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Sexton lägenheter i centrala Deje är klara för inflyttning i 

april. Lägenheterna är moderna med högsta komfort. De är 

inte avsedda för särskilt kategoriboende men ska ändå funge-

ra bra för seniorer. Från balkongen kan man antingen njuta av 

utsikten över Klarälven och skogarna utanför Deje eller titta 

mot Deje centrum som ligger ett stenkast bort.  

Runt huset blir det en trädgårdsanläggning med plattlagda 

gångar, gräsmatta, berså och sittplatser. Många träd, buskar, 

perenner och lökväxter – allt för att göra utemiljön ombonad 

och trivsam.

En kort promenad från huset finns affärer, kulturhus med 

bibliotek och Café Höjda som ordnar många aktiviteter för 

äldre. Tvättmaskin och torktumlare i badrummet underlättar 

vardagslivet och till varje lägenhet hör parkeringsplats med 

motorvärmare samt förråd.

Låter det intressant? Kontakta Forshagabostäder så får du mer 

information om huset och lediga lägenheter. Du är även väl-

kommen på visning lördag-söndag 21-22/3 kl 13-15. 

Radiopremiär för kommun-
fullmäktige
I och med årets första (27 januari) fullmäktigemöte så var 

också premiären för såväl direktsänd radio, som webbradio- 

utsändning av fullmäktigemöten i Forshaga avklarat! 

En sändning som dessutom avlöpte utan tekniska missöden.

Efter beslut i fullmäktige augusti 2008 (KF 

§ 64/2008) har webbradioutsändningar in-

förts. Direktsändningen gick att lyssna på 

via vanlig radio, 92,2 MHz och på webbra-

dio, www.kunskapsradion.nu. 

Fullmäktigemötet går även att lyssna till i efterhand via web-

ben, www.forshaga.se, gå in på kommunen, politisk organisa-

tion och kommunfullmäktige.

Bakgrund till beslutet är en vilja att öka tillgängligheten till 

kommunfullmäktige, få fler åhörare och fler intresserade, vil-

ket ytterst är ett led i att stärka demokratin. 

Nästa fullmäktigesammanträde, 24:e mars, kommer att sän-

das med tidsfördröjning. Detta p g a att Kunskapskanalen även 

sänder Hammarös (och Karlstads) fullmäktigesammanträden, 

som tidsmässigt kolliderar nästa gång. 

Vi utannonserar via kommunens 

webbplats i god tid innan 

mötet tidpunkt för 

radioutsändningen.

Bekvämt och nära i Deje

Forshagabostäder AB 
Anne Hellström, telefon: 054-17 20 40

E-post: info@forshagabostader.se
Hemsida: www.forshagabostader.se

Mattias Göthberg
Informatör

054 – 17 20 10
mattias.gothberg@forshaga.se
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Kontakten
Kommun-Kontakten i Forshaga 
kommun en tidning till kom-
muninvånare och företag

Ansvarig utgivare:
Ingrid Näsström
tel: 054-17 20 07
Redaktör:
Lina Larsdotter Olsson
tel: 054-17 22 28
Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218
Omslagsfoto: Detalj från Deje 
Husplåt, Deje.

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

God fortsättning på det nya året! 

God och god förresten, 2009 kommer nog att bli ett tumultartat år. 

Världsekonomin är i kris och det påverkar oss på många olika sätt, även 

i vår kommun. Stora förändringar sker också i försäkringssystemen i vårt 

land. För de kommuninvånare som mister sin försörjning ställs stora krav. 

Flytta? Fortbildning? Skaffa en helt ny utbildning?

Kommunen måste förändra verksamheter eller lägga andra på is för att temporärt stödja de 

kommuninvånare som mister sin försörjning. Samverkan, samarbete och solidaritet kommer 

att behövas. En kommun mår inte bra av om för många hamnar i utanförskap. Ju fler barn 

som ler inom barnomsorg, i skolan, i Kulturhuset och i den kommande mötesplatsen i Fors-

haga Folkets Hus, destå bättre är det. Barn är som en febertermometer! Deras beteende 

visar hur föräldrarna mår. 

Denna Kontakt handlar mycket om nystarten i kommunens näringslivsarbete. Forshaga Fö-

retagsstiftelse och det gemensamma näringslivsbolaget Forshaga-Munkfors AB avvecklas. 

Stiftelsen tar det dock flera år att avveckla. Kommunen har anställt en näringslivsansvarig, 

Marcus Ekholm. I Svenskt Näringslivs undersökning av kommunens näringslivsklimat fram-

går att ett flertal företagsägare vill förbättra dialogen mellan kommun och företag. Det är 

därför vi nu startar om hela näringslivsarbetet. Kommunen är numera inte medlem i, eller 

finansierar, någon näringslivsorganisation/-konstellation. 

En fungerande handel och välmående företag är oerhört viktigt för en kommun. Vem vill 

bo eller verka i en kommun utan affärer eller företag? Villaägare, handlare, företagare och 

kommunverksamheter är beroende av varandra. Dialog, jämställdhet, positivt tänkande 

och öppenhet önskar jag ska prägla framtidens näringslivsklimat. 

