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Vår budget för �008

Lena Backlund
Ekonomichef
054-17 20 24

lena.backlund@forshaga.se

Verksamheternas andel av totala kostnaderna  

Verksamhet
Grundskola, komvux
Äldreomsorg, hälso- sjukvård
Verksamhet för funktionshindrade
Barnomsorg, skolbarnsomsorg
Ersättning för gymnasieelever i friskola o annan kommun
Bibliotek, musikskola, kultur o fritidsverksamhet
Gator, vägar, parker
Vattenförsörjning och avloppshantering
Arbetsmarknadsåtgärder
Insatser för barn, ungdomar o vuxna med problem
Räddningstjänst
Renhållning
Ekonomiskt bistånd
Kommunikationer
Miljö- och hälsoskydd
Planering, näringslivsfrämjande åtgärder
Turism
Övrigt

Kommunfullmäktige har tagit beslut om budget �008. Skattesatsen är oförändrat ��:35 och skatteintäkterna är 
beräknade enligt kommunförbundets prognoser och befolkningen är beräknad till ��.400 för �008. Resultatet 
på 7 mkr bygger på dessa prognoser. 

Den stora investeringen över perioden 
2006-2009 är byggandet av ett Lärcenter 
och totalt över perioden beräknas inves-
teringen till som högst 165,3 mkr, varav 
75 mkr 2008. Detta innebär ökade kost-
nader för avskrivningar och räntor, men 

samtidigt minskar kostnaderna för drift 
och underhåll när Lärcentret står klart. 
Övriga investeringar uppgår under pla-
neringsperioden till 16 mkr 2008, 17 mkr 
2009 och 20 mkr 2010. 

Framtiden
Utvecklingen av folkmängden är en osäker 
post och i flerårsplanen för 2009 – 2010 
beräknas befolkningen minska med 50 
personer per år och utgör grunden till 
beräkningen av dessa års skatteintäkter. 
Pensionskostnaden är det mest osäkra 
inför framtiden, vid utgången av år 2008 
beräknas skulden vara 278 mkr och 2008 

Kommunens investeringar
In
Resultat
Avskrivningar
Nyupptagna lån
Likvida medel
Summa
Ut
Investeringar

7 mkr
28 mkr
53 mkr
3 mkr

91 mkr

91 mkr

Kommunens drift
In
Skatt   
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag
Bidrag
Övriga intäkter
Summa

Ut
Kostnader
Avskrivningar 
(delfinansierar investeringar)
Finansnetto 
(ränteintäkter minus kostnader)
RESULTAT (delfinansierar invest.)

395 mkr

116 mkr
57 mkr
68 mkr

636 mkr

595 mkr

28 mkr

6 mkr
7 mkr

Andel av kostnaderna
  ��%
  �9%
  �3%
  ��%

 �0%
   4%
   4%
   3%
   3%
   3%
   �%
   �%
   �%

0,7%
 0,7%

0,6%
0,4%
�,6%

års pensionskostnad har beräknats till 26 
mkr. 

Investeringen i Lärcenter innebär ökad 
upplåning och högre finansiella kostna-
der. Detta innebär större känslighet för 
ränteförändringar även om hänsyn vid 
budgeteringen tagits till en högre ränte-
nivå. Viktigt för fortsatt sunda finanser är 
stabila planeringsförutsättningar och här 
spelar staten en viktig roll.

Forshaga har, tillsammans med kom-
munerna Hammarö, Karlstad, Munkfors, 
Hagfors och Torsby, beviljats EU-medel 
för åren 2008-2010 till ett projekt som 
omsluter 22 miljoner kr. Därtill kommer 
ytterligare 1,2 miljoner som beviljats av 
Sparbankstiftelsen Alfa. Projektägare är 
Munkfors kommun.

Syftet är att utveckla området längs 
Klarälven till en konkurrenskraftig del av 
Värmland, genom att stärka turismföre-

Turismsatsning med Klarälven i fokus
tagen längs Klarälven, öka attraktions-
kraften längs älvens leder och skapa ett 
långsiktigt samarbete som överlever pro-
jektet. 

- Här får vi en fantastisk möjlighet att 
tillsammans med näringen, och över kom-
mungränser, stärka arbetet med kvalitets-
säkring, paketering, värdskap och förbätt-
rad infrastruktur, säger Victoria Göthberg, 
turismchef i Forshaga kommun.

Projektet vänder sig nu till företag som 
vill jobba med kvalitetssäkring, kompe-
tenshöjning och marknadsföring av Klaräl-
ven och dess närområde, där aktiviteter 
riktade mot natur- och kulturintresserade 
svenskar och/eller holländare fokuseras. 

Vill du vara delaktig i detta arbete? 
Varmt välkommen att ta kontakt med Vic-
toria Göthberg, tel: 054-172087 eller e-
post: victoria.gothberg@forshaga.se
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Inkom gärna med material (helst via 
e-post) och gör det före utsatt ma-
nusstopp. kontakten@forshaga.se 

Vid frågor kontakta:
Malin Eriksson, 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 ombesörjer 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

28 jan
3 mars
7 april
19 maj
18 aug
22 sept
27 okt
1 dec

13-14 feb
19-20 mars
23-24 april
4-5 juni
3-4 sept
8-9 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 �008

Vi går ett nytt händelserikt år till mötes på många sätt. 

I Deje Folkets hus börjar snart ombyggnationer och nyinvesteringar i ny 
media på biblioteket. Två nya medarbetare i biblioteket och ungdoms-
verksamheten anställs. Jag håller tummarna för att ungdomar och äldre 
tillsammans ska finna sig till rätta. Tillgången till bibliotekets böcker/annan media kom-
mer att förbättras betydligt med öppettider varje dag. Barn och ungas tillgång till olika 
former av kultur kommer att förstärkas betydligt och samlingsplatsen för unga som bara 
”vill vara” kommer att få större utrymme och fler vuxenkontakter.

Jag hoppas också på ett gott samarbete med det nya fantastiska cafét som öppnat vid 
torget i Deje. Vilket ställe! Jag önskar ägarinnan lycka till.

Det känns som om mycket positivt är på gång i Deje. Deje Bruk och kommunen har inlett 
ett samarbete för att snygga upp inom fabriksområdet. Anledningen till att kommunen 
bör engagera sig är att fabriken ligger där den ligger, de som förstört lokalerna inte med 
framgång kan ställas tilll svars, området  bitvis är farligt att vistas på och att ett snyggare 
område kan öppna möjligheterna till andra etableringar på området.

Lärcentrat i Forshaga tätort börjar alltmer ta form. Planeringarna är i full gång om hur 
det ska vara inne i lokalerna. Snart börjar även utbyggnaden av idrottshallen. 

Till våren kommer ungdomar från Mongoliet och deltar i vårt lokala UKM (Ung Kultur 
Möts) Till hösten åker några av våra ungdomar dit. Samarbetet med den nya vänorten 
Klütz i norra Tyskland tar också fart. Aktiviteterna runt Klarälvsbanan utökas i och med 
att vår kommun är delaktig i ett EU-projekt som ska utveckla turismen i Klarälvdalen.

Oron är stor vad som händer med kommunens arbetsmarknadsenhet. De flesta kom-
muninvånare har jobb men det finns de som inte har ett jobb att gå till varje dag. Till 
detta finns många orsaker. Det är dock viktigt, tycker jag, att alla får en uppgift utifrån 
sin förmåga. AIC har varit till stor nytta för både enskilda och kommunala verksamheter 
under många år. Eftersom statens finansiering till arbetsförmedling och försäkringskassa 
förändras vet vi idag inte hur AIC kommer att se ut framöver. Vi hopppas att vi kan orga-
nisera oss på nya sätt så att så få som möjligt kommer i kläm.

Kommunhandboken 08 i din brevlåda
I samband med detta nummer av Kontakten 
levereras årets kommunhandbok. Handbo-
ken är din vägvisare till privat och offentlig 
service och du finner mycket nyttig informa-
tion. Den presenterar den politiska organi-
sationen, listar kommunens företag och för-

eningar och ger dig en inblick i många av 
kommunens förvaltningar och områden.

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se
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I skrivande stund har jag precis kommit hem från det tionde 
mötet med UKM-arbetsgruppen och vi är en bra bit på väg! För 
er som inte redan visste kommer årets häftigaste kulturarrange-
mang för ungdomar hållas i Centralhallen i Forshaga den 8 mars. 
Det bör tilläggas att vi fortfarande har Värmlands största UKM-
festival.

Just nu pågår arbetet med att boka workshops och planera mer 
kring årets pirattema! Vi tappra ungdomar i arbetsgruppen är 
säkra på att det kommer bli riktigt tufft och häftigt! För det 
är just ungdomar som arrangerar, deltar och besöker vår UKM-

Två scenföreställningar • Konstutställning • Omkring 150 deltagande ungdo-
mar mellan 13 och 20 år • Workshops • Mässa om Rättvisemärkt  • Cafe

Med anledning av det stora deltagarantalet är scenframträdandena i år upp-
delade på två separata föreställningar under lördagen.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 22 februari på www.ungkultur.nu eller 
till Ungdomscentrum. Tider och mer information om scenföreställningar och 

utställning kommer på www.forshaga.se

Ida Lindquist för 
UKM-arbetsgruppen rapporterar:

UKM är på språng!
festival, och vi som gör den är mycket stolta över vad vi har 
åstadkommit.

Nyfikna på UKM? Kanske sugen på att delta? All information om 
vad UKM är och hur du anmäler dig kan du finna på www.ung-
kultur.nu. För er som vill se årets upplaga är det i år två före-
ställningar, till skillnad från förr då det endast varit en! Så kom 
och se Forshaga, Deje och Kils ungdomars framträdanden och 
konst den 8 mars! Exakta tider kommer snart på en anslagstavla 
nära dig! (Vuxna är naturligtvis också varmt välkomna att besöka 
UKM!) Rock on!

Välkommen till Värmlands största (?) UKM-festival!

UKM-festival Ung Kultur Möts
Centralhallen i Forshaga 

7-8 mars 2008

RÄTTVIS MÄSSA

Lördagen den 8 mars
Centralskolans matsal, Forshaga

Arr: ABF Värmland, Forshaga kommun, 
föreningen UKM i Forshaga/Kil i samarbete med 

Konsum Värmland och Löfbergs Lila

”Rättvisemärkt är en oberoende 
produktmärkning som bidrar till 

förbättrade arbets- och levnadsvillkor 
för odlare och anställda i 

utvecklingsländer”

Ida Lindquist

Tider och mer info se forshaga.se 
och anslagstavlor i kommunen

Välkommen till en rättvis mässa!

• Provsmakning av Rättvisemärkt kaffe, 
choklad och bananer
• Filmvisning ”Rättvisemärkt på Dominikan-
ska republiken”
• Föreläsning om Rättvisemärkt av Klara 
Perhamre, ABF Värmland
• Workshop i afrikansk stöveldans (medtag 
gärna gummistövlar!)
• Utställning och försäljning av Rättvise-
märkt-produkter
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UKM goes Mongolian

Janne Johansson
Ungdomscentrum

0730-48 28 05
jan.johansson@forshaga.se

Sala Ida, ett Sida-organ, har beviljat Fors-
haga kommun 450 000 kr för att genom-
föra ett projekt om kulturutbyte mellan 
ungdomar. Kommunen har även erhållit 
medel för att göra det möjligt för politi-
ker och tjänstemän att leda projektet och 
besöka varandras länder. Till detta har 
beviljats 230 000 kr.

Forshaga kommun drev under förra året 
en förstudie för att förbereda projektet. 
Då besökte politiker från Mongoliet läns-
festivalen för UKM och även Forshaga. Un-
der besöket planerades det projekt, som 
vi nu har fått möjlighet att genomföra.

UKM på export till Mongoliet

Forshaga beviljas 
bidrag till Mongo-
liet-utbyte

En extra krydda i årets UKM-arbete är ett projektsamarbete med Darkhan i Mongo-
liet. Darkhan och Forshaga har det gemensamt att ungdomar och kultur är två prio-
riterade områden. Genom ett demokratiutvecklings-projekt finansierat av Sala Ida 
får vi möjlighet att fördjupa arbetet med ungas delaktighet i Darkhan och Forshaga 
under 2008. UKM-festivalen är ett av arbetsredskapen i projektet och vi planerar 
för att ungdomar från Forshaga reser till Mongoliet för att lära ut hur man arbetar 
med planering och genomförande av festivalen. 

