredligare och mer förstående värld.

Republiken Ghana ligger i Västafrika, täcker 

en yta i storlek med Storbritannien och med 

ett invånarantal kring 22.5 miljoner männis-

kor. Landet var en brittisk koloni fram till 

1957 då det blev självständigt och har sedan 

dess engelska som officiellt språk. Dock är 

det som talas de 46 olika afrikanska språk, 

varav twi är ett av de vanligaste och det 

som talas i regionen där jag bodde.

Jag bodde i en liten stad, eller snarare by, 

vid namn Akwatia (finns inte att hitta på 

kartan men ligger ett par timmar i nord-

västlig riktning från huvudstaden Accra).

Min första värdfamilj bodde jag hos i sju 

veckor innan situationen blev så ohållbar 

att jag var tvungen att omplaceras. Den 

andra familjen bodde jag hos resten av ti-

den men blev aldrig riktigt hemma. Det ska 

tilläggas att jag nog hade otur, det finns de 

som trivs jättebra i sina värdfamiljer. 

Innan jag lämnade Sverige var det enda 

jag visste att jag skulle arbeta på ett barn-

hem. Den enda och fattiga informationen 

visade sig vara felaktig när jag väl kom 

fram. Jag blev placerad i en skola och med 

facit i hand är jag otroligt glad att det blev 

som det blev. Skolan är en av 24 skolor i 

byn. I Ghana finns idag privata och stat-

liga skolor. De statliga ska vara fria men 

verkligheten ser inte riktigt ut så. Skolan 

där jag arbetade är den där de barn går 

vars familjer precis har råd att betala för 

skolgången. En hög andel av barnen går 

inte i skola alls. Kunskap värdesätts inte av 

många föräldrar då de själva inte har ut-

bildning. De ser det som att de tjänar mer 

om barnen arbetar genom att sälja vatten 

eller hjälpa till på marknaden. Detta är ett 

problem för landet som den förra regering-

en arbetade hårt för att få bukt med. Den 

nya regeringen som tillträdde i december 

2008 har en annan syn i ämnet så nu får vi 

se vad som händer.

Denna situation gjorde att jag mötte barn 

som man verkligen var tvungen att hålla 

hårt i för att de skulle gå kvar i skolan och 

inte ge upp. När jag fick veta att jag skulle 

arbeta i en skola trodde jag att mina ar-

betsuppgifter skulle bestå i att assistera de 

ordinarie lärarna. Första dagen gav de mig 

några böcker och sa att jag skulle under-

visa i femte och sjätte klass i matematik 

och engelska. Det var den hjälpen jag fick. 

Jag vet inte hur men efter ett tag så fung-

erade det bara. I varje klass var det mellan 

45 och 50 elever, ofta hade jag femte och 

sjätte klass på samma gång. Av alla elever 

fanns det några barn som jag inte lyckades 

hjälpa men hos de allra flesta barnen gick 

det att se en förändring. 

Det var alla underbara barn (och en del 

vilja och envishet) som gjorde att jag stan-

nade kvar tiden ut. När dagen kom och jag 

skulle säga hejdå till mina elever var det 

med blandade känslor och det var inte gi-

vet att åka hem.

Mognade jag? Åstadkom jag någon skillnad?

Det blev en lång resa på en krokig väg långt 

hemifrån. Att möta en främmande kultur 

var svårare än jag trodde. Det var som att 

leva ett annat liv i en annan värld, med 

ett annat ljus och en annan rytm. Det var 

nog inte en enda dag som gick som på räls. 

Men det som inte dödar det härdar och jag 

antar att jag har lärt mig mer av det som 

varit tungt eller svårt eller jobbigt än det 

som varit enkelt och bra, och jag lärde mig 

så otroligt mycket. Kanske var det för att 

jag var tvungen att vara självständig. När 

jag stötte på problem så var det inte om 

jag kunde lösa problemet, utan hur jag 

skulle lösa det.