Barnkommun i Värmland

Forshaga bibliotek
Den 23 februari är tiden inne för att öppna det nya biblioteket i Forshaga som nu ligger i 

Forshaga Lärcenter. Helt nya lokaler och inredning gör biblioteket till en trivsam plats att 

vara på. Biblioteket har en bred grupp användare som består av allmänhet i olika åldrar, 

studerande, företagare med flera. Detta gör att vi hoppas på många inspirerande möten.

Under våren kommer det också att hända 

många spännande och roliga saker såsom 

författarbesök, sagostunder, temakvällar 

med mera. Håll utkik efter vårens program 

som kommer att vara klart i februari. Nya 

generösa öppettider innebär också att bib-

lioteket blir mer tillgängligt än förut.

Öppettider
Måndag–torsdag 08:30–20:00

Fredag   10:00–16:00

Söndag   11:00-14:00
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Mitt namn är Marcus Ekholm och är sedan 

några månader tillbaka näringslivsstrateg i 

Forshaga kommun. De flesta svenska kom-

muner har en tjänsteman som ansvarar för 

näringslivsfrågan, men titeln på uppdraget 

varierar stort. Man använder yrkesbeteck-

ningar som näringslivsutvecklare, närings-

livssekreterare, näringslivschef eller före-

tagslots. Trots alla de olika titlarna så är det 

i slutändan ett och samma uppdrag som ska 

uppfyllas, nämligen lotsa dig som företagare 

i den kommunala organisationen. Vidare kan 

du som företagare förvänta dig att få tillgång 

till allmän information, utbildningsmöjlighe-

ter eller hjälp att skapa nya nätverk genom 

näringslivsstrategens arbete. Allt för att un-

derlätta din vardag som företagare. 

En tillbakablick med fokus på framtiden
Under några år har det saknats en tjänste-

man med ansvaret för näringslivsfrågan i 

Forshaga kommun. Nu är det andra tider. 

Genom ett tydligt ställningstagande från 

ledande politiker i kommunen har frågan 

lyfts upp på dagordningen och fått högsta 

prioritet. 

Ett starkt företagsklimat kan vi inte bygga 

själva. Det är i samverkan med dig som fö-

retagare som vi kan uppnå en förändring. 

Däremot tror vi att kommunen måste ta 

taktpinnen och utifrån dina synpunkter 

skapa bästa möjliga förutsättningar för 

att du som företagare ska kunna växa och 

utveckla din verksamhet. Utgångspunkt är 

att bygga ett gott företagsklimat kring de 

fyra hörnstenarna, lättfunnen information, 

effektiv handläggning, god dialog och bra 

attityder.

Lättfunnen information
Forshaga kommun ska vidareutveckla in-

formationsarbetet till dig som företagare 

genom;

• Nyhetsbrev med värdefull information  

 för företagare i Kommun  kontakten 

• En ny och förbättrade hemsida som ger  

 svar på många företagsrelaterade frågor 

• Kontaktguide till organisationen Fors- 

 haga kommun för företagare 

Fyra hörnstenar att bygga ett 
 gott företagsklimat på

I april 2006 fick Dejeträ AB nya ägare. 

Familjen Sven och Ewa Johansson, Mikael 

Högström och Therese Pettersson tog över 

verksamheten. Knappt två år senare, den 

21 februari 2008, brann delar av lokalerna 

ner. Hyvleri och snickeri klarade sig medan 

bygghandeln och spånhanteringen fått byg-

gas upp på nytt.

Eva Johansson berättar att uppbyggnaden 

kommer att vara klar till vårsäsongen. 

Spånsilon tas i bruk redan nu i februari. 

Pelletstillverkningen tas inte upp igen. 

Istället blir det spånbalar.

Bygghandeln har ända sedan branden haft 

öppet i tillfälliga lokaler men med begränsat 

sortiment. Flytten in i den nya lokalen 

kommer att vara klar under maj. Nu kom-

mer man att kunna ta bil med kärra och 

Hallå i luren 

Dejeträ

åka genom ett samlat lager där butiken 

ligger placerad i mitten. Lagret är också 

större än tidigare till fördel för sortimen-

tet, t.ex. av de egna hyvlade listerna. 

Lina Larsdotter Olsson
Informatör



Kontakten nr 1 februari, 2009  s. 5   

Biblioteket för 
företagare
Biblioteket kan vara en resurs för dig 

som företagare. Många som kompetens-

utvecklar sig i arbetslivet använder oss 

för sina studier. Vi erbjuder litteratur, 

databaser, tidningar och tidskrifter. Sö-

ker du något som vi inte har tar vi gärna 

emot förslag på inköp. 

Vi erbjuder också kvalificerad personal 

som hjälper till att hitta det just du sö-

ker. Vi kan hjälpa till med att söka och 

samanställa information om företag, 

branscher, marknader, lagstiftning med 

mera. Vi hjälper också till att låna rap-

porter och litteratur från andra länder. 