Ledorden är AV unga, FÖR unga. Förtroende, inflytande, initiativ och entreprenör-
skap är också nyckelbegrepp. Förhoppningsvis får vi också besök från Darkhan på 
vår UKM-festival!

Lillemor Bäckström
Kommunstrateg

054-17 20 11
lillemor.backstrom@forshaga.se

Ungdomscentrum söker 
föräldrar till föräldrastödsutbildning

Har du barn i åldern 3-11 år och vill förbättra din relation till barnet samt minska konflikter och bråk? Då är du varmt välkommen 
till vår KOMET-utbildning som startar tisdagen den �� mars kl �8. Vi kommer att träffas i grupp och gruppen kommer att bestå av 
föräldrar till sex barn samt två gruppledare och träffarna sker elva tisdagkvällar mellan �8:00- �0:30. Du kommer att få konkreta 
förslag på övningar som du kommer att pröva på i hemmet mellan träffarna. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller 
många exempel på diskussioner och idéer på hur du kan bemöta ditt barn. Nedan kan du se vilka rubriker som kommer att tas 
upp under dom olika träffarna:

Träff  �:  Samvaro och uppmärksamhet
Träff  �:  Förberedelser och uppmaningar
Träff  3:  Beröm
Träff  4:  Ormen
Träff  5:  Uppföljning av Ormen
Träff  6:  Enskild träff med eller utan förskollärare/lärare

Om detta verkar intressant för dig och ditt barn kan du ringa eller maila:

Linda Olson 070-3�6 �8 88 
linda.olson@forshaga.se

Joachim Aude 0730-48 �8 34
joachim.aude@forshaga.se

Träff  7:  Välj strider
Träff  8:  Regler
Träff  9:  Nödbroms
Träff �0: Problemlösning och insyn
Träff ��:  Framtidsplaner   

Sista anmälningsdatum är �5 februari

Du kan även läsa mera på www.kometprogrammet.se
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”Vårt charmiga område ligger mellan de 
gamla Hansastäderna Lübeck och Wis-
mar längs Östersjökusten.” Så börjar en 
skrift om Klützer Winkel och vi som be-
sökt området har sett byar med små kyr-
kor, mysiga cykelvägar vindlande genom 
jordbrukslandskapet och de långa härliga 
sandstränderna efter kusten.

Vi har tagit de första stegen för att ut-
veckla ett vänortssamarbete. Det är nå-
got som berör föreningar, organisationer 
och enskilda personer. Tanken är att alla 
ska kunna ha ett utbyte med våra vän-
orter. Men i ett första skede har utbytet 
skett på kommunal nivå.

Representanter från Forshaga har besökt 
området ett par gånger i höst och blivit 
mycket väl mottagna. Bland annat reste 
Angelica Rage, kommunalråd och Lillemor 
Bäckström, internationellt ansvarig till 
Klützer Winkel tillsammans med kommu-
nerna Hammarö, Säffle, Åmål och Laxå, 
som alla har vänorter i närheten av Klütz. 

Klützer Winkel – 
ny vänort till Forshaga

Vänorterna i Tyskland har bildat nätverket 
Schwedennetzverk och är mycket intres-
serade av Sverige. Området har historiskt 
haft mycket utbyte med Sverige. 

Kommunens ansvariga inom marknadsfö-
ring reste i december till området för att 
diskutera utbyte inom bl.a. turismfrågor 
och kommande mässaktiviteter. Vi var 
också inbjudna till arrangörer av en jul-
marknad i den lilla byn Hohen Wieschen-
dorf, för att undersöka detta som en möj-
lig väg för exponering av Forshaga.

För att utveckla samarbetet har kommu-
nerna beslutat att presentera sig i respek-
tive land. Detta innebär att de svenska 
kommunerna deltar med en gemensam 
monter vid en handelsmässa i Wismar 
den 6–9 mars. Syftet är att presentera de 
svenska kommunerna och locka tyska tu-
rister till våra områden. På motsvarande 
sätt kommer de tyska kommunerna att 
presentera sig turistiskt i Nordstan i Gö-
teborg med vårt stöd. 

Kommunen Klütz, eller rättare kommun-
föreningen Klützer Winkel, kommer så-
ledes att bli vår nya vänort. Tillsammans 
diskuterar vi nu hur vi ska forma vårt fort-
satta samarbete. Ungdomars utbyte med 
andra länder är ett prioriterat område för 
Forshaga. Fler turister är också intressant 
och där räknar vi med att kunna locka tu-
rister både till vårt fiske och vår Klarälvs-
bana. Naturligtvis har vi mycket att lära 
av varandra vad gäller kommunal service, 
såsom äldreomsorg, barnomsorg, IT och 
administration. 

Vi planerar för ett besök från Klützer Win-
kel till Forshaga nu i vår. Då kommer vi 
förhoppningsvis att underteckna ett vän-
ortavtal.

Lillemor Bäckström
Kommunstrateg

054-17 20 11
lillemor.backstrom@forshaga.se

Bilden ovan visar Klütz kommunhus, som ligger vid ett litet torg. Huset är dels en ny-
byggnad och dels sammanbygd med ett gammalt korsvirkeshus. På andra sidan torget 
ligger kyrkan och i närheten är turistbyrån inrymd i ett kulturhus. De båda andra bil-
derna är tagna vid julmarknaden i byn Hohen Wieschendorf. Både jultomte och julde-
korationer ser ut som i vårt land. Julmarknaden var mycket välbesökt. I närheten har 
man julgransodling och försäljningen av julgranar är naturligtvis omfattande.



Kontakten nr 1 februari, 2008  s. 7   

Lördagen den 16 februari kl 16 vandrar 
modellerna från deras symaskiner ut på 
cat-walken i Danshallen! Det är sex kom-
pisar som visar upp skolarbetena, som se-
dan är till salu! Sara och Karolin lämnar 
senare i vår Nobelgymnasiets hantverks-
program/modetextil för att satsa allt på 
att designa och sy upp vackra kläder för 
fest och baler! Redan nu har de flera be-
ställningar inför vårens studentbaler och 
tror på en framtida marknad och plane-
rar att starta företag i branschen och som 
dessutom ska utgå från Deje!

Det är inte bara varumärket ”Dagmar”, 
som kommer från Deje! Sara och Karolin 
funderar som bäst vilket företagsnamn de 
ska tråckla ihop…. Serveringen sköts som 
vanligt av Deje Folkets hus-förening! Fri 
entré.

Tisdagen den 26 februari blir en dag för alla barn och ungdomar i Kulturhuset i Deje 
Folkets hus! Studieförbunden är inbjudna att i olika work-shops, montrar och på 
andra sätt visa vad man kan erbjuda som fritidssysselsättning. Musik, ”poetry slam”, 
målning, teater, solidaritet, smycketillverkning, diskussioner om värderingar i livet, 
batik, dans, film – ja listan på önskemål och idéer kan göras lång.

Husrådet består till största delen av ungdomar och är till stor hjälp i planering och 
iscensättning, idégivning och utförande. Ungdomsrådet i Forshaga kommun och som 
hålls samman av Ungdomscentrums Linda Olson kommer att anordna ett Åsiktstorg, 
så att ungas mening och uppfattning verkligen kommer fram! Planer på filmvisning 
finns också och annons om dagen kommer i Forshaga-Deje-bladet, när programmet 
är spikat och klart! Har Du idéer och synpunkter inför dagen: mejla till: kulturhu-
set@forshaga.se eller ett SMS till 0736-57 81 87!

14 februari kl 17-20
16 februari kl 16
18 februari kl 17:15-21
19 februari kl 19-21
21 februari kl 17-20
25 februari kl 17:15-21
26 februari kl 10:30
28 februari kl 17-20
3 mars kl 17:15-21
4 mars kl 19-21
5 mars kl 18:30-20:30
6 mars kl 17-20
9 mars kl 17-21
10 mars kl 17:15-21
11 mars kl 19-21
12 mars kl 18:30-21
13 mars kl 17-20
17 mars kl 13

Detta händer i Kulturhuset i Deje Folkets hus

Deje Bibliotek
Öppet

Måndagar: kl 14-19
Tisdagar: kl 14-17
Onsdagar: kl 14-17
Torsdagar: kl 10-14
Fredagar: kl 10-14

Går´n

Tisdagar:  kl 15-21.30
Onsdagar:  kl 15-21.30
Torsdagar: kl 15-21.30

Fredagar: kl 17-23.30
Lördagar: kl 17-23.30

På sportlovet �6 februari: KICK OFF
Tisdag �6 februari blir en dag för alla barn och ungdomar i Deje – och 
Forshaga i Kulturhuset i Deje Folkets hus! Studieförbunden är inbjudna 
att i olika work-shops, montrar och på andra sätt visa vad man kan er-
bjuda som fritidssysselsättning. Musik, ”poetry slam”, målning, teater, 
solidaritet, smycketillverkning, diskussioner om värderingar i livet, ba-
tik, dans, film – ja listan på önskemål och idéer kan göras lång...

PRO-dans
Modevisning

ABF-dans
Klarälvsblåset övar

PRO-dans
ABF-dans
KICK OFF
PRO-dans
ABF-dans

Klarälvsblåset övar 
Linedance
PRO-dans
PRO-dans
ABF-dans

Klarälvsblåset övar
Linedance
PRO-dans

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Kulturhuset i Deje Folkets hus:
Kick-off på Sportlovet!

Ulla Henriksson
Kulturkoordinator

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

Husrådet i Kulturhuset i Deje Folkets hus som är idésprutor till Kickoffen är fr. v: Sara 
Niemi, Klara Perhamre (ABF), Bea Olsson, Adam Käll, Jonna Axelsson, Hannah Wolgast, 
Linda Olsson (UC) och Gunilla Jönsson (Går ń). Frånvarande: Anna Asker och David Mo-
berg.

Sara Nilsson och Karolin Lundberg, från Ol-
säter respektive Deje presenterar ett pro-
jektarbete genom att ordna modevisning i 
Kulturhuset i Deje Folkets hus!

Unga talanger 
visar mode �6 feb

Danshallen
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Med en betald tågbiljett i handen, stod jag otroligt nervös på per-
rongen i Karlstad, en tidigt morgon i oktober. Där stod jag och 

väntade och väntade på ett tåg som aldrig kom! SJ:s personal 
hade nämligen inte sovit gott under natten och kunde därför 
inte p.g.a. arbetslagsstiftningen jobba denna morgon. När jag 
till slut med buss anlände till Stockholm, fem timmar förse-
nad, hade jag redan missat halva dagen och kom fram mitt i 
lunchen. Och den enda lediga platsen fanns bredvid Mona Sah-
lin - det var så det kom sig att jag hamnade bredvid henne.

Efter den goda maten gick jag, Mona Sahlin och tre ungdomar 
runt lite på området “Utopia” för att kika lite hur det såg 

ut. Det stora ungdomshuset var fyllt med spännande 
grejer. Lite smått irriterad undrade jag över en stor 
man i svart kostym som hela tiden följde efter oss 

vart vi än gick. På avstånd gick han och observerade allt. 
Vad dum jag kände mig när jag senare förstod att det var en 

säkerhetsvakt.... !! 

När dagordningen började igen var det min tur att presentera 
mig inför alla, de andra hade redan gjort det innan lunchen. 
Med bultande hjärta och darrig röst berättade jag om Forshaga, 
utanför Karlstad i Värmland, som inte är känt för något annat än 
lax, Dubbel-Nisse och att Stefan Holm kommer härifrån ... 

Resten av dagen hade vi en lång diskussion om ungdomsvåldet, 
ett väldigt aktuellt ämne med tanke på det som hände på Kungs-
holmen, precis innan.
Med övningar och grupparbeten pratade vi om allt möjligt som 
rörde våldet; hur vi skulle ha agerat vid olika tillfällen, vad vi 
trodde roten var till själva våldet och lagstiftning, m.m. Myck-
et intressant! Men också läskigt när Mona Sahlin och andra 
politiker som t.ex. Luciano Astudillo lyssnade uppmärksamt 
på allt som sades. 