Idag uppskattar jag min familj på ett an-

nat sätt än jag gjorde tidigare liksom jag 

uppskattar mycket av det vi har i vårat 

samhälle, hur välorganiserat och planerat 

allting är, och också alla små saker i tillva-

ron som gör livet lite enklare och bekvä-

mare. Det viktigaste som jag lärde mig och 

som jag har nytta av varje dag, är att om 

jag bara vill uppnå eller klara av något så 

kan jag göra det. Allt det jag har lärt mig 

har ändrat mitt sätt att se på saker. Det är 

som att jag har fått på mig ett par glasögon 

som gör att jag ser både omvärlden och 

mig själv med en tydligare skärpa än jag 

gjorde innan. Jag ser inte allt i svart och 

vitt, jag ser det för vad det är. Jag kan se 

en skillnad hos mig själv, men om jag gjor-

de skillnad, det vet jag inte. Jag tror och 

hoppas det, men jag är inte rätt person att 

svara på den frågan. Du får ett bättre svar 

om du frågar människorna jag mötte varje 

söndag i kyrkan där vi gick, eller kvinnorna 

på marknaden, eller människorna som jag 

gick med till brunnen varje morgon och ef-

termiddag för att hämta vatten eller bar-

nen i skolan. Några av dem kanske säger: 

”She made a difference.”

Elin Persson
054-87 32 07

elin-persson@hotmail.com

Jag och min 
lillasyster Ama.

Lektion i femte klass.
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En musikupplevelse 
för hela familjen

Vi är stolta att kunna presentera en lång 
rad kända namn bland våra artister även 
i år; Dan Laurin, Stina Ekblad, Tomas 
Gantelius, Anna-Lotta Larsson m.fl. 

På programmet står sju konserter. En 
av årets nyheter är familjekonserten 
-en leklysten resa i musikens förtrollade 
värld, med fritt inträde för alla under 18 år.

Läs mer om program, artister och biljetter på  
www.forshaga.se/kammarmusikdagar

På Vuxenutbildningen i Forshaga kan 
du komplettera din tidigare utbild-
ning, läsa in en behörighet för högre 
studier eller höja kompetensen inom 
ditt nuvarande yrke. 

Hos oss hittar du grundskole- och 
gymnasiekurser, SFI, Omvårdnads-
utbildning och Kvalificerad Yrkesut-
bildning.

Sista ansökningsdag för grund- och 
gymnasiekurser är 15 maj.

Sista ansöknigsdag för KY Behand-
lingsasssisent psykosocialt arbete är 
15 april.

Mer information
Bodil Kignell, studievägledare 
Tel. 054-17 20 49
www.forshaga.se/vux

Är det dags att 
börja studera? 

Äldreomsorgs-
dagar anordnades 
i Forshaga

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

En rad utställare hade samlats när Äldreomsorgs-
dagarna gick av stapeln i Forshaga Folkets Hus 
17-18 mars. Syftet med dagarna var att informera 
allmänheten om sådant som rör äldreosorgen i 
Forshaga kommun.

Ett femtontal utställare var på plats i Folkets hus för att infor-

mera om sina verksamheter inom äldreomsorgen; rehabilite-

ring, hemtjänst, tandvård, äldreservice med mera. Kostenhe-

ten bjöd på kaffe och kaka och det anordnades tipspromenad. 

Det var också premiär för Räddningstjänstens nya mobila en-

het. Där kaunde besökarna själva få prova på att släcka en 

brand.



s. 16   Kontakten nr 3 maj, 2009

Konstverket "Klarälven" invigt
För några veckor sedan flyttade eleverna in. Nu börjar också den konstnärliga utsmyck-

ningen komma på plats. I slutet av mars invigdes den 30 meter långa tuftade mattan som 

förskönar Lärcenters entréhall. Konstverket färgsätter och förändrar intrycket av hela 

den stora salen. Mattan, som tagit konstnären Jonathan Josefsson ett halvår att färdig-

ställa, föreställer Klarälvens väg genom Forshaga.