När det nya biblioteket i Forshaga Lär-

center öppnar finns också en särskild 

företagshylla. Allt för att du som före-

tagare lättare ska hitta litteratur. Vi har 

också trådlöst nätverk vilket innebär 

att du kan ta med din egen dator och 

ändå nå våra betaltjänster.

Du når oss via bibliotek@forshaga.se el-

ler kom in och prata med oss!

Ulrika Svensson
Forshaga bibliotek

Effektiv handläggning
Forshaga kommun ska arbeta för att för-

enkla handläggningen för dig som företa-

gare genom att ett näringslivsserviceteam 

skapas. Teamet består av tjänstemän som 

har många företagsrelaterade ärenden. 

Förändringen gör vi för att det finns många 

företagsärenden som berör mer än en för-

valtning och då är det en fördel att hela 

teamet har vetskap och kunskap om alla 

pågående ärenden. Det handlar om tydlig 

och praktisk information och rådgivning 

samt att undvika missförstånd och dubbla 

budskap. Kommunens tjänstemän får också 

lättare att se helheten i ett ärende. 

Bra attityder
Forshaga kommun ska arbeta för att fler 

företagare ges möjlighet att besvara upp-

handlingsförfrågningar genom;

• Utbildningsinsatser för företagare och  

 kommunala tjänstemän

• Informationskampanjer till kommunala  

 tjänstemän om lokala företags varor  

 och tjänster genom broschyrer och 

 minimässor

• Informationsbrev till intresserade före- 

 tag om kommande upphandlingar

• Genomlysning av kommunens egna  

 verksamhet för att motverka osund  

 konkurrens

God dialog
Forshaga kommuns ledande politiker och 

tjänstemän skall på ett systematiskt och 

kontinuerligt sätt genomföra företagsbe-

sök i hela kommunen för att få en bättre 

insikt och förståelse för din vardag som 

företagare. Till detta kommer spontana 

besök från Näringslivsstrategen som konti-

nuerligt genomför besök för att vara upp-

daterad om ditt företags vardag.  

Marcus Ekholm
Näringslivsstrateg

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

Har du ett evenemang att presentera?

Dag för dag 2009

Öppettider

Vardagar  07.30-15.30
(onsdagar har vi kvällsöppet 
till klockan 19.00)

Lördagar  09.00-12.00

Återvinningscentralen är stängd helg-
dagsaftnar, liksom lördagar, under 
veckorna 25-31.

Våra öppettider får du också då du 
ringer vår telefonsvarare 054-17 20 50
eller på vår hemsida www.forshaga.se

Katrinebergs 
återvinningscentral

Nu är det hög tid att planera sommarens 

aktiviteter. Har du ett evenemang att pre-

sentera i evenemangskalendern Dag för 

dag 2009? Vi vill veta! Ju fler sommarak-

tiviteter som kan presenteras från Fors-

haga kommun desto starkare framstår vi 

och därmed ökar möjligheterna att vi ska 

kunna attrahera fler och nya gäster till 

evenemangen. 

Informationen om evenemang/aktivitet är 

kostnadsfritt att lägga upp och presenteras 

i Dag för dag 2009.  Det är en broschyr med 

en upplaga på 80 000 exemplar som de-

las ut i hushållen i Karlstadsregionen. Den 

kommer också att finnas på turistbyråerna. 

(Det som går i tryck rör evenemang mellan 

5 juni – 30 september)

Vi behöver veta följande om 
dina aktiviteter:
• Namn på evenemang/aktiviteten

• Arrangör

• Tid, datum och plats

• Kort beskrivning av evenemanget

• Kontaktperson och/eller telefon-  

 nummer för mer information

• Biljettinformation

• När det gäller sportevenemang som  

 t.ex. bollsporter, så fokuserar vi på  

 större cuper, landsslagsmatcher (t ex  

 U-21 landskamp och matcher på 

 nationell nivå).

Information om evenemang/aktivitet mot-
tages tacksamt via e-post eller post till:
ann.johansson@forshaga.se

Forshaga Turistbyrå

Ann Johansson

Box 93, 667 22 Forshaga

Har du frågor når du mig 

på telefon: 054-17 20 75
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Deje Husplåt

Vi tar det från början
Göran var den som startade upp företaget 

1992, då med lokaler i gamla bruket i Deje. 

Han jobbade ensam i företaget ett par år 

innan han anställde sin första medarbetare 

och sedan dess har det tillkommit fler. Fyra 

år efter starten bytte Deje Husplåt före-

tagsform från Görans enskilda firma till ett 

aktiebolag. Sedan 2006 ägs Deje Husplåt av 

ett företag i Örebro, Lillåns Plåtinvest AB. 

I samband med uppköpet flyttade Stefan 

och sex anställda upp till Deje från en filial 

i Karlstad och dubblade därmed personal-

styrkan. Stefan gick in som platschef och 

Göran började jobba som projektledare.