En liknande träff kommer att anordnas i vår och kanske 
också på Hultsfredfestivalen - där några i rådet var med 
och planerade.

Yes, det var verkligen en jättespännande dag, kul att jag 
fick vara med! Bara så ni vet åt Mona Sahlin inte upp allt 
på tallriken .. :P 

Bara för att 
jag har lunchat med 
Mona Sahlin .......
För att förstå ungdomars tankar och åsikter inom olika om-
råden startade Mona Sahlin ett ungdomsråd i oktober. Ett 
råd med engagerade ungdomar i olika åldrar från hela Sve-
rige, som ska samlas då och då för att samtala och disku-
tera. Och på något konstigt sätt ville de att jag, lilla Anna 
från lilla Forshaga, skulle vara med.

Anna Strandberg 
Forshaga ungdomsråd
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Tycker du att det är skräpigt i Forshaga? 
Många som bor, arbetar eller går i skolan i 
kommunen menar att det är mer skräpigt 
nu än för några år sedan. Nedskräpning 
är inte det största miljöproblemet, men 
ett som det är relativt lätt att göra något 
åt. Det är enkelt att låta bli att slänga ett 
skräp. 

Vecka 17 deltar Forshaga kommun i Håll 
Sverige Rents kampanj ”skräpplockarda-
garna”. Alla som vill är välkomna att vara 
med. Var med du också så att vi får en 
renare och trivsammare kommun!

Vad är skräp?
Skräp är fel sak på fel plats. Det här sä-
ger lagen: Det är olagligt att skräpa ner: 
”ingen får skräpa ner utomhus på en plats 
som allmänheten har tillträde eller insyn 
till” (Miljöbalken 15 kap 30§). Till skräp 
räknas bland annat plåt, glas, plast, pap-
per och avfall. Att till exempel ställa ut-
tjänta möbler eller backar med tomglas 
bredvid återvinningsbehållarna räknas 
som nedskräpning och kan ge böter eller 
fängelse i max ett år om brottet betraktas 
som grovt (Miljöbalken 29 kap 7§).

Vem ansvarar för att plocka skräp?
Varje fastighetsägare är skyldig att hålla 
rent på sin egen mark. Kommunen äger 
mycket mark i tätorterna och ansvarar 
därmed för alla allmänna platser och ga-
tor. Varken pengar eller andra resurser 
finns dock för att städa utanför de cen-
trala delarna. 

Skräpfakta
Cirka 9.000 ton skräp slängs varje år på 
marken i Sverige. Det som slängs mest 
är rester från godis, snabbmat, läsk, ci-
garetter och glass. De vanligaste skräpen 
är fimpar, papper, tändstickor, snuspril-
lor och tuggummin. Skräpet stannar kvar 
länge innan det bryts ner: cigarettfimp 
tre år, petflaska 450 år, plast 400 år, glas 
en miljon år. Kommunerna i Sverige be-
talar hundratals miljoner varje år för att 
plocka skräp. Trettio procent av befolk-
ningen i Sverige slänger skräp. Om en 
procent slänger ett skräp på marken varje 

dag betyder det drygt 28 miljoner skräp-
föremål under ett år. 

Stiftelsen Håll Sverige Rent
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opini-
onsbildande organisation som verkar mot 
nedskräpning och för återvinning och 
ökad miljömedvetenhet. Då kampanjen 
”Håll naturen ren” startade på 60-talet 
var det kampen mot skräpet som stod i 
fokus och än idag är detta en kärnfråga 
för Håll Sverige Rent. Att påverka män-
niskors attityder till nedskräpning är ett 
långsiktigt och utmanande uppdrag. Men 
om barn redan tidigt i livet lär sig att bry 
sig om sin närmiljö, är chansen stor att 
de utvecklar en hållbar livsstil som skonar 
miljön.

Skräpplockardagar
Stiftelsen Håll Sverige Rent står bakom 
kampanjen Nationella Skräpplockarda-
garna. Kampanjen är riktat mot nedskräp-
ningen och uppmuntrar allmänheten att 
plocka skräp i närmiljön.  

Forshaga kommun har deltagit i denna 
kampanj de senaste 
fem åren. Många skol-
ungdomar och försko-
lebarn har varit en-
gagerade och plockat 
mycket skräp. Inte 
minst viktig har den 
pedagogiska delen 
varit för att få barnen 
att förstå vad ned-
skräpningen ställer 
till med.  

Varför är det bra 
med ett renare Forshaga?
Ett renare Forshaga ökar trivsel och trygg-
het i kommunen, sparar pengar och främ-
jar turismen. Det är trevligare för alla att 
vistas på rena stränder, torg eller parker 
än där det är skräpigt. En ren miljö är en 
tryggare miljö för barn, vuxna, djur och 
natur. 

Kampanj vecka �7
Kommunen satsar på en kampanj mot 

nedskräpning under skräpplockarveckan i 
april 2008. Utgångspunkten för kampan-
jen är den städning som skolans årskurs 
sex, barnen i förskolan och eleverna i Ol-
säter gör varje vår. I år delar vi in Fors-
haga och Deje i olika städområden som 
kan städas hela veckan men med en hu-
vudinsats torsdagen den 24 april. Forsha-
gabostäders kontor vid torget i Forshaga 
samt Folkets Hus i Deje är centrala punk-
ter med ”skräpinformation”, servering 
av dryck, utdelning av säckar, kartor och 
handskar.

För att få en uppfattning om hur mycket 
renare kommunen har blivit, kommer alla 
skräpsäckar att fraktas till torget i Forsha-
ga och parkeringsplatsen vid Folkets Hus 
i Deje på eftermiddagen den 24 april. På 
dessa platser avslutas sedan kampanjen 
med ett stöd mot nedskräpning och för en 
renare kommun.

Planering av kampanjen pågår som bäst 
och mer information hur det ska gå till 
kommer i nästa nummer av Kontakten 
och på kommunens hemsida. Alla som 

vill är välkomna att 
vara med och plocka 
skräp. Det är lika vik-
tigt att det är skräp-
fritt i villakvarteren 
och i närskogsom-
råden som i de cen-
trala delarna. Har du 
tips på vad som kan 
göras för ett renare 
Forshaga eller är in-
tresserad att vara 
med, kontakta Katrin 
Johansson 054-17 20 

04 eller Anne Hellström 054-17 20 40.

Fakta är hämtade från Håll Sverige Rent. 
På deras hemsida www.hsr.se finns myck-
et mer att läsa.

Kampanj i april: Håll Forshaga rent!

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Tänk på: Om alla 
hjälps åt at t plocka 
skräp skulle det t ill 
slut inte finnas nå-
got skräp som först ör 
naturen. Plocka et t 
skräp om dagen!
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Aktuellt om lärcenter

Arbetet med lärcenter går mycket bra. Fyra hus är täta och uttorkning pågår. 
Torget blir tätt i början av februari då det sista huset får fönster och isole-
rade väggar. I de övriga byggnaderna arbetar man med fasaden, innerväggar, 
målning, undertak och innerdörrar. 

Sporthallen
Projekteringen av sporthallen fortsätter och arbete med den del av sporthal-
lens grundplatta som ligger utanför den nuvarande byggnaden startar troli-
gen redan under mars. Föreningarnas och skolans idrottsverksamhet kommer 
att påverkas under tiden sporthallen byggs. Mer information om detta i nästa 
nummer av Kontakten.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Lärcenter ska bli en mötesplats för alla där samver-
kan skapar lust, engagemang och livskvalitet i det 
livslånga lärandet. 

Följ arbetet med lärcenter på forshaga.se/larcenter

Lärcenter: 

Möjlighet 
till samverkan

Parkering vid Centralskolan

Centralskolan vill ha hjälp av alla be-
sökare till skolan att följa skyltningar 
för parkering och fordonstrafik. För 
att bland annat skolskjutsarna ska 
komma fram är det viktigt att res-
pektera parkeringsanvisningarna och 
skyltningen avseende fordonstrafik 
på skolgården.

Fordonstrafik på skolgården är inte 
tillåtet. Parkera i stället bilen på de 
parkeringsplatser som finns i närhe-
ten av skolan/sporthallen: vid matsa-
len, på gamla tennisbanan (infart från 
Malmgatan) och vid kyrkan. 

Byggarbetsplats
Lennart Nilsson, verksamhetschef på 
Centralskolan, tycker det är en förmån 
att på närhet få följa hur Lärcenter ut-
vecklas. Allt från det att björkarna i allén 
norr om skolan togs bort och det första 
spadtaget, till idag när alla husen står på 
plats med väggar och tak och värme är 
indraget. Han berömmer personal, elever 
och föräldrar som har visat stor förståelse 
i samband med alla omflyttningar, änd-
ringar av lokaler och störningar från bygg-
arbetsplatsen.

Under det första byggåret har cirka en 
tredjedel av skolan rivits, trettio personal 
fått nya arbetsplatser och tio lektionssa-
lar flyttats. Av dessa är tre specialsalar 
för musik och slöjd. Dessutom har fem 
ersättningssalar och kontorsrum gjorts i 
ordning i temporära moduler som ställts 
på skolgården. 

Nästa stora förändring för skolverksamhe-
ten är att arbetet med den nya sporthal-
len börjar i april. Konsekvensen blir att 
skolan flyttar idrottsverksamheten till 
Ängevi. Mellan den 1 april och den 31 ok-
tober kommer eleverna i huvudsak bara 
ha utomhusaktiviteter. Ytan på skolgår-
den blir ännu mindre för eleverna men 
vi håller på att planera för aktiviteter på 
grönytorna söder och öster om skolan, be-
rättar Lennart Nilsson. 

Framtiden
- Jag är helt övertygad om att framtidens 
Centralskola inom Lärcentret kommer att 
bli den mötesplats och miljö vi alla länge 
drömt om, framhåller Lennart Nilsson. 
Ett Lärcenter och en lärmiljö med enbart 
möjligheter.

- I min vision kring grundskolan i Lärcen-
tret utgår jag från att inte enbart de elev-

er som fysiskt har sin arbetsplats där ska 
ha tillgång till lärcentrets möjligheter, be-
tonar han. Jag hoppas och tror att Lärcen-
ter blir en lika stor tillgång för eleverna på 
samtliga skolorna i kommunen. Bibliotek, 
kultur, teknik, lokaler och övriga möjlig-
heter i Lärcentret måste kunna samord-
nas så att alla får samma förutsättningar. 
Det är en fråga om både vilja, planering 
och att utveckla en möjlighet.

Lennart Nilsson tycker att Forshagas Lär-
center kan ses som ytterligare en pussel-
bit till de förutsättningar som redan finns 
inom en radie på några få mil i närheten 
av både bil- och cykelväg. Han räknar upp 
exempel som idrottshallar, ishall, utom-
husrink, skidbacke, golfbana, badhus, 
skidstugor, idrottsanläggningar, förening-
ar, Folkets hus och närheten till naturen. 
Det känns som den optimala miljön för lä-
rande och utveckling oavsett ålder. 

– Det är angeläget att skolan blir mer ak-
tiv och medveten om de möjligheter som 
finns i närmiljön så att de mera regelbun-
det nyttjas för lärandet i vardagen, fort-
sätter han.  

- En väg mot detta tror jag är samarbete 
och att hitta samverkansformer både inom 
och utom vår organisation så att alla blir 
vinnare. Forshagas lärcenter är för mig en 
mötesplats där samverkan och samarbete 
kommer att utveckla möjligheter, avslutar 
Lennart Nilsson.
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Vi kan redan nu avslöja lite grann vad det 
finns för olika intresseföreningar i årets 
föreningstid.
· Skidförening som planerar för att åka 
till ÅRE för att köra i pistende kommer 
också att få se världseliten i skidskytte
· Discoförening som återigen planerat 
och genomfört ett disco för ungarna i 
Forshaga Kommun ca 130 st vilda godis-
grisar som rockade loss.
· Tjejgruppen har jobbat med sina käns-
lor och värderingar i olika former. De har 
bjudit in en makeup artist från Makeup 
store. Gruppen kommer även att besöka 
Djurskyddsföreningen för att få inblick i 
deras verksamhet.
· Movie Maker jobbar vidare på en upp-
följning på sina tidigare filmer
· Hälsagruppen har blivit dubbelt så stor 

Full rulle för 
Centralskolans föreningtid

som ifjol. Deras mål är att få tillbringa en 
dag på SPA i Sunne med diverse behand-
lingar. Detta kommer de att lyckas med 
tackvare sitt målinriktade arbete med 
försäljning och insamlingar.
· Skoltidning som bland annat har gjort 
några spännande intervjuer med förfat-
tare, skolpersonal och elever. Kul!