Jonathan framför ”Klarälven”
i Lärcenters entréhall

Mattias Göthberg
Informatör

054-17 20 10
mattias.gothberg@forshaga.se

Vackert återbruk 
i Kulturhuset!
Cecilia Pärn har tillsammans med vännerna Eva-Lena Kindberg, 

Rosa John, Gunilla Andersson och Gunnel Jedvik, tagit tillvara 

lampstommar. Av dessa har vackra mobiler skapats, varav en 

donerats till Forshaga kommun och Kulturhusets Värmlandsrum.

Armaturerna skulle bytas ut, de fem damerna såg möjlighet till 

återanvändning och komponerade tillsammans sex takkronor, 

mobiler, på temat ”ull” inför Fårfesten i Kil i februari.

Den strama, men ulliga, kompositionen består av svartull, vack-

ert orientaliskt tyg, silvermetalliska blad och rektanglar, och 

bidrog till utsmyckningen av Fårfesten. Vad skulle hända med 

kronorna därefter?

Rosa John föreslog: vi skänker 

en till Forshaga kommun!

Det tackar vi så mycket för!
Cecilia Pärn ser till att takkronan kommer på plats!

Ulla Henriksson
Utredningssekreterare

054-17 20 79
ulla.henriksson@forshaga.se
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Mattias Göthberg
Informatör

054-17 20 10
mattias.gothberg@forshaga.se

Den 11 mars fick Forshaga Lärcenter besök 

av socialdemokraternas partiledare Mona 

Sahlin. Efter informations/frågestund och 

en guidad rundvandring är Mona uppenbart 

imponerad. 

- Det här är unikt, jag vet inte om jag sett 

något liknande där bl a utbildning för barn 

och vuxna samsas i samma lokaler. 

När Mona Sahlin träder genom dörren till 

entréhallen i Forshaga Lärcenter går ett sus 

genom den väntande, nyfikna skara män-

niskor som samlats där. Efter mottagandet 

och kamerablixtar i massor, promenerar 

Mona upp en våning genom de nya fräscha 

lokalerna. Torbjörn Falk, lärcenterchef 

och Kerstin Björklund, rektor, informerade 

om lärcenterprojektet och tankarna kring 

Mona Sahlin imponerad 
av Forshaga Lärcenter

detsamma. Bygget är kommunens största 

investering någonsin, har kostat 165 mil-

joner kronor, och drygt tusen människor 

vistas där varje dag. Grundskola, vuxenut-

bildning, bibliotek, föreningar, företagare 

och café samsas om lokalerna. Navet i lär-

centerbyggnaden är den stora entréhallen 

intill cafét, där både barn och vuxna får 

en naturlig mötesplats. En mötesplats där 

Mona avslutade sitt besök med just möten 

och samtal med elever från den kvalifice-

rade yrkesutbildningen (KY).

Kerstin Björklund berättar om de nya lokalerna

Caroline Wärnefors, 
KY-utbildning 
inriktning behand-
lingsarbete, pratar 
utbildning med 
Mona Sahlin.

Den 2 april gick tolfte upplagan 
av den årligen återkommande 
HotSpot-dagen av stapeln på 
Karlstad Universitet.

HotSpot är en arbetsmarknadsdag då fö-

retag och studenter får tillfälle att träf-

fas. Forshaga kommun var med bland 

de cirka 100 utställarna. Under dagen 

ges möjlighet att prata med potentiella 

framtida medarbetare och informera 

om kommunen som arbetsgivare. Per-

sonal från flera olika förvaltningar var 

på plats för att svara på studenternas 

frågor.

Forshaga kommun bjöd även in till en 

lite annorlunda, och mycket uppskat-

tad tävling; rockring! Rocka rockring 

så många sekunder som möjligt löd de 

enkla reglerna. Stilarna var lika många 

som antalet besökare och tävlingen 

bjöd på en härlig show och många goda 

skratt. På prisbordet fanns ryggsäckar, 

grillset, vätskebälten och frisbees. 

Jolin Blom från Forshaga besökte mässan 

med sin pappa. Hon slog alla sina mot-

ståndare med råge och satt på rekordet 

tills Sara Johannesson glassade in i slutet 

av dagen och knep förstaplatsen med ti-

den 4 minuter och 20 sekunder!