Jag sätter mig ned 

med Stefan som be-

rättar mer om före-

taget. Deje Husplåt 

är ett plåtslageri som 

utför besiktningar, 

bygger, reparerar 

och underhåller tak 

och byggnader. Kun-

den kan till exempel 

ha hyresfastigheter, industrilokaler, kon-

torslokaler eller vara privatpersoner. Många 

av kunderna är från närområdet; Deje och 

Forshaga, Karlstad, Kristinehamn, Karlsko-

ga och Säffle. Idag har företaget 19 heltids-

anställda. I koncernen ingår även Lillåns 

bleck & plåt i Örebro och Enebybergs plåt-

slageri i Stockholm. Tillsammans är det 

cirka 100 anställda och administrationen 

ligger i Örebro.

- Det är en trygghet att ha systerbolagen, 

man hjälper varandra, menar Stefan. Man 

hjälps t.ex. åt med personal om något av 

de andra företagen fått in ett större jobb.

En god kraft
Jag har hört att Deje Husplåt har mottot 

”en god kraft”. Vad betyder det? 

- En god samhällskraft, förklarar Stefan. 

Vi ska bidra med det vi kan till samhället. 

Ta ansvar för kommande generationer och 

möta människor som vi vill bli bemötta. Vi 

vill till exempel vara föredömen när det 

gäller miljötänk.

Han berättar att företaget har en egen 

miljöstation där allt avfall sorteras. Perso-

nalen har gått en kurs i miljöhantering av 

farligt avfall på byggarbetsplatser. Man har 

också börjat byta ut företagets bilar mot 

biogasdrivna. Tanken är att alla bilar ska 

bytas ut efter hand. 

Beslutet togs så fort det var klart att Karl-

stad skulle få ett tankställe för biogas. Tills 

den tillfälliga tankstationen är upprättad i 

slutet av februari får Stefan och hans kol-

legor köra på vanlig bensin.

Det är lätt att höra var Stefans miljöin-

tresse kommer ifrån. Det är med stor fas-

cination jag lyssnar när han berättar om 

sina friluftsaktiviteter som inte stannar 

vid någon vanlig skogspromenad. Snarare 

klättring, isklättring, kajakpaddling, skidor 

och vandring. När jag själv tvekar att ta 

med min dotter i barnvagnen om det är -10 

grader så packar Stefan ned sin dotter i en 

pulka och klättrar upp för Kebnekaise.

Utöver miljöarbetet tar man även emot 

praktikanter som behöver arbetsträning. 

Under de senaste åtta månaderna har 

en praktikant från Behandlingshemmet 

Klarälvsgården varit på företaget. Man har 

även bra kotakt med arbetsförmedlingen.

Hur ser framtiden ut?
I dessa tider, med minst sagt instabil 

världsekonomi, måste jag ju fråga hur Deje 

Husplåt ser på framtiden.

- Den här tiden på året är det alltid lite 

lågsäsong, berättar Stefan. Men vi har be-

läggning en tid framåt. Vi har inte känt av 

lågkonjunkturen ännu men inget företag 

går ju säkert och man kan aldrig förutspå 

vad som väntar i horisonten. I nuläget ser 

det bra ut och ingen av de anställda är 

varslade. Så fort marknaden tillåter hop-

pas företaget att kunna expandera. 

Innan det är dags att bege sig hemåt igen 

frågar jag Göran om det är något mer han 

vill tillägga.

- Det skulle väl vara att vi är korpmästare 

i fotboll i kommunen tre år i rad då, svarar 

han. Men inte sista året, då var vi inte med. 

Med de orden packar jag på mig kläderna 

och tar med mig kameran och följer efter kil-

larna ut i verkstaden för att ta några bilder.

På Deje Husplåt är det fullt upp 
när jag kommer in på kontoret. Ett 
anbud ska iväg och telefonen går 
varm för Stefan som jag ska träffa. 
Jag blir bjuden på kaffe och hinner 
byta några ord med Göran som 
jobbar som projektledare. 

Stefan Bäckström

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se
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Kan vi handla av
lokala företag?

Kommunteknik ansvarar för kommunens 

fastigheter, gator, vatten- och avlopps-

verk. Vi handlar varje år material och 

tjänster för flera miljoner kronor. Hur in-

köpen ska gå till är reglerat både av lagar 

och i kommunens riktlinjer. Det som främst 

styr kommunens upphandling är ”Lagen om 

offentlig upphandling, LOU”. Denna lag ut-

går från fem grundläggande principer som 

EU fastställt: icke-diskriminering, likabe-

handling, öppenhet, proportionalitet och 

ömsesidigt erkännande.

Principen om icke-diskriminering innebär 

att det är förbjudet att direkt eller indi-

rekt diskriminera leverantörer till exempel 

på grund av nationalitet. Ett lokalt företag 

får inte heller ges företräde med anledning 

av dess geografiska läge. Detta betyder att 

det inte är möjligt att i anbudsförfrågning-

ar ställa krav på till exempel närhet, lokal 

kännedom eller liknande.