Detta är bara ett axplock från några av 
föreningarna som är igång. Du som är in-
tresserad av att se hur det har gått för alla 
föreningar kommer att ha möjlighet att ta 
del av detta på Folkets Hus i Forshaga. 
Alla föreningar visar upp sitt resultat på 
en mässa tillsammans med Centralskolan 
årliga Show. Detta kommer att ske under 
vecka 8. Vi som jobbar med denna ut-
vecklande och spännande arbetsuppgift, 

Centralskolans fören-
ingsmässa och show

Tis �9 Feb Show �7:30 & �0:00
Ons �0 Feb Show �8:30

Mässan kommer att vara öppen i 
pausen på föreställningarna

Joachim och Lena

Läget är fantastiskt. Vi har nu tillryggalagt träff 6 av �0, det mesta rullar på. Samordnarna är spända av förvän-
tan inför avslutningen på föreningstiden �008. Vi har på känn att det är några stordåd på gång. 

vill passa på att tacka alla handledare för 
att de är med och bidrar till att eleverna 
utvecklas till ansvartagande och initiativ-
rika ungdomar. Cattis tack! För att du har 
hjälpt oss med all administration. Tjolla 
hopp! 

Elevgruppen OS genom Christer Haglund, 
lärare i Idrott & Hälsa, Centralskolan

intervjuare denna dag. OS-elden tänds (kanske av en ”rik-
tig” Olympier). Länderna har sedan dagen till förfogande 
för att hinna med de aktiviteter som erbjuds. Det kommer 
inte bara att vara traditionella grenar utan också grenar 
som skateboardmaraton, mountainbike , korsord etc…

Gruppens ambition var att genomföra detta och att försöka 
möjliggöra ett samarbete med Stora Enso och inköpet av 
stegräknare. Jag hjälpte dem med att ordna ett möte som 
gruppen genomförde, med representanter från Stora Enso. 
Eleverna hade sedan en tanke på att det här kunde bli en 
tradition att använda stegräknare och gå mot ett mål. Näs-
ta år kanske det är ett annat evenemang någonstans och 
ett nytt tema i skolan. Kanske skolan kan få andra grupper 
företag att både ha och gå mot ett mål?

I och med OS-året 2008 och Centralskolans föreningstid pla-
nerar vi ett OS-tema med tonvikt på folkhälsan. Vår fören-
ingsgrupp har arbetat fram ett förslag där arbetslagen ska 
”tävla” om vem som kommer först till Peking. Förslaget går 
ut på att förse alla med en stegräknare och detta summe-
ras av gruppen varje vecka. Ett spurtpris kommer att delas 
ut till det arbetslag som kommer först till de olympiska 
spelens ursprung, Athen i Grekland. 

Utmynnar i olympiskt spel i Deje
Temat kommer att genomsyras i de flesta ämnen, exempel-
vis matveckor på ett asiatiskt tema, kinesisk statskunskap i 
SO-ämnet etc… Det hela kulmineras med ett Olympiskt Spel 
på idrottsplatsen i Deje den 11 juni. Två elever från varje 
årskurs kommer att representera ett land. Detta lands flag-
gor sätts på träningsdressen den aktuella dagen. Eleverna 
cyklar upp till Deje landsvis. Det ska marscheras in på 
idrottsplatsen till musik spelad av elever. En grupp kommer 
att få mediaträning och fungera som dokumenterare och 

Gå till Peking - ”ett projekt för folkhälsan”
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På Grossbolsskolan i ämnet textilslöjd har eleverna skapat egna virtuella mappar med 
slöjdalster på @ slöjda, en webbplats på Internet. Med digitalkameran fotograferar de sina 
arbeten, lägger in materialet i sin portfolio och skriver kommentarer. På så sätt får elev-
erna en gedigen dokumentation av sina arbeten på slöjden. Bilderna och kommentarerna 
på elevens alla slöjdalster sparas i en databas för framtida utvärderings- och utvecklings-
samtal. Både läraren och eleven får stöd för minnet och utvärderingsdelen i skolarbetet 
underlättas.

@tt-slöjda är också en stor inspirationskälla över den unika svenska skolslöjden som vi alla 
vill värna om. Som elev kan man också låta sig inspireras av slöjdalster, som elever från 
hela Sverige gjort. Databasen startades under år 2004 och utvecklades av textilslöjdlärare 
Inger Degerfält, Lund och programmeraren Mikael Degerfält, Skellefteå. Sajten används 
av flera skolor runt om i landet, i Värmland bland annat Kroppkärrskolan i Karlstad och 
Silbodalsskolan i Årjäng.

Grossbolsskolan nöjda med @ slöjda

Förskolan Sagoparken i Forshaga har ge-
nom Teknikerjakten som anordnas av 
Karlstads Universitet återigen tilldelats 
pengar, denna gång 5000 kronor. Tekni-
kerjakten finansieras av Ljungbergsfon-
den. Teknikerjakten syftar till att stimu-
lera och utveckla barns intresse för natur 
och teknik. Sagoparken var ett av 14 pro-
jekt i Värmland som tilldelades ekono-
miskt bidrag.

– Genom att introducera teknik och na-
turvetenskap på ett tidigt stadium är äm-
net inte lika främmande när barnen växer 
upp, säger pedagogen Anki Malmberg. 
Teknikerjakten är som namnet antyder en 
jakt på tekniker, ett ämne som har haft 
svårt att locka studenter. Men nu sägs det 
att universitetet har sett tecken på änd-
rad attityd, fortsätter hon.

Teknik som pedagogik
– Teknik och naturvetenskap är ämnen 
som vår verksamhet jobbat med länge och 
fungerar som pedagogiska verktyg. Därför 
känns det jättekul att tilldelas medel för 
att driva det vidare, säger Lars Kenner-
stad, pedagog.

Unga snillen spekulerar
Det är på torsdagar som man ägnar sig åt 
en timmes teknik och natur och det är 5-
6-åringarna som de riktar sig till. Bakom 
förskolan finns en skog där barnen bland 
annat bygger vindskydd. När de inte är 
där är de inomhus och har Teknikforum. 
Ämnena som barnen får diskutera görs 
upp på förhand.
– Men man vet aldrig var det landar, och 
det är också tjusningen med det hela, att 
vi lärare inte har färdiga svar att delge, 
säger Lars.

När Kontakten kommer på besök är ämnet 
snö. Vad är snö? Var kommer det ifrån och 
vad består det av? Utanför är det barmark 
och vintern som bortblåst, till barnens 
stora besvikelse. Därför ska man den här 
dagen framställa snö på konstgjort vis, 
enligt olika metoder.

Hur är responsen?
– Positiv, från såväl barn som föräldrar, 
säger Lars. Barnen längtar efter de här 
tillfällena och de yngre barnen ser fram 
emot att få vara med. I maj har personal 
inom barnomsorg i Forshaga kommun en 
träff och då hoppas vi att vi kan berätta 
om vårt arbete, för att inspirera andra 
förskolor i kommunen.

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

Se elevernas verk:

Besök www.slojd.nu/slojda, leta 
upp Grossbolsskolan och se elev-
ernas verk.

Kerstin Flink 
Grossbolsskolan
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I slutet av november anordnades det en temadag vid Centralskolans högstadium med 
fokus på brand, räddning och säkerhet. Temadagen innehöll både teori och praktik. 
Dagen började med en traditionell brandövning, dvs larm, utrymning och uppsam-
ling. Efter inräkning återsamlades klasserna och undervisning påbörjades. Under tiden 
rökfylldes hela skolan (med rökmaskin). Nu var det dags att ha en ”skarp” övning så 
att elever och personal fick inblick i hur det kan vara att genomföra en utrymning i 
rökfylld miljö. På väg mot uppsamlingsplatsen möttes elever och personal av att rädd-
ningstjänsten i Forshaga kom med blåljus och siren. Detta var ännu ett sätt för att göra 
övningen mer realistisk. Många elever fångade brandbilen med stora ögon. Räddnings-
tjänsten agerade som om detta vore en ”skarp” situation.

Temadagen förlöpte enligt planerna och elever och personal upplevde dagen som gi-
vande och intressant. Behovet finns att träna på dessa livsviktiga frågor. Detta ger 
också en vink av att årligen genomföra ett liknande arrangemang. Vi hoppas att andra 
skolor kan genomföra liknande arrangemang, eller tillsammans.

Temadagen innehöll två 
pass och eleverna fick välja 
bland följande aktiviteter: 

Polisens hundenhet
Föreläsning Polisen
Föreläsning akuten/ambulansen
Rökdykning
Lär dig att släcka eld 
Trafikolycka
Fystester Räddningstjänsten
Träna som en brandman
Laga ”het” mat
Filmtajm i Folkets Hus
Äventyr i skog och mark
Vattenlivräddning
HLR/Första hjälpen
Stuntman för en dag
Självförsvar för tjejer
Farliga ämnen

Tack till: Elever och personal på Centralskolan, Räddningstjänsten i Forshaga, Polisen i 
Forshaga och Karlstad, Personal från akuten CSK, Personal från ambulansen i Arvika, Kils 
karateförening, Sara Larsson, SLS Värmland/Göran Karlsson, Deje Simhall/Anna Karlsson, 
Folkets Hus, Elever från Hammarö Utb. Center

Niklas Skog och Christer Haglund

Temadag - 
Brand/Räddning/Säkerhet 
på Centralskolan

”Väldigt rolig och lärorik dag. Första passet var jag på rökdyk-
ning. Jag rökdykte tre gånger, dom två första gångerna var 
det ljus på men sista gången var det kolsvart. Andra passet 
var jag på rullbandstestet och det var inte så jobbigt som jag 
trodde. Det var en väldigt rolig dag, vore kul att göra någon 
mer gång… 

Brandman kan vara ett alternativ för mig när jag är vuxen, inte 
till en början men sen.”    

Andreas Sefton 9D

”Allt var jättebra och jättekul. Väldigt lärosamt och kul med 
nåt annat än bara skolarbete. Självförsvar för tjejer var absolut 
roligast. Där fick vi tjejer lära oss att komma ur olika grepp 
med mera. Jag tror att dom flesta tyckte dagen var rolig.”
 

Fanny Hallstensson & Josefin Mossfeldt 8B

Såhär tyckte eleverna om dagen:

”På ”stuntman för en dag” fick vi lära oss att slåss på låtsas, 
sen skulle vi stå på plintar och falla bakåt. På rökdykningen fick 
vi sätta på oss hela brandmannautrustningen, tuberna vägde 
20 kg. Det är kul när de anordnar sådana dagar för vår skull.”

Emma Olsson 7D

”Jag tycker att det var väldigt kul att prova att rökdyka och det 
var jobbigare än jag trott. Efter maten hade jag och mina kom-
pisar livräddning i vatten. Det var iskallt och säkert 1cm is på 
tjärnen. Jag var bara tvungen att testa och der var inte så kallt 
i början men sen var det så kallt att det gjorde ont. Jag tycker 
att hela dagen var jättekul och jag skulle gärna ha en till. Men 
då badar jag bara om det finns en bastu i närheten.”

Emmy Dahlström 8D



s. �4   Kontakten nr 1 februari, 2008

Våren 2007 fick 500 personer i kommunen en enkät som handlade om teknisk ser-
vice. Enkäten innehöll frågor om gator, parker, vatten, renhållning och trafik. 375 
personer svarade och de allra flesta var nöjda med kommunens tekniska service. 

Det var första gången som Forshaga deltog i enkäten om teknisk service som genom-
fördes för sjunde gången. Åttiofyra kommuner var med och urvalet gjordes bland 
åldersgruppen 18-74 år som vid det tillfället bestod av 7.744 personer i Forshaga. 75 
procent svarade på enkäten och därmed hade Forshaga den högsta svarsprocenten 
som låg mellan 61-75 procent. 