Forshaga kommun 
rockade fett på 
HotSpot

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

Lars och Gustav från Forshaga 
kommun visar hur det här 

med rockande ska gå till.
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-Med reservation för eventuella ändringar-

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Vecka 18
Måndag: Skinksås, pasta 
 Tomatsås med oliver, pasta
Tisdag: Matig sallad med kött, mjukt bröd,  
 och fruktbit
 Matig sallad, mjukt bröd, fruktbit
Onsdag: Ugnstekt falukorv, bruna/vita bönor 
 Sojakorv, Bruna/vita bönor
Torsdag: Vårlig lax, sås, potatis
 Grönsaksgratin, potatis

Vecka 19
Måndag: Raggmunk, fläsk, lingonsylt
 Raggmunk, keso, lingonsylt
Tisdag: Tacokryddad köttfärs, salsa, 
 warps/nachos
 Tacokryddad linssås, Salsa, 
 Warps/ Nachos 
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Panerad fisk, kall örtsås, potatis    
 Grönsaksfyllda paprikor, potatis    
Fredag: Nötkött gryta med rotfrukt, ris
 Rotfruktsgratin, ris

Vecka 20
Måndag: Laxrätt med sås, potatis
 Rotfruktsomelett, potatis
Tisdag: Chili con carne, mjukt bröd
 Bön chili, mjukt bröd
Onsdag: Grillkorv, potatismos    
 Vegetariska korvar, potatismos
Torsdag: Vag köket erbjuder
Fredag: Biff Stroganoff, ris 
 Morotsbiffar, ris

Vecka 21
Måndag: Grönsakssås, Pasta
Tisdag: Nötburgare med tillbehör         
 Chili och majspaj 

Vecka 22
Måndag: Korv Yokohama, ris 
 Grönsaksgryta, ris
Tisdag: Dragonfisk, potatis 
	 Wokade	rotfrukter,	filsås,	potatis

Onsdag:  Lasagne
  Lins och grönsaks lasagne
Torsdag:  Tunnpannkaka, keso, sylt
Fredag: Skinkstek, sås, potatis
  Paprikagryta, potatis

Vecka 23
Måndag: Blodpudding/potatisbullar, lingonsylt
 Potatisbullar, lingonsylt
Tisdag: Fiskarens festgratin, potatis
 Korngrynspytt, potatis
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag:  Vad köket erbjuder
Fredag: Nötstek, bearnaise sås, potatis
 Grönsakspaj

Vegetarisk rätt i kursiv stil
Till varje måltid serveras salladsbuffé, 

mjölk, hårt bröd och smör.
Med reservation för eventuella ändringar.

Skollunch
Deje & Forshaga

Skolm
atsedeln hittar du på vår w

ebbplats: w
w

w
.forshaga.se

Vecka 18
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: Strömming, potatismos, råriven morot, äppel och kanelkräm.

Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker, chokladmousse med grädde.           

Vecka 19
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, banan.

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

Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker, fromage.

Vecka 20
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, potatis, grönsaker, nyponsoppa m. grädde.

Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter, kräm med mjölk.

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 21
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker, kräm med mjölk.

Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker, bärsoppa.

Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter, färsk frukt.

Torsdag: Helgmatsedel.

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

Lördag: Kallskuret kött, potatisgratäng, grönsaker, rulltårtsbakelse.

Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker, fromage.

Vecka 22
Måndag: Stekt fläsk,löksås, potatis, soppa.

Tisdag: Stekt spätta, filsås, potatis, ärter, färsk frukt.

Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker, kräm med 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 23
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis, kräm, mjölk.

Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker, soppa.

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

Torsdag: Ugnstekt falukorv stuvade grönsaker, päronkräm med mjölk.

Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsak, soppa.

Lördag: Helgmatsedel.

Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis, vaniljpudding, bärsås.
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1-30 april
Utställning på Café Kakan, Forshaga
Fotoklubben - Dyvelsten, fotografier. 