Vad köper vi?
Vi köper entreprenader, tjänster och varor 

till både drift och investeringar. När det 

gäller vissa tjänster tecknar vi ramavtal 

med leverantören. Det gäller t ex arkitekt, 

bygg, måleri, maskintjänster. Ett ramavtal 

gäller normalt i fyra år. 

Direktupphandling
Vid en inköp med kostnader om högst fem 

basbelopp, kan vi göra så kallad direktupp-

handling. Det betyder att vi kontaktar 

minst tre leverantörer och begär in pris 

på en vara eller en tjänst. Detta kan göras 

både skriftligt och muntligt men måste i 

bägge fall dokumenteras av den som gör 

inköpet.

Kommunteknik och Forshagas företagare
Kommunteknik har ambitionen att arbeta 

med företag i kommunen i så stor utsträck-

ning som möjligt och så länge företagen 

kan uppfylla de krav som ställs i varje 

upphandling. Det är alltså viktigt att den 

lokale företagaren vid en upphandling läm-

nar ett anbud som stämmer överens med 

de krav som ställs i förfrågan. 

Tillsammans med kommunens nye närings-

livsstrateg Marcus Ekholm, planerar vi att 

initiera en dialog mellan kommunteknik 

och Forshagas företagare. Sådana kontak-

ter hoppas vi kan resultera i att fler fors-

hagaföretagare än idag lämnar in anbud 

samt även vinner anbud.
Anne Hellström

Informationsansvarig kommunteknik
054-17 20 40

anne.hellstrom@forshaga.se

Mölnbacka Industri AB, 

MIAB, har utsetts till vin-

nare i Tillväxtligan 2008. 

Det är Almi Företags-

partner i Värmland som 

sammanställt listan som 

baserats på 2007 års bokslut. MIAB har 

ökat sin omsättning med hela 242%. Almi 

vill lyfta fram värmländska företag som 

växer och utvecklas för att vara en inspi-

rationskälla för andra företag. 

Familjeföretaget MIAB startade 1989 och 

håller till i Deje. Man utvecklar och säljer 

ett panenterat system med anläggningar 

som renar luft från lösningsmedel.

Hur ser framtiden ut när det gäller för-
säljning?
- Framtiden ser bra ut, berättar Lena An-

dersson på MIAB. Mycket i och med EUs mil-
Lina Larsdotter Olsson

Informatör

MIAB leder tillväxtligan
jökrav på bättre och effektivare rening.

Kommer vi att få se några nya innovatio-
ner från MIAB?
- Vi jobbar hela tiden för att hänga med 

och ligga i framkant när det gäller utveck-

ling, svarar Lena.

Kriterier för att delta:
• minst fem anställda 

• minst 5 Mkr i omsättning 

• positivt resultat 

• sunda finanser 

• tillväxten ska i allt väsentligt 

 ha skett organiskt 

• bokslut/årsredovisning 

 någon gång under 2007

Nyheter i 
näringslivet
Forshaga kommun vill stärka det lokala 

näringslivet genom att förmedla goda 

nyheter till medborgarna. Händer det 

något intressant i ditt företag? 

• Nya investeringar

• Nya order

• Nya samarbetspartners

• Nya verksamhetsområden

• Nyanställningar

• Med mera
 

Hör av dig till Marcus Ekholm så kan din 

nyhet bli en notis i nästa nummer av 

Kontakten. 

Marcus Ekholm
Näringslivsstrateg

054-17 20 51
marcus.ekholm@forshaga.se
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Job College 
i startgroparna
Job College är ett arbetsmarknadsprojekt 

som drivs av den ideella organisationen 

Communicare, och syftar till att stödja 

ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden 

och ut ur bidragsberoende eller stötta dem 

som vill starta eget företag.

– Syftet är att hjälpa ungdomar mellan 16 

och 25 år som hamnat i utanförskap att 

hitta en egen försörjning och att minska 

glappet mellan skola och arbetsliv, säger 

Markus Hjalmarsson, verksamhetsansvarig 

på Communicare.

Projektet genomförs i Värmlandskommu-

nerna Forshaga, Kristinehamn, Hammarö 

och Karlstad. En coach kommer att jobba 

lokalt på plats i Forshaga tillsammans med 

en projektledare som arbetar på länsnivå. 

Projektets verksamhet kommer att drivas 

på Slottet.

I projektet kommer ungdomarna att få 

stöd och hjälp att individuellt hitta just sin 

lösning för att ta sig in på arbetsmarkna-

den. Till skillnad från en traditionell ”jobb-

sökarkurs” är Job College individuellt upp-

byggt och handlar mer om stöd till varje 

enskild individ.

– Man kan se det som att ungdomarna får 

ett jobb hos oss och det jobbet är att hitta 

sin egen försörjning. Det kan handla om 

allt från praktikplatser till utbildning el-

ler att starta eget företag. Vi har ett brett 

kontaktnät med företag runt om i landet 

och det kan ungdomarna få nytta av när 

det gäller till exempel att skaffa praktik-

plats, säger Markus Hjalmarsson.