Det forshagaborna var mest nöjda med var snöröjningen som 75 procent tyckte 
är bra. De flesta vill att snöröjningen ska börja med stora gator mot centrum och 
viktiga gångvägar. Lägst andel nöjda hade frågorna om trafiksäkerhet (32 procent), 
standarden på gatorna (41 procent) och parkernas skötsel (56 procent). Trots den 
låga andelen nöjda, ligger Forshaga över medel i dessa frågor jämfört med de övriga 
kommunerna som deltog i enkäten. 

I samtliga övriga frågor var andelen nöjda över 70 procent och hela 95 procent var 
nöjda med vattnets kvalitet. Frågorna om vattnet besvarade de personer som är 
anslutna till det kommunala vattenledningsnätet.

Prioriteringar
Vissa frågor i enkäten handlade om prioriteringar, till exempel ”vad vill du att kom-
munen ska prioritera om vi får mindre pengar till underhåll av gator och parker?”. 
De flesta vill att gatupengarna då ska gå till asfaltering av gatorna (53 procent) och 
till snöröjning (63 procent). När det gäller prioritering i parkverksamheten vill 40 
procent att kommunen ska satsa på lekplatser. Där skiljer sig Forshaga från medel-
kommunen som vill att pengar ska användas till städning av parker.

Kontakt med kommunen
Slutligen ställdes ett antal frågor om vilken kontakt som den som besvarade enkäten 
haft med kommunen. Knappt en fjärdedel, 21 procent, hade kontaktat kommunen 
det senaste året angående teknisk service. Det motsvarar cirka 1.626 personer el-
ler 31 personer per vecka i hela åldersgruppen 18-74 år. De flesta hade kontaktat 
kommunen med frågor angående  gator och trafik (29 procent), sophämtning (19 
procent) och vatten/avlopp (14 procent). Majoriteten, 53 procent, var nöjda med 
kontakten och 28 procent var missnöjda. 

Totalt sett tycker cirka 75 procent att den tekniska servicen är bra. Den lägsta 
andelen nöjda hade frågor om standarden på gator och cykelvägar, trafiksäkerhet 
och skötseln av parker. Viktiga områden för dem som svarat är asfaltering, snöröj-
ning, lekplatser och trafiksäkerhet. Drygt en fjärdedel av de personer som kontak-
tat kommunteknik är missnöjda efter kontakten. Skälet till missnöjet framgår dock 
inte av enkäten. 

Ombygget av väg 62 har börjat. Den för-
sta etappen pågår mellan Älvkullen (norr 
om Hagen) till strax norr om Förby. Enligt 
tidplanen ska den vara klar i oktober i år. 
Denna etapp innebär att vägen breddas  
från 6,5 meter till 9,0 meters bredd. Det 
blir flera besvärliga passager med trum-
byten och bergsprängning under arbetets 
gång. Entreprenör för etappen är Oden 
Anläggning.

Nästa etapp som beräknas starta hösten 
2008 är fortsättning norrut från Förby till 
norr om kurvan vid Övre Ulleruds kyrka. 
Här gör man helt ny väg på ett par ställen, 
dels vid infarten till Västsjö där vägen 
läggs delvis helt väster om nuvarande väg 
och dels vid kurvan vid kyrkan där den 
byggs ut i mossen väster om nuvarande 
väg. Vägbredden blir även här 9,0 meter.

Därefter planeras ytterligare en etapp 
norrut från Övre Ulleruds kyrka till att 
ansluta mot bef. ombyggd väg strax sö-
der om Ransäter. Om allt flyter på hop-
pas man kunna starta hösten 2009. På den 
sträckan har Vägverket dragit ner på bred-
den till 8,0 meter något som kommunerna 
protesterat mot då övrig standard blir 9,0 
meter. Den etappen blir i huvudsak fråga 
om breddning fram till kommungränsen 
mot Munkfors och därefter är väglinjen 
ännu inte bestämd.

Den sista etappen, blir genom Hagen som 
börjar vid Dömlekorset och slutar norr om 
Hagen vid Älvkullen. Här har man gjort en 
förstudie och därefter beslutat om väglin-
jekorridor. Det kommer att byggas en helt 
ny sträckning väster om Hagen och Åsen. 
I Vägverkets budget ligger detta projekt 
efter 2010 och om inget händer tror man 
på byggstart 2010-2011. Men innan dess 
ska en arbetsplan göras och godkännas.

Det är otroligt värdefullt för oss att Väg-
verket väljer att satsa på väg 62 så att vi 
kan få en bra standard på riksvägen ge-
nom vår kommun.

Bra på snöröjning men 
sämre på trafiksäkerhet 
och gatustandard
500 kommuninvånare har tyckt till om kommunal teknisk service

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Riksväg 6� 
byggs om - under 
flera år framåt

Morgan Häggbom
Planeringsingenjör kommunteknik

054-17 20 38
morgan.haggbom@forshaga.se
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Ina Johansson, Elisabeth Eklo
Jane Ullman, Ulf Stefansson

Rådrummet
Besöksadress: Kungsgatan 12

/Stora torget, Karlstad
Öppet: mån-fre kl 11-16
Tel.tid: mån-fre kl 13-16

Tel: 054-29 73 01, 054-29 73 04,
054-29 73 12, 054-29 73 02

Fax: 054-29 73 10
konsumentkarlstad@karlstad.se

Vårsolen kommer och vi börjar ge oss 
ut för att njuta av vår ort, dess fina 
gång- och cykelbanor och vackra natur. 
Då är det inte särskilt trevligt att be-
höva kryssa mellan hundbajshögar av 
varierande storlek på gångvägar och 
gräsmattor.

Kommunens lokala ordningsföreskrifter 
säger följande:
19 § Inom detaljplanelagt område, kyr-
kogård och inom för allmänheten upp-
låtet friluftsbad skall föroreningar efter 
hundar omedelbart plockas upp.

Detta betyder bl.a. att inom alla tätor-
ter i kommunen ska hundbajs plockas 
upp av hundägaren eller någon annan 
som rastar hunden!

   
Miljö- och byggförvaltningen

Under 2007 har konsumentrådgivningen 
registrerat många samtal från Forshaga 
kommun. Konsumentproblemen har do-
minerats av frågor om boende (28.4 %), 
följt av fritid, paketresor och kultur (14.2 
%) och telefoni, Internet och posttjäns-
ter (11.2 %). Reklamationerna är fler än 
förköpskontakterna men konsumentråd-
givningen jobbar för att öka kontakterna 
före köp. 

Jämfört med hela landets statistik för 2007 
skiljer sig Forshaga på flera sätt. Andelen 
boendefrågor är klart högre i Forshaga än 
i övriga landet (20 %) och fordonsfrågor 
kommer först på fjärde plats i Forshaga 
men är det näst vanligaste problemområ-
det för landet. Vanliga boendefrågor är t 
ex bygga/köpa hus och hantverkstjänster.

Är det dags att planera årets byggprojekt 
finns många tips på: www.boende.konsu-
mentverket.se.

Forshagaborna frågar mest 
om boende, fritid och paketresor

Hundägare! 
Plocka hundbajs!

Ny konsumentrådgivare
Rådrummet har fått en ny konsumentråd-
givare, Ulf Stefansson. Han efterträder 
Jolanda Girzl som bytt till annan tjänst på 
Konsument Europa. Ulf nås på telefon 
054-29 73 02.

Hör gärna av Dig till Rådrummet Konsu-
ment om Du har några frågor eller är in-
tresserad av ett studiebesök från oss.

Information från Rådrummet i Karlstad

Anders Olsson, elitsimmare för Deje SS 
med flertalet medaljer och världsre-
kord i ryggsäcken erhöll den 14 januari 
utmärkelsen Årets idrottare med funk-
tionshinder. Han tog emot priset av 
idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth 
på Idrottsgalan i Globen i Stockholm. 
Grattis Anders hälsar Forshaga kom-
mun! Forshagasonen och höjdhopparen 
Stefan Holm var nominerad i klassen 
årets manlige idrottare.

Anders Olsson 
årets idrottare

Malin Eriksson

Karlstadsregionens 
turistguide �008 här
Lagom till Svenska Rallyt levererades en ny 
gemensam turistguide för kommunerna Fors-
haga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. Det är 
tredje året som kommunerna samverkar för en 
gemensam produkt.  Turistguiden finns tillgäng-
lig i tre språkversioner, svenska, engelska och 
tyska. Här kan du läsa om regionens utbud kring 
aktiviteter, sevärdheter, nöjen, evenemang och 
shopping. 

Malin Eriksson
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Information från 
Värmlandstrafik
Från och med den 18 december säljer 
Cåpa Spel & Café på Järnvägsgatan 32 
Värmlandstrafiks buss- och tågbiljetter.

Deras öppettider är måndag – fredag kl: 
09-20, lördag 09-16 och söndag 10-16. Du 
kan ringa dit på telefon: 054-87 22 05. 

Föreningar sökes
Varje år erbjuder kommunen feriearbete 
till ungdomar. I år är det de som är födda 
-92 som är den prioriterade gruppen. Ung-
domarna arbetar i tre veckor i tre olika 
perioder med start vecka 25.

Den här informationen riktar sig till de 
föreningar som inte har haft feriearbe-
tare tidigare. Varierade arbetsuppgifter, 
arbetsledning och dagtid är de villkor som 
gäller. 

Finns det intresse att ta emot feriejob-
bare i sommar, och/eller funderingar om 
hur det går till praktiskt, kontakta i så fall 
Leif Larsson på 0552 121 56Ingen snöskottning, 

ingen gräsklippning
Flera företagare i kommunen erbjuder 
s.k. hushållsnära tjänster där bland annat 
snöskottning och gräsklippning ingår. 

Det innebär att Forshaga kommun, AIC 
inte längre av konkurrensskäl kan erbjuda 
dessa tjänster till privatpersoner. Vi kan 
naturligtvis inte heller på något vis på-
verka dessa företagares prissättning eller 
kvalité på utfört arbete. Det har vi helt 
enkelt inget med att göra. 

Leif Larsson

Bishoppen i 
Forshaga blir Kupan
1 februari ersattes second hand-butiken Bishoppen i Forshaga med Röda Korsets butik Ku-
pan. Kupan sysslar också med second hand-försäljning och de saker som står i Bishoppens 
hyllor följer med till den nya Kupanbutiken. 

I runda tal har Bishoppen under den tid som butiken funnits givit ett överskott på totalt  
40 000 kronor som har gått till olika arrangemang hos de äldre i kommunen. Ett bra resul-
tat med tanke på att det som sålts ursprungligen är prylar som privatpersoner har skänkt 
till butiken och utan dem hade det inte blivit något.

Leif Larsson

Barn- och familje-
gruppen har flyttat 
till kommunhuset
Från och med den 14 januari 2008 finns 
barn- och familjegruppen tillsammans 
med familjerätten på samma plats som 
vuxengruppen i kommunhuset. 

Vår nya besöksadress är Socialkontoret, 
Storgatan 54. Receptionstiden är 13-15, 
mån-fre, telefontid som tidigare.

Sommarjobb 
SummerCamp08
Vill du ha ett aktivt sommarjobb? 
Kan du tänka dig att arbeta med 
barn och sport? Är du född 1992? 
Då har vi jobbet för dig! 

Under veckorna 25, 26 och 27 
anordnar vi SummerCamp08 vid 
Mölnbacka Bygdegård. Summer-
Camp08 är ett dagläger för barn 
och ungdomar i Forshaga kommun. 
Alla barn i årskurserna 4-6 får möj-
lighet att söka till Summercamp08. 
Vi spelar fotboll, fiskar, paddlar 
kanot, orienterar, spelar teater, 
badar och en massa annat.

Vi söker ungdomar som vill arbeta 
hos oss under dessa tre veckor. Du 
som söker ska vara född 1992 och 
skriven i Forshaga kommun. Du 
kommer att arbeta 6 timmar varje 
dag och lönen är 37 kronor/timme. 
Under april och maj kommer vi att 
anordna obligatoriska utbildnings-
träffar för de som anställs. 