23 april Kl. 18.30-20.30
Buggkvällar, Forshaga Folkets Hus
Kom och ha kul! Servering! Arr. Folkets Hus & 
Lustens Fackliga S-förening.

25 april Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Jontez bjuder upp till dans.

26 april Kl. 18
Allsångscafé, Forshaga missionskyrka
Med familjen Hellgren från Skattkärr kända 
från TVs talangjakt. 

29 april Kl. 18.30-20.30
Buggkvällar, Forshaga Folkets Hus
Kom och ha kul! Servering! Arr. Folkets Hus & 
Lustens Fackliga S-förening

30 april Kl. 20
Valborgsfirande , Deje
Kyrkokören, vårtal av Mårten Andersson, 
brasa, fyrverkerier, kaffeservering. 

30 april Kl. 20
Valborgsmässofirande , Forshaga
Forshaga Hembygdsgård.

1-31 maj
Konstutställning på Café Kakan, Forshaga
Bjarne Högkvist - akvarell & sniderier.

1-31 maj
Utställning på Café Kakan, Forshaga
Bjarne Högkvist, akvarell & sniderier.

2 maj Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Fernandoz med Git bjuder upp till dans. 

4 maj Kl. 16.00
Invigning av akvarellutällning, 
Kulturhuset i Deje
Studieförbundets Vuxenskolans vårsalong.

Tips 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

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

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

Med reservation för ändringar

Ulrika Svensson
Bibliotekarie
054-17 22 24

ulrika.svensson@forshaga.se

XBOX 360

WALL.E
En liten robot. 

Ett stort äventyr.

Gör plats för oändlig action, 

astronomisk underhållning 

och ett uppdrag som inte är

av denna värld!

Playstation 3

NHL 09
Alla ögon på dig.

Skapa en spelare och bli 

nästa hockeylegend i det 

nya Be a Pro-läget Du kan följa dina fram-

steg genom din coachs ranking av dig i 60 

olika kategorier, och om du gör succé vän-

tar både utmärkelser och dina egna hock-

eykort.

Wii

Littlest Pet Shop

Samla 32 av dina favoriter 

från Littelest Pets, som de 

malligaste kramigaste, spor-

tigaste med mera! Utforska 

fyra unika världar med dina djur 

-ett vinterlandskap, en grönskande djungel, 

en vacker trädgård och Djurtorget.

Nu börjar vi att låna ut tv-spel!

Åldersgräns 16 år

Nu har vi haft öppet några veckor och alla detaljer böjar komma på 
plats. Det jättefina draperiet i regnbågens färger som går att dra runt 
sagosoffan är äntligen uppe. Vi hoppas kunna börja med sagostunder till 
hösten. Självbetjäningsautomaterna är nu också på plats. 

Alla ska låna och lämna sina böcker och andra medier själva. Med den nya RFID-tekni-

ken är det oerhört enkelt att låna. Du lägger bara din hög med böcker och skivor inom 

markeringen och vips är de utlånade. Du behöver bara ha lånekort och pinkod. Har du 

ingen pinkod hjälper vi dig med det när du kommer in till oss. Införandet av självbetjä-

ning är en förutsättning för att vi ska kunna ha så mycket öppet på lite personal. Det 

innebär att vi som jobbar i biblioteket finns tillgängliga för det som vi är bra på – svara 

på frågor och komma med tips. Vi vill inte öka distansen till våra kunder utan öka kvali-

tén på vår service. Vi finns alltid på plats i biblioteket för att hjälpa till. På dagtid finns 

nästan alltid en bibliotekarie på plats i referensdisken längre in i biblioteket, dit är alla 

välkomna med frågor.

Självbetjäningsutomaterna på plats i biblioteket på Lärcenter
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I Deje, mitt i centrum, finns en liten se-

condhandbutik som heter Hjärtegåvan. 

Öppen endast några timmar per vecka 

men ändå en social träffpunkt för många. 

Folk från alla möjliga håll skänker prylar 

och annat som sedan säljs i butiken. Ett 

tiotal personer jobbar helt ideellt med att 

hämta, sortera, prismärka och slutligen stå 

i butiken när denna är öppen på måndagar 

och onsdagar mellan 16 och 18.