Varje individ beräknas delta i projektet 

under tre månader och får under den ti-

den försörjningsstöd. Projektet bygger på 

heltidsaktiviteter för deltagarna. Job Col-

lege ska ses som en arbetsplats, med dag-

lig verksamhet och fasta rutiner, där unga 

hjälper unga. Ungdomarna kan bli anvisade 

till projektet genom arbetsförmedlingen 

eller de sociala myndigheterna. Projektet 

ska pågå fram till och med årsskiftet 2011 

och finansieras förutom av kommunen även 

av arbetsförmedlingen och Europeiska so-

ciala fonden.

Marcus Ekholm
Näringslivsstrateg

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

Telefontider 
Måndag - fredag 11 -12 och 13 - 15

Besöks- och öppettider 
Måndag - fredag 11-16

Ökad service och tillgänglighet
Antalet telefontimmar är samma men ti-

derna ändras, säger Hasse Zimmerman, 

avdelningschef på Rådrummet. Vårt syfte 

med är att öka service och tillgänglighet 

genom att medborgarna kan ringa redan 

från klockan 11 och också i högre grad boka 

in tider med rådgivarna efter klockan 15. 

Nya telefontider för konsumentrådgivarna 
Från och med 1 februari 2009 gäller nya telefontider för att nå 
konsumentrådgivarna på Rådrummet.

Elisabeth Eklo, Ina Johansson, 
Ulf Stefansson, Jane Ullman

Rådrummet
Besöksadress: Kungsgatan 12

/Stora torget, Karlstad
Tel: 054-29 73 01, 054-29 73 02,

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

konsumentkarlstad@karlstad.se

Julbord på 
Kulturhuset!

Fredagen den 19:e december servera-

des julmat på Kulturhuset. Vi var tret-

tio ungdomar i åldrarna 10 till 17 och 

åtta vuxna, bl.a. de specialinbjudna 

gästerna Angelica Rage och hennes 

man Philip.

Under torsdagskvällen och fredagsför-

middagen var vi ett gäng som förberedde 

kalaset. Vi vek servetter, bar bord och

stolar, pyntade med ljusslingor och 

ljuslyktor, dukade samt tillredde all 

mat. Vi fick låna köket av Folkets Hus-

föreningen genom Håkan och Lisen 

Engmalm. Vi ungdomar vill tacka dem 

för all hjälp med maten, att vi fick låna 

tallrikar, glas och bestick m.m. och 

att ni hjälpte oss att få ett så gott och 

mysigt julbord!

Vi hade supertrevligt, åt gott och 

alla satt lugnt och stilla utan att vare 

sig kepsar fanns på huvudet eller att 

köttbullar flög genom luften! Vi skålade 

för att alla skulle få en god jul, vilket 

kändes som en bra början på ett långt, 

härligt jullov. Vi ungdomar hoppas 

att tillsammans med personalen på 

Kulturhuset kunna genomföra fler ”äta-

och-må-gott-tillsammans”-kvällar under 

2009. Tack alla som var med och gjorde 

detta till en SUPERKVÄLL!

Jasmine Axelsson
Jesper Westlund
Johan Tingberg
Denniz Larsson

Elever Dejeskolan
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Ett socialt företag är ett riktigt företag som ägs och drivs av dess delägare. Det som 

skiljer ett socialt företagande från traditionella företag är att man jämte affärsmässiga 

mål också har tydliga sociala mål. Det betyder att sociala företag är särskilt lämpade för 

personer som av någon anledning har nedsatt arbetsförmåga eller av andra skäl hamnat 

utanför den traditionella arbetsmarknaden.

Utgångspunkten i ett socialt företag är att man arbetar 100 % av sin egen arbetsförmåga. 

För en del personer kanske detta är några timar i veckan för andra kanske 4 timmar om 

dagen.

Värmlandkooperativen har fått ett projekt beviljat från svenska Esf-rådet där man er-

bjuder människor utbildning i socialt företagande. Forshaga är en av 11 kommuner som 

deltar. Lise-Lotte Pettersson från kommunen och personal från Värmlandkooperativen 

håller i utbildningstillfällena. 25 personer deltar i utbildningen som pågår under 22 veck-

or två tillfällen per vecka. 

Aakash Budathoki är anställd av Röda Korset 

för den här uppgiften. Till sitt förfogande 

har han tre grupper av frivilliga. En grupp 

består av företagare och personer med 

arbetsgivarkontakter, en annan av för-

eningsaktiva och en tredje av allmänt in-

tresserade forshagabor som hjälper till att 

finna fadderfamiljer. Aakash arbetar nära 

kommunens flyktingmottagning:

- Samtidigt är det en poäng med projektet 

att Röda Korset behåller sin speciella ka-

raktär som självständig frivilligorganisation. 

Vi har gått in i en samverkan därför att det 

gynnar människor i utsatta situationer.