Anmäl ditt intresse senast 17 mars 
2008 till:
Forshaga IdrottsSkola
Annelie Hedvall, Box 93
667 22  Forshaga 

Vill du veta mera, tveka inte utan 
ring till: 
Anethe Byberg, verksamhetsan-
svarig Forshaga IdrottsSkola, mobil 
0702-404110, telefon 054-132812 
eller Annika Svensson, kostansva-
rig, Forshaga IdrottsSkola, telefon 
0552-44113 
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Under hösten har det varit ett stort antal ansökningar om plats 
i barnomsorgen i kommunens norra del. I Deje finns totalt 164 
platser. Dessa platser är fyllda vilket innebär att Forshaga kom-
mun behöver utöka barnomsorgsverksamheten med ytterligare 
13 platser i Deje. På senaste kommunfullmäktigesammanträde 
beslutades att 370 000 kr extra ska satsas i årets budget för att 
möta behovet. 

– Platserna är fyllda och mer därtill, kommenterar Monica Swen-
sån, barn- och utbildningschef i Forshaga kommun. Därför gör vi 
en tillfällig lösning under våren och anställer två dagbarnvårdare 
i Deje. I augusti frigörs eventuellt en del platser då sexåring-
arna börjar skolan men ännu vi vet inte om barnomsorgsbehovet 
kvarstår. Om det gör det, får vi utreda möjligheterna till att 
öppna ytterligare förskoleavdelningar, säger hon.

Även i Olsäter ökar barnantalet och ansökningar om plats i barn-

Stort tryck på barnomsorg i Deje och Olsäter

omsorgen har pågått successivt under hösten. I normala fall är 
Olsäters barngrupp omkring 13 barn i ålder mellan 1-5. Men om 
några månader kommer gruppen bestå av 22 barn. Därför har 
kommunfullmäktige beslutat om att anslå medel till att utöka 
personalstyrkan i Olsäter med en förskollärare under 2008.

– Behovet av barnomsorg sker i perioder och det är normalt att 
det stundtals är stort tryck på våra verksamheter. Vad just detta 
tryck beror på kan ha flera orsaker, som exempelvis inflyttning 
eller att föräldrar väntat med inskolning av sina barn. Ofta kan 
vi skönja mönstret att när det är stabilt i Forshaga är det tryck 
i Deje och tvärtom, säger Monica Swensån. Men givetvis är det 
roligt att Forshaga kommun har tillväxt på små barn, tillägger 
hon.

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

Våra kultur- och fritidsvanor kartlagda

I samarbete med Region Värmland och tio 
värmländska kommuner genomfördes en 
kultur- och fritidsvaneundersökning hös-
ten 2006. 

En enkät gick ut till slumpvis utvalda 
kommuninvånare (10 % av kommunbefolk-
ningen) i åldrarna mellan 13–69 år, jämnt 
fördelat mellan män och kvinnor. Svars-
frekvensen var god, 84 % bland ålders-
gruppen 1991-1993 och 62 % av de övriga.

Enkäten bestod av 171 frågor om delta-
gande, frekvens och intresse gällande kul-
tur och fritid. Frågor som hur ofta man 
utövar fritidsaktiviteter och vad för typ av 

aktivitet det är.

Undersökningen visar 
att vi är ganska nöjda 
med vår fritid. 30 % 
av alla respondenter 
har svarat ”Helt nöjd” 
och 46 % av hela grup-
pen har svarat ”Ganska 
nöjda”. Svarsalternativet 
”Helt missnöjda” upplevdes 
endast av 2 % av respondenterna. 
Vad man tycker att Forshaga kommun ska 
satsa på var också en fråga som ingick i 
undersökningen där 22 olika områden 
fanns angivna. De sex objekt som fick 

flest röster var: Simhall, 
ungdomsevenemang, 
sport- och idrottshal-
lar, friluftsområden, 
fritidsgård, gång- och 
cykelvägar.

Undersökningen är väl-
digt omfattande och går 

att analysera på många sätt. 
Den är heller inte den första i 

sitt slag utan är jämförbar med tidi-
gare studier som gjorts på området. Har 
du frågor om undersökningen? Kontakta 
Jan C Hagstrand.

Malin Eriksson

Kommunen får satsa 370 000 kr extra för att möta behovet
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Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

Lustens pizzeria
Nevzat Hursit driver Lustens pizzeria och 
har varit egen företagare i Forshaga i över 
tio år. Roma hette den första pizzeria 
som han drev. När lokalerna till Pizzeria 
Oxen blev lediga tog han över dem och 
startade Lustens pizzeria. En tid drev han 
både Roma och Lusten parallellt.  Men då 
Lusten genererade högst omsättning av 
de två bestämde han sig för att det var 
Lusten som han skulle satsa på. 

I personalstyrkan för Lusten ingår åtta 
personer, köksbiträden och pizzabagare 
som arbetar enligt schema. Restaurangen 
erbjuder pizza, kebab och sallader. Den 
har 40 sittplatser men av det restaurang-
en tillagar är mest för avhämtning.

När man ber Nevzat berätta om sin bak-
grund är det svårt att inte fascineras. Han 
kom till Sverige 1990. Han var på flykt från 
sitt hemland Kurdistan. Innan han kom till 
Sverige hade han lyckats fly till Turkiet 
där han levde några år innan han med FN:
s hjälp kunde ta sig vidare till Sverige. 
Han anlände till en flyktinganläggning i 
Hallstahammar. Därefter flyttade han till 
Molkom. Där studerade han svenska på 
folkhögskolan. 

Han talar om sitt stora intresse för språk. 
Han talar förutom svenska, arabiska, kur-
diska och turkiska flytande och har också 
en utbildning inom arabisk grammatik och 
litteratur, ett språk som enligt Nevzat är 
det svåraste språket i världen. Innan han 
blev restaurangägare jobbade han som 

tolk och språklärare. Men jobbet var låg-
avlönat och han insåg att han måste göra 
något annat.

Då han har ett stort intresse för köksar-
bete och matlagning började han göra 
praktik på olika pizzerior. Så fick han ett 
erbjudande om att ta över Pizzeria Roma 
i Forshaga.
Var det ett svårt beslut?
– Nej, säger Nevzat. Att starta eget hand-
lar om att vara envis och inte ge upp. Man 
får räkna med att det tar tid i början. 
Inledningsvis jobbade jag säkert 7-8 må-
nader utan en enda ledig dag. Men man 
får se till fördelarna; att vara fri och be-
stämma över sin arbetssituation.

Långa arbetsdagar är något som ofta fö-
rekommer hos entreprenörer. Nevzat är 
inget undantag som avsätter veckans alla 
dagar till jobb i företaget. Visst finns det 
”låg- och högsäsong” för restaurangen 
men det finns alltid något att göra. Da-
garna då det är som allra mest hektiskt är 
fredagar, lördagar och söndagar.

Förutom långa dagar och sena kvällar krä-
ver restaurangbranschen noggrannhet. 
Inte minst när det handlar om livsmedel 
vilket regleras genom stränga lagar kring 
hantering och egenkontrollprogram. De 
hårda reglerna tycker Nevzat är bra. Det 
gör att kunderna kan känna förtroende för 
det restaurangen levererar. Och kunderna 
är något han talar mycket varmt om och 
relationen till kunderna är en stor driv-

kraft i entreprenörskapet. Han upplever 
sina kunder snarare som kompisar än som 
kunder och växlar alltid några ord med 
dem. Många är stamkunder och har egna 
specialönskemål.
Den vanligaste pizzan?
– Angelo, svarar Nevzat. En kebabpizza 
med lök, tomat och peperoni.

En nyhet för restaurang Lusten är att se-
dan årsskiftet är Nevzats son Firat Hursit 
delägare. Firat är 18 år gammal och stu-
derar på John Bauer-gymnasiet i Karlstad. 
En annan nyhet som Nevzat berättar om 
är att Lusten under 2008 kommer att byg-
gas ut. Det ska bli fler sittplatser i res-
taurangen och större köksutrymme, något 
som Nevzat ser fram emot. Restaurangen 
kommer också att kunna erbjuda fler lun-
chalternativ. 

Har din invandrarbakgrund påverkat dig 
som entreprenör?
– Jag kan säga såhär: Språket är samhällets 
nyckel. Lär man sig språket så blir man en 
del av samhället och då har alla samma 
förutsättningar. Men något som jag tror 
är en viktig framgångsfaktor är en positiv 
inställning. Och för mig har det alltid varit 
viktigt att ta vara på de möjligheter som 
finns, vara självständig i mina val, samt 
att göra nytta, det borde ligga i alla män-
niskors natur, säger Nevzat.
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De företag som gått miljödiplomeringskurs 
fick i år åka till Nordens första Svanen-
märkta konferensanläggning, Sånga-Säby. 
Den ligger några mil utanför Stockholm i 
ett vackert kulturlandskap nära Mälarens 
strand. På morgonen den 25 januari häm-
tades de upp med buss och transportera-
des sedan österut. 

I Forshaga kommun startade bussen i de 
norra delarna och tog sig sedan söderut 
först innan den svängde av mot öster. 
Morgontrötta men förväntansfulla anslöt 
de sig till skaran av entreprenörer. Rese-
ledare var Johnny Grundahl, verkställan-
de direktör på Forshaga Företagscenter.

Anpassat för småföretag
Miljöcertifiering enligt standard är ofta 
både krångligt och dyrt. Det passar bättre 
för stora företag och ofta går det inte ens 
att utföra i småföretag. Idag ökar miljö-
kraven alltmer och för att även små fö-
retag ska ha en chans att hänga med tog 
Nutek fram ett  alternativ. Den så kall-
lade ”Värmlandsmodellen” av miljödip-
lomering för småföretag började 2001 i 
Forshaga med elva företag och har sedan 
spridit sig till dagens sex kommuner och 
fler står på tur att ansluta sig. Målet för 

deltagande företag är att de ska ha:
- Genomfört en miljöutredning. 
- Formulerat och antagit en miljöpolicy. 
- Tagit fram miljömål och ett förbättrings-
program. 
- Genomfört några av de föreslagna åtgär-
derna i förbättringsprogrammet. 
- Producerat ett reklammaterial där miljö-
anpassade produkter/ tjänster lyfts fram.

”Det naturliga steget”
Väl på plats på konferensanläggningen i 
Sånga-Säby samlades deltagarna i en aula 
för att få ta del av en föreläsning. Jimmy 
Sjöblom pratade med mycket humor, en-
ergi och inlevelseförmåga om ”Det Natur-
liga Steget”. Det är en internationell, icke 
vinstdrivande stiftelse med inriktning på 
ekonomisk, ekologisk och social hållbar-
het. Bland annat arbetar man med kon-
sultverksamhet och deras uppdragsgivare 
finns både inom både offentlig och kom-
mersiell verksamhet i tio länder på sex 
kontinenter. 

��� företag med diplom
Miljöförvaltningens chef, Tomas Ivansson, 
berättade om åtgärder och resultat som 
miljödiplomeringsdeltagarna gett upphov 
till i Värmland. Under år 2007 har 137 

miljöförbättrande åtgärder gjorts av fö-
retagen, investeringen är över 10,8 Mkr 
och de flesta åtgärderna har skett inom 
energiområdet. Totalt har inte mindre än 
717 åtgärder dokumenterats och utförts i 
Värmland sedan starten 2001. 

Standard för små företag
I Sverige finns idag några olika modeller 
för småföretag som vill bli mer miljömed-
vetna men det finns ingen enhetlig stan-
dard. Enligt Johnny Grundahl blir det nu 
nästa steg att försöka få Miljödiplome-
ringen att ingå i en Svenskstandard för 
små och medelstora företag. 
- Det är fler kommuner som vill vara med. 
Och om vi får fram en standard för små 
och medelstora företag så kommer ännu 
fler att vilja vara med, säger han.
- Det vore bra om Länsstyrelserna eller 
Region Värmland kunde hålla i ansvaret 
för en sådan standard för ”Värmlandsmo-
dellen”, säger Katrin Johansson som är 
miljösamordnare i Forshaga kommun.

Diplom för miljöarbete

Text & Foto: 
Cicci Wik 

Cvea Kommunikation 
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Bebisuppvaktningar
Kommunalrådet Angelica Rage ser upp-
draget att besöka alla nyfödda och de-
ras familjer som ”en guldkant på sitt 
politiska uppdrag”. Hennes besök avise-
ras alltid, både av BVC och kommunled-
ningskontoret. Med sig till den nya fa-
miljemedlemmen har hon blommor och 
mig förstås, forshaganallen Älvis.