All förtjänst, d.v.s. försäljning, pengar 

insamlade i Grossbolsskolan och söndags-

skolan i Forshaga, Åmbergsskolan i Sunne, 

fadderbidrag, stor penninggåva från dödsbo 

i Årjäng, o.s.v. går oavkortat till ett skol-

projekt i Bolivia.

Antagligen är Hjärtegåvan en av Sveriges 

effektivaste hjälporganisationer eftersom 

de enda administrationskostnaderna är 

annonsering, hyra av släpkärra, bärkassar 

och service av kassaapparat. Ingen ersätt-

ning till personal, ingen hyra av lokal tas 

ut, inte heller uppvärmnings eller elkost-

nader. Det betyder att för 2008 låg kostna-

den på mindre än 5% vilket i förlängningen 

innebar att det skickades drygt 130 000 till 

Bolivia. Från lilla Deje!

Lite bakgrund
Jag är missionärsson och uppvuxen i Boli-

via. I en stad vid namn Quillacollo utanför 

Cochabamba. I min barndoms stad fanns i 

Hjärtegåvan hjälper barn i Bolivia
och för sig stor fattigdom men inte det ga-

tubarnsproblem som idag ses i många län-

der. Under åren 1997 – 1998 arbetade jag 

med en familj på svenska skolan i Cocha-

bamba och fick då se den förfärliga föränd-

ring som varit sedan barndomen. Gatubarn 

lite överallt. 

Samtidigt som jag var i Bolivia startade 

pingstförsamlingen i Deje sin secondhand-

butik. Man bestämde att man ville göra nå-

got för att hjälpa barn till ett bättre liv. 

Tillbaka i Sverige arbetade jag under 

många år för Erikshjälpen och fick då möj-

ligheten att göra en insats för barnen i den 

stad där jag själv en gång gick i skolan. Det 

blev ett projekt som under de tre första 

åren finansierades med pengar från Radio-

hjälpens insamling till Världens Barn. Ett 

dagcenter byggdes på en tomt som kom-

munen ställde till förfogande och sedan 

2003 är verksamheten i full gång. Idag är 

det Hjärtegåvan som står som huvudansva-

rig när det gäller finansieringen av detta 

projekt.

Konceptet är följande
Familjer som av olika anledningar flyttar 

till storstan saknar ekonomi för det dagliga 

livet och då blir skolgång för barnen något 

som kommer långt ner på prioriteringslis-

tan. Barnen hamnar ofta på gatan som sko-

putsare, försäljare eller tiggare. Tillsam-

mans med sociala myndigheter försöker vi 

i vårt projekt fånga upp de mest utsatta 

och hjälpa dem till skolgång. Barnens in-

skrivningsavgift betalas samt skolväska, 

skolrock, gympakläder m.m. Man får även 

hjälp med läkare/tandläkare vid behov.  

När skoldagen är slut kommer barnen till 

centret och får ett rejält mål mat innan de 

efter lek och stoj i grupper får läxhjälp. 

Den hjälp som ingen ger dem i hemmet. På 

detta vis vet vi att vi förebygger och för-

hindrar att många barn hamnar på gatan.

Årets läsår började i februari och vi har nu 

fullt på centret. 31 flickor och 39 pojkar.  

När man räknar ut den totala projektkost-

naden ser man att kostnaden per barn är 

cirka 240 kronor per månad, beroende på 

dollarkursen.

Vi tar tacksamt emot sådant som går att 

sälja men även gåvor av annat slag. Vi upp-

manar dig att inte slänga nyttosaker utan 

skänk dem till Hjärtegåvan i stället. Då om-

vandlar vi dem till hjälp åt barnen. 

Den som vill bli fadder är välkommen att ta 

kontakt med Hjärtegåvan. Våra telefonnum-

mer är 0552 – 411 00  eller 054 - 87 31 72.

Gunnar Lindgren
Hjärtegåvan i Deje

054 - 87 31 72