Kommunen har åtagit sig att ta emot minst 

20 flyktingar varje år. Det nya projektet får 

sitt elddop när nästa grupp kommer om nå-

gon månad. Då gäller det att de nyanlända 

snabbare än någonsin får en vänfamilj, 

Socialt företagande 
100% av den egna arbetsförmågan

Roger Nilsson
Enhetschef Arbete och utveckling

054-17 20 92
roger.nilsson@forshaga.se

kommer i kontakt med en 

förening som stämmer med 

deras intressen och sätter 

sin fot på en arbetsplats som 

kanske en dag kan erbjuda 

ett fast jobb.

Philip Johnsson, är den i Röda 

Korsets styrelse som arbetar 

med projektet. Han ser stora 

fördelar med en snabb inte-

gration:

- Människor kommer hit där-

för att de har ett skyddsbehov. 

Men vi behöver dem också!

Intresserade frivilliga kan ringa 

Aakash på 076 7882627.

Föreningslivet ger nya och 
annorlunda kontaktytor. 
Här visar Sisu och Natur-

skyddsföreningen en typisk 
sida av friluftsliv i Sverige: 

korvgrillning!

Integrationsprojekt
Forshaga kommun startar ett unikt samarbete med Röda Korset för bättre och snabbare integration. Viktigast 
är att flyktingarna får in en fot i arbetslivet, genom praktik eller instegsjobb, samtidigt som de läser svenska. 
Kontakt med familjer och föreningar ingår också i projektet.

Gunnar Ström
Röda Korset

Överförmyndarnämnden i Forshaga 

efterlyser erfarna personer (kvinnor 

och män) som är intresserade av att 

mot skäligt arvode åta sig uppdrag 

som gode män.

 

För mer information och intressean-

mälan är du välkommen att kontakta 

överförmyndarnämndens expedition 

under kontorstid.

Telefon: 054-17 20 12  

Gode män sökes
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Erik Johansson

Hjalmar Åberg

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

Adam Gustavsson

Jack Murphy

Elvis Björkman

Idar Karlsson

Årets första

Bebisuppvaktningar

Abtin Naseri

s. 10   Kontakten nr 7 november, 2008
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Leo Haglund Soheil Ahmad

Svante Thunberg

Olivia Karlsson

William Löfstedt

Yosef Khalif Ahnad

Tilda Wahlgren

Kontakten nr 7 november, 2008  s. 11   

Tyck till om kommunens 
webbplats

Vi arbetar med att utveckla kommunens webbplats. 
För att öka tillgänglighet och användbarhet på hemsidan 
kommer vi att byta publiceringsverktyg. Under tiden som 
arbetet pågår är vi nyfikna vad du som besökare tycker 
om vår webbplats samt vad vi bör satsa på längre fram. 
Behöver innehållet utvecklas? Saknar du något? 
Du är välkommen att tycka till.

Skicka ett mejl med dina åsikter till
tycktill@forshaga.se
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Alla elever i årskurs 2 i Forshagas skolor 

kan läsa. Under de första skolåren utveck-

lar eleverna sin läsförmåga och läsförståel-

se till allt mer flytande läsning. Detta ”läs-

flyt” utvecklas i takt med att läsförmågan 

ökar och uppmärksamheten flyttas över till 

att förstå det man läser. Något förenklat 

kan man säga att läsning är en fråga om 

effektivt samspel mellan ordavläsning och 

läsförståelse.

Under 2007 och 2008 har vi i Forshaga ge-

nomfört en kommungemensam kartlägg-

ning av samtliga 8-åringars läsförmåga och 

läsförståelse. Initiativtagare till kartlägg-

ningen var Barn- och utbildningsnämnden, 

BUN. 

Även tidigare har klasslärarna gjort lik-

nande kartläggningar av just sin elevgrupp 

för att kunna bedöma läsnivån i klassen. 

En sådan kartläggning ligger ofta till grund 

för stöd och extra insatser för de elever 

som behöver detta. Vi vet av erfarenhet 

att språk- och läsutvecklingstakten varie-

rar hos hos barn, en del lär sig läsa innan 

skolstarten och för andra är läsinlärningen 

mera långsam och mödosam. Individuellt 

utformade läsläxor, intensivläsningspe-

rioder, lästräningsarbete med ord och be-

grepp, anpassade böcker är några exempel 

på åtgärder som vi tillskapar. Det är viktigt 

att kunna hitta så effektiva strategier som 

möjligt för varje elev. Genom den kom-

Möjligheternas dag 
i Forshaga Folkets- 
hus 14 mars

Lördag 14 mars har Nätverk Värmland 

lyckats få hit mycket intressanta före-

läsare som kommer att prata om att se 

möjligheter och hur man på ett mer el-

ler mindre strukturerat sätt arbetar för 

att förverkliga detta. 

Nätverk Värmland arbetar för att för-

bättra levnadsvillkoren för personer som 

har någon typ av funktionsstörning ge-

nom att visa på att det finns möjligheter 

(inte bara problem som många fokuserar 

på) men även genom att gemensamt ta 

strid mot bakåtsträvare.