Albina Hysa

Alexander Hedström Donika Shabani Ella Kihlberg

Agnes Sundholm

Den 24 november 2007 var det återigen dags för modevisning 
på BTL. Vi var 70 personer som kom för att se nyheter från Va-
nilla, Studio C, KLackar och kristaller och Hudvårdssalongen. 
Visningen var om festkläder och skor till jul och nyår och bars 
upp av lokala mannekänger. Nya tips gavs om håruppsättningar 
och hudvård.

Underhållning från Forshaga musikskola av musikläraren Kim 
Wikstål och eleverna Nickilina Heikilä och Karin Häggstad som 
bjöd på blandad musik. Vi blev bjudna på glögg och pepparkakor 
i pausen och efter visningen fick vi besöka respektive affär med 
många fina erbjudanden. Vi hoppas att ni snart återkommer och 
vi får se Er vårkollektion.
 

Text och foto: Sandor Budai

Modevisning på BTL



Kontakten nr 1 februari, 2008  s. ��   

Bebisuppvaktningar

Hannah Norlander Judith Rogersson

Leo Kindbom Lotass Lindgren

Ellen Olofsson

Fler bebisar finns på sista sidan

Lediga 
kontorslokaler

Lediga kontorslokaler finns i kommunens 
företagshotell Activum och Knipan. 
Knipan  8, 16 och 17 kvm
Activum  11 kvm
Kontakta Anne Hellström, kommuntek-
nik tel: 054-17 20 40 för närmare infor-
mation

Gode män sökes
Överförmyndarnämnderna i Forshaga och Munkfors kommun efter-
lyser erfarna personer (kvinnor och män) som är intresserade av att 
mot skäligt arvode åta sig uppdrag som gode män. 

För mer information och intresseanmälan är ni välkomna att kon-
takta överförmyndarnämndernas expeditioner under kontorstid. 
Tel: 054-17 20 12 eller 0563-54 10 10
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Sång bär på livskraft, ja det är sant! När man sjunger tillsammans blir det roligt och man blir glad. Dessutom är and-
ningsövningen perfekt medan man sjunger. Många människor är omedvetna om hur viktigt det är för kropp och själ att 
andas rätt. 

Innan vi börjar sjunga gör vi lite mjuk gymnastik för att träna andningsmetod. Så alla som inte vågar sjunga är bjudna till 
allsångskör. Även de som inte kan sjunga är välkomna. Om du är musiker så kom gärna med instrument.

I början samlas vi varannan vecka. Förslagsvis torsdagskvällar kl 19-20 i sockenstugan intill kyrkan i Övre Ullerud. Har 
du frågor, kontakta Agnes Reuter, tel: 0552-415 58 eller 070-279 70 38. Välkommen torsdag den 6 mars kl 19.

Allsångkör startar i Övre Ullerud

Rädda Barnens samverkans-
grupp – Värmlands distrikts-
förbund och regionkontor 
presenterar: 
· en sammanställd enkät där 
150 ungdomar svarat på vad 
de upplever som viktigast i sin 
uppväxtmiljö d v s hemma, i 
skolan och på fritid
· en fördjupad regional 
kartläggning och analys om 
barns uppväxtvillkor i länets 
kommuner

Vi inbjuder till debatt och 
diskussion KOM och delta

Ta gärna med dina barn om du 
har svårt att få barnpassning

Datum: 20 februari 2008
Plats: B.T.L Forshaga

1730-1745	 Drop	in	fika	
1745-1755 Angelica Rage kommunalråd inleder
1755-1810 ”Vad är viktigast för ungdomarna i deras uppväxtmiljö? 150 har delgett oss  
  sina åsikter.” Lars Österdahl ordförande i Rädda Barnens distrikt i Värmland 
1810-1835 ”Hur ser barns uppväxtvillkor ut i Forshaga?” Maritha Fältén organisationsut- 
  vecklare Rädda Barnens regionkontor Karlstad 
  ”Vad kan Rädda Barnen göra? Marianne Ankarstrand Rädda Barnens 
  distrikt Värmland
1835-1930 Utrymme för diskussion och frågor
1930-  Årsmöte - Rädda Barnens lokalförening Forshaga

Välkommen till ett Öppet Hus möte
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KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2008
i FORSHAGA-DEJE 
HYRESGÄSTFÖRENING

Datum: Tisdag 4 mars 2008
 Klockan 18
Plats: Kafé Höjda, Deje

• Lars-Åke Larsson, Region Mitt, är 
mötesordförande
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Valberedningens förslag till styrelse
• Övriga frågor
• Vi bjuder på förtäring

Anmäl dig senast den 22 februari till:
Monica Johansson: 054-87 40 84 
Sven-Erik Berggren: 0552-105 22
Anna-Stina Hellinge:0552-419 09

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för Forshaga-Deje Hyresgäst-
förening. Dagordning och verksamhetsbe-
rättelsen delas ut på mötet

KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2008
i FORSHAGA 
HYRESGÄSTFÖRENING

Datum:  Tisdag19 februari 2008
 Klockan 18
Plats: Forshaga Folkets Hus

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Valberedningens förslag till styrelse
• Övriga frågor
• Vi bjuder på förtäring

Anmäl dig senast 15 februari till:
Monica Johansson: 87 40 84

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för Forshaga-Deje Hyresgästför-
ening. Dagordning och verksamhetsberät-
telsen delas ut på mötet

9 februari
Innebandyturnering i Deje

�8 februari
Resa till Gustavsviksbadet i Örebro

7-8 mars
UKM-festival anmäl dig på 

www.ungkultur.nu
 

8 mars
FairTrade Mässa 

�6 mars
Skidresa Trysil, Branäs eller Sälen

�-4 maj
UKM-läns i Deje

�4 maj 
Liseberg

�3 juni
Skolavslutningsaktiviteter

�7 juni
Terminsavslutning med Gocart eller 

bad i Sunnevattenpark

Vill du veta mera så ring till Träffpunk-
terna eller Ungdomscentrum

Familjecentrum

Fr.o.m. vecka 4 nystart för barn-
träffen och öppna förskolan i 
”nya” lokaler (ungdomscaféet).

Barnträffen för barn 0-6 år i vux-
ens sällskap mån-tor kl 10-14. 

Öppen förskola på barnträffen för 
barn 0-6 år i vuxens sällskap ons + 

tors kl 10-14.

Välkommen hälsar Kerstin & Sabile

Ungdomscentrums 
sportlovsprogram

Bli flugfiskare
Under våren inbjuder Fors-
hagaforsens SFK och handle-
dare från Sportfiskegymnasiet 
till aktivetetskvällar om flug-
fiske för både junuiorer och se-

niorer, även medlemmar.

Informationsträff 
Torsdag 15 februari kl 18

Plats: Sportfiskegymnasiet 
(följ skyltar)

Presentation av kursinnehåll, 
visning av flugbindning, 

kastteknik, 
redskap och utrustning, 
filmvisning om flugfiske.

Arr: Forshagaforsens SFK

Blomsterkväll på 
Klarälvsrummet

Onsdagen den �� mars kl �9 
Klarälvsrummet

Gunnel Johansson visar bilder och pra-
tar om botaniska sevärdigheter  i kom-
munen. Fritt inträde

Välkommen önskar Värmlands bota-
niska förening och Miljö- och Byggför-
valtningen

Träffens öppettider:
Tis kl 18-21:30
Ons kl 18-21.30.
Tors kl 18-21.30.

Tel: 17 22 73

Gårns öppettider:
Tis-tors kl 15-17 för åk 4-6:an
Tis-tors kl 17-21:30 från 7:an och uppåt
Fre-lör kl 17-23

Tel: 0552-446 51

Mån �5/�  
Tis �6/�
Ons �7/�
Tors �8/�
Fre �9/�
Lör �/3

Stängt
Pulkaräjs 
Spelkväll
Gustavsviksresa
Pizzabakning
Filmkväll med mys

Stängt 
Kulturhus kickoff
Biljardturnering
Gustavsviksresa
Tacokväll
Filmkväll med mys

Träffen Gårn

Ungdomscentrums 
aktiviteter 

under våren
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Efter flera års trångboddhet kan nu brandmännen i Forshaga 
stoltsera med en ny lokal. Hans-Eric Redig, sedan 1 januari ny-
tillträdd kårchef i Forshaga välkomnar de nya lokalerna.
– Jo de är över förväntan, det är jättebra lokaler. Nu finns det 
bra plats för våra fordon och bra tränings- och studiemöjlighe-
ter. Överhuvudtaget en klar förbättring av vår arbetsmiljö, säger 
han.

Även tidigare kårchef Rune Österberg är positiv.
– Vi har nu äntligen en lokal som är byggd som en brandstation 
och som är ändamålsenlig för oss. Vi är samtliga brandmän över-
ens om betydelsen av att ha en bra arbetsplats. Byggnationen 
har givit oss stor publicitet i media och omgivningen har ställt 
nyfikna frågor så självklart är vi både stolta och nöjda, säger 
Rune.

Lokalerna på 640 kvadratmeter hyr räddningstjänsten av det 
kommunala bolaget Forshagabostäder (FABO) som varit bygg-
herre för projektet. Prislappen för bygget är cirka 12 miljoner 
kronor. Från det att FABO:s styrelse i slutet av 2006 beslutade 
om att bygga brandstationen, vilket föregicks av en lång tids 
utredning samt markletande, tog det mindre än ett år innan lo-
kalerna stod färdiga. De invigdes på skyltsöndagen 2007. Reidar 
Nordlander, ordförande i Forshagabostäder och Anne Carlsson 
ordförande direktionen Räddningstjänsten höll i invigningsce-
remonin. Dejefors Musikkår spelade och Räddningskåren hade 
uppvisning.

Högt i tak i Forshagas nya brandstation

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

På Grossbolsskolan har man under tre veckor uppmärksammat Astrid Lindgrens 100-
årsdag genom olika aktiviteter. Alla elever fick som uppstart på Astrid Lindgren-temat 
gå på Mio min Mio-bio i Folkets hus. Därefter har man jobbat på olika sätt i klasserna. 
Förutom intensiv läsning i många av de böcker Astrid Lindgren skrivit, har det bl.a. 
gjorts utställningar, teatrar och uppträdanden m.m. På Astrid Lindgrens Café kunde 
man smaka på Emils Snällpepparkakor, Pippis Jag vill inte bli stor-bakelser med krume-
lurpiller, Abbes Sockerkringlor samt Karlsson på taket-bakelser med köttbullar.

På musiken sjöngs Astrid Lindgrens sånger. Även på idrotten märktes temat, då alla fick 
prova på att springa hinderbana och leka lekar. Allt i Astrid Lindgrens tecken. Idrotten 
påbörjar dessutom snart ett samarbete med Dans i Värmland, där temat också kom-
mer att märkas. Under perioden var klasserna 3-6 på Scalateatern i Karlstad och såg 
”Bröderna Lejonhhjärta”.

Temat avslutades med att elever och personal klädde ut sig till någon av Astrid Lind-
grens karaktärer och i matsalen bjöd Pippi på sockerdricka ur sitt Sockerdricksträd.

Astrid Lindgren-tema på Grossbolsskolan
Mio min Mio, Krumelurpiller, Abbes sockerkringlor, Bröderna Lejonhjärta
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Innebandy-SM pojkar -9�
8-9 december var GS 86 i Göteborg och försvarade ”di 
rosa” i regionslutspelet Väst för pojkar födda 91. Spe-
let bestod av 6 lag från Västsverige. För att komma så 
långt så hade GS 86 vunnit sin grupp i region Värm-
land/Närke. På lördagen spelades det två trelagsgrup-
per där GS86 kom tvåa i sin grupp. Under söndagen 
spelades semifinal och killarna mötte Bräckans IBK. 
Tyvärr förlorade de med 7-6 efter en väldigt jämn 
match. 

GS 86 ”di rosa” börjar nu bli ett känt föreningsnamn 
ute i Sverige, tack vare sina fina framgångar under flera 
år på seniorsidan, men framför allt på ungdomssidan.  
Framtiden ser också väldigt bra ut då vi har många 
ungdomslag som ligger i topp i sina Värmlandsserier.  
Flera av våra ungdomar slussas in i våra seniorlag på 
ett bra sätt där deras talang tas tillvara och som alla 
vet har vi fostrat ett antal landslagspelare. Tack vare 
alla ideella ledare, föräldrar och sponsorer som stäl-
ler upp för Forshagas ungdomar kommer föreningen 
att fortsätta sitt arbete med att låta så många som 
möjligt spela innebandy. 

Mikael Kästel

Deje IK:s flickor -95 1:a och 
3:a i ICA supermarket cup
 
Vi hade oturen att våra två lag fick möta varandra i 
semifinalen där lag blå efter förlängningar vann med 
2-1. Lag röd slog sedan Ödik i match om tredje pris 
med 2-0, lag blå tog hem finalen mot Norrstrand med 
2-0. Dessutom fick Emma Fransson  pris som bäste ute-
spelare och bäste målskytt med 9 mål.

Christer Larsson

Julavslutning i 
Forshaga-Deje Rotaryklubb
Såsom traditionen bjuder avslutade Forshaga-Deje Rotaryklubb höstens 
verksamhet sista onsdagen före jul. I år var klubbens medlemmar med 
anhöriga och vänner samlade på Dömle Herrgård den 19 december 2007 
till traditionellt julbord och stämningsfull julavslutning.

Kvällens huvudattraktion var dock mottagaren av klubbens ungdoms-
stipendium. Forshaga-Deje har sedan många år traditionen att på detta 
uppmuntra någon framstående ungdom i kommunen. Mottagaren för 
2007 års stipendium var femtonårige Simon Estemark, en framstående 
baryton boende i Forshaga. 

Rotaryklubbens president Lars Segerpalm, själv mångårig körsångare, 
konstaterade att Simon klarat sig genom målbrottet utan att det på-
verkat röstens klang. På frågan hur länge han sjungit berättade Simon 
att han sjungit så länge han kan minnas. Till detta ska läggas att övriga 
familjemedlemmar också är begåvade sångare.

Simon underhöll mötesdeltagarna genom att själv sjunga O helga natt 
och Stilla Natt till pianoackompanjemang av Kim Wiestål. Dessutom 
sjöng Simon ett antal stämningsfulla julsånger tillsammans med Sig-
ne Wiksten, Karin Häggstad, Nickelina Heikkilä, Birgitta Finsberg och 
Anna-Karin Wiksten.

Klubbens julfest avslutades med att Forshagas nytillträdde kyrkoherde 
Micke Åsman höll en stämningsfull betraktelse inför den stundande jul-
helgen. Han underströk bland annat att även om julen är en stor famil-
jehögtid där man träffas, umgås och har trevligt tillsammans är likväl 
julen för vissa en ångestfylld tidpunkt, inte minst för alla ensamma. 
Därför uppmanade han alla att tänka på sina medmänniskor och visa 
medkänsla för de som inte kan dela julen med nära och kära.

Text: Erik Risberg
Foto: K-G Lindgren
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Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Matsedel vecka: 7
Måndag: Vad köket bjuder 
Tisdag: Fläskpannkaka, lingonsylt 
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Köttfärssås, spagetti 
Fredag:Korvrätt

Matsedel vecka: 8
Måndag: Creolsk kycklinggryta, ris
Tisdag: Lax, sås, kokt potatis
Onsdag: Vegetarisk rätt, pasta
Torsdag: Korvrätt, potatismos  
Fredag: Köttfärssås, spagetti 

Matsedel vecka: 9
Sportlov

Matsedel vecka: 10
Måndag: Köttbullar, brunsås, kokt potatis 
Tisdag: Panerad fisk, filsås, kokt potatis 
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg
Torsdag: Raggmunk med fläsk 
Fredag: Viltskavgryta, kokt potatis, gelé

Matsedel vecka: 11
Måndag: Ugnstekt falukorv, potatismos
Tisdag: Chilli con carne, ris
Onsdag: Tunnpannkaka, keso, sylt
Torsdag: Stuvade fiskbullar, kokt potatis
Fredag: Monikas Fläskgryta, ris

Matsedel vecka: 12
Måndag: Oxjärpar, brunsås, kokt potatis
Tisdag: Chicken a la King, pasta
Onsdag: Påskbord
Skärtorsdag:  Köksbuffé 
Långfredag: Lov

Vegetarisk varmrätt serveras dagligen i 
skolans matsalar

Till varje måltid serveras salladsbuffé, 
mjölk, hårt bröd och smör.

Med reservation för eventuella ändringar

Skollunch
Deje & Forshaga

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

Vecka 7 11 februari - 17 februari
Måndag: Värmlandskorv/Köttkorv, potatismos,grönsaker. Hallonkräm
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Kräm med mjölk
Torsdag: Stekt fläsk,raggmunk, lingon. Aprikosoppa
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker. ris/potatis. Banan
Lördag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bär
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Ananas med grädde

Vecka 8 18 februari - 24 februari
Måndag: Rimmad fläskkarré, pepparrotssås, pot., gröns. Nyponsoppa grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Kräm med mjölk
Onsdag:  Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt
Torsdag: Soppa. 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 9 25 februari - 2 mars
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 med mjölk
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Lördag: Fiskpudding/Fiskgratäng, smörsås, pot., grönsaker. Bärsymfoni, grädde
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage

Vecka 10 3 mars - 9 mars
Måndag: Stekt fläsk, bruna bönor, potatis. Soppa
Tisdag: Stekt spätta, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt
Fredag: Fylld lunchkorv, potatismos, grönsaker. Apelsinsoppa med banan
Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk
Söndag:  Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

Vecka 11 10 mars - 16 mars
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Kräm, mjölk.
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa.
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt.
Torsdag: Ugnstekt falukorv stuvade grönsaker. Päronkräm med mjölk.
Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsak. Soppa.
Lördag: Köttfärsgratäng (Goda lådan), grönsaker. Persikor med grädde.
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding, bärsås.

Vecka 12 17 mars - 19 mars
Måndag: Kotlettrad,sås, potatis, grönsaker. Soppa
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail
Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt
Torsdag-måndag: Helgmatsedel

-Med reservation för eventuella ändringar-
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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 publice-
ras på forshaga.se, på varmland.org och samt här i Kontakten. Du kan även lämna tips 
till Turistbyrån, tel: 054-�7 �0 75, e-post: tourism@forshaga.se

Med reservation för ändringar

Boktips från biblioteket
Öppettider: Deje mån kl 14-19, tis-ons kl 14-17, tor-fre kl 10-14     Forshaga mån-ons kl 10-19, tor-fre kl 10-16

Windows Vista
Malmirae, Pekka

Lär dig grunderna i nyaste versionen av 
Windows. För dig som är ny datoranvän-
dare eller har uppgraderat till Windows 
Vista och vill lära dig mer om vad du kan 
göra med din dator. 

E-bok. Gå till www.bibliotekvarmland.se 
klicka på e-böcker och e-musik och låna 
genom att ange de siffror som står på 
baksidan av ditt lånekort.

Taxar, kärlek och sorg
Stenius, Yrsa

Journalisten och författaren Yrsa Stenius 
berättar här om det liv hon levt omgiven 
av hundar. Det är en ärlig och självut-
lämnande berättelse om kärleken till en 
hund, men även om svåra stunder.

Vilda Sverige: Femstjärniga frestel-
ser i fri natur
Widstrand, Staffan

En vacker fotobok som samtidigt är fylld 
av praktiska tips för ekoturisten. Läs om 
äventyr som vargspårning, renrajder, ka-
jakpaddling, fjällridning och örnskådning. 
Du får även webbadresser så att det är 
bara att boka när andan faller på. Inne-
håller även tips på hur man kan förbättra 
sitt eget naturfotograferade.

Svampkungens son
Hermansson, Marie

Gunnar lever i skuggan av sin far svamp-
kungen. Kvinnor flockas runt fadern och 
hans svampkurser är alltid fullbokade. 
Till skillnad från fadern är Gunnar ganska 
misslyckad. Men så söker han i vuxen ål-
der upp sin mor på hennes ö på västkus-
ten och hans liv förändras.

Svärmen
Schätzing, Frank

Märkliga saker händer i världens hav. Na-
turen börjar slå tillbaka efter att länge 
varit illa behandlad av oss människor. 
Frank Schätzing är från Tyskland där hans 
bok legat på topplistorna över mest sålda 
böcker under två år. Nu kommer den på 

4-�7 februari 
Konstutställning på Forshaga bibliotek ”In-
tryck” Akvarellutställning av Anette Flodin.

�5 februari - �4 mars 
Konstutställning på Café Kakan, Forshaga 
Fotografier – fjärilar av Bo Andersson från 
Östra Ämtervik.

�5 februari Kl �8 
Bli flugfiskare, Forshaga Informationsträff. 
Presentation av kursinnehåll, visning av 
flugbindning, kastteknik, redskap m.m. Arr. 
Forshagaforsens SFK

�6 februari Kl �6 
Modevisning i Kulturhuset i Deje Folkets 
hus Sara Nilsson och Karolin Lundberg från 
Nobelgymnasiets hantverksprogram/mode-
textil visar upp sina skolarbeten Fri entré

�6 februari Kl �4 
Innebandy, herrar div. �, Forshaga GS 86-
Stenungsunds IBK Grossbolshallen

�6 februari Kl ��-0� 
Dans på Forshaga Folkets hus Jontez bjuder 
upp till dans! 

�9 februari Kl �7:30 och Kl �0 
Centralskolans föreningsmässa och show, 
Forshaga Alla föreningar som bildats visar 
upp sina resultat i Forshaga Folkets hus i 
samband med skolans årliga show. Showen 
visas tre gånger Mässan är öppen i pausen på 
föreställningarna

�0 februari Kl �7:30 
Rädda barnen bjuder in till Öppet hus på 
BTL, Forshaga Deltar gör: Angelica Rage, 
Lars Österdahl, Maritha Fältén, Marianne 
Ankarstrand. Vi inbjuder till debatt och 
diskussion

�0 februari Kl �8:30 
Centralskolans föreningsmässa och show, 
Forshaga

�0 februari Kl �0 
Innebandy, damer div. �, Forshaga GS 86-
BKI Sunnanå Grossbolshallen

�� februari Kl �9.30 
Innebandy, herrar div.�, Forshaga GS 86 
- Sjöstads IF Grossbolshallen

�5 februari - � mars 
Sportlovet i Forshaga kommun, Deje/Fors-
haga Se separat annons sid 23, hemsidan 
forshaga.se eller kontakta Ungdomscentrum 
på 054-17 22 72 eller 054-17 21 07.

�6 februari
KICK-OFF Kulturhuset i Deje Folkets hus
En dag för barn och ungdomar. Workshops 
om musik, poetry slam, målning, teater, so-
lidaritet, smyckestillverkning, diskussion om 
värderingar i livet, batik, dans film m.m.

� mars Kl �7-�0:30 
Forshaga PRO dans, Forshaga Folkets hus. 
Hasse Peters Inträde: 70:- Knyt! Välkomna!

7-8 mars 
UKM-FESTIVAL, Centralhallen Forshaga Nu 
är dags för en av Sveriges största UKM-fes-
tivaler. Du som är mellan 13-20 år och vill 
visa upp konst, poesi, film, animation, slöjd, 
musik, dans eller något annat? Anmäl dig då 
på www.ungkultur.nu

8 mars 
Rättvis mässa i Centralskolans matsal, 
Forshaga Utställningar, provsmakningar, 
workshops, föreläsningar Arr. ABF Värmland, 
Forshaga kommun, föreningen UKM i Fors-
haga/Kil i samarbete med Konsum Värmland 
och Löfbergs Lila 

�� mars kl �9 
Blomsterkväll i Klarälvsrummet Gunnel Jo-
hansson visar bilder och pratar om botaniska 
sevärdheter i kommunen. Fri entré

�8 mars - �5 april 
Konstutställning på Café Kakan, Forshaga 
Akvarell av Myrna Jönsson från Forshaga

30 mars Kl �7-�0:30 
Forshaga PRO dans, Forshaga Folkets hus 
Jicos Inträde: 70:- Knyt!

svenska och nästa år ska den även filmas. 
Boken kallas ekologisk thriller och är en 
blandning av populärvetenskap och roman 
som håller spänningen alla 863 sidor.
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Mahak Moshaver Majken Larsson My Edvinsson

Natalie Skane Oskar Näslund Ossian Henningsson

Tira Karlsson

Bebisuppvaktningar Fler bebisar finns på sidorna 20-21

Wilma Johansson Wilmer Ellström