Vilka är det som föreläser?
Pär Johansson (www.parj.se) är ett rik-

tigt ess som har suttit i de flesta TV-sof-

for och uppträtt och föreläst på massor 

av scener. En garanterat inspirerande 

och rolig föreläsning.

Iréne Johansson (www.karlstadmodel-

len.se), som varit världen runt och fö-

reläst, kommer att prata värdegrund. 

Mycket tänkvärt. 

Avslutningsvis kommer Linda Sebek 

(www.appelklyftig.com) att visa på hur 

skolsystemet i USA ser möjligheter på 

ett helt annat sätt än i Sverige vad gäller 

personer som avviker från den "normala 

mallen".

Anmälan till mojlighet@gmail.com 

(bindande anmälan)

Kostnad 250 kronor per person

Sista anmälningsdag 28 februari

Skriv även i e-postmeddelandet om ni 

vill förbeställa lunch för en kostnad av 70:-

För mer information 
Kontakta Per Johansson på e-post: 

per.johansson@forshagaakademin.se

mungemensamma kartläggningen får vi en 

tydligare bild av hela åldersgruppens läs-

utvecklingsnivå och vi kan med kartlägg-

ningen som utgångspunkt samverka och 

utveckla så goda läsmiljöer som möjligt.

Det är många faktorer som påverkar barns 

läsning. Till det viktigaste hör att barn får 

mycket språklig stimulans t ex genom att vi 

samtalar och läser sagor och annat i hem-

met. Föräldrar har både under förskole 

- och skoltiden en stor och viktig uppgift 

i att tillsammans med förskolans och sko-

lans pedagoger leda in barnen i läsandets 

värld. Idag räcker inte tiden i skolan till för 

den stora övningsmängd som barn behöver 

för att få flyt i läsningen.

I Forshagas skolor har vi lågstadielärare 

med god kompetens och ofta lång erfaren-

het av läsinlärning.

Det är också betydelsefullt att motivatio-

nen att läsa ligger på en så hög nivå som 

möjligt, rätt bokval och lagom svårighets-

grad ger ofta resultat.

Lyckas vi tillsammans att ge utmaningar 

och se möjligheter får vi som i år duktiga 

läsare som har förstått att läsning är lust-

fyllt och ett viktigt verktyg både i och ut-

anför skolan! 

8-åringarna i Forshaga 
är duktiga läsare!

Lilian Fornell
Språkpedagog

054-17 22 45
lilian.fornell@forshaga.se

Mattias Göthberg
Informatör

054-17 20 10
mattias.gothberg@forshaga.se
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Sportlovsaktiviteter 
Vecka 9, 2009

Dömle 
Slalombacke
Öppet  Måndag - söndag 10-16

Klubbmedlemmar åker gratis.

Telefon 0552 - 413 80

Ängevi ishall
Sportlovs-hockey för 

åldersgruppen 1996-2001

Måndag - torsdag   08 - 16  

Föranmälan och avgift. 

Mer information 

FIF:s kansli, telefon 054 - 87 21 86

Allmänhetens åkning utan klubba

Månd. - torsd.  11.30 - 12.30

Fredag  10 - 12

Allmänhetens åkning med klubba

Fredag  13 - 15

Telefon 054 - 87 21 86

Skolidrottsfören-
ingarna och FIS
Centralskolans IF, Dejeskolans IF, Gross-

bolsskolans IF, Skivedsskolans IF i samar-

bete med Forshaga IdrottsSkola välkomnar 

alla barn och ungdomar i årskurserna 1-9 

i Forshaga kommun till en härlig och kul 

sportlovsvecka.

Måndag Boot Camp för nybörjare

Plats Sporthallen i Deje

Tid 10 - 11 årskurserna 1-3

 11 - 12 årskurserna 4-6

 13 - 14 årskurserna 7-9

Tisdag Skiddag i Dömle skidbacke 

Plats Dömlebacken

Tid 10 - 16  deltagarna från FIS 

 slalomkurs, vecka 3 - 6 2009

Kulturhuset 
i Deje
Måndag 10 - 17

Tisdag 9 - 12, 17 - 21.30

Onsdag 9 - 12, 17 - 21.30

Torsdag 9 - 12, 17 - 21.30

Fredag 17 - 23.30

Träffen i 
Forshaga
Tisdag 17 - 21.30

Torsdag 17 - 21.30

Lördag 17 - 23.30

Under sportlovet håller träffpunk-

terna öppet som vanligt. Kolla in 

hemsidan, där lägger vi ut infor-

mation om vad som händer! Har ni 

några aktivitetsidéer så får ni gärna 

höra av er till oss på träffpunkterna.

Deje simhall
Allmänhetens bad med 

extra sportlovsöppet

Måndag 10 - 14 

Tisdag 10 - 14, 16 - 20 

Onsdag 10 - 13, 16 - 20 

Torsdag 10 - 14, 16 - 20 

Fredag 10 - 14, 16 - 20 

Lördag 10 - 14 

Söndag 13 - 17

Efter klockan 18.00 är ungdomar 

under 14 år välkomna 

i vuxens sällskap.

Öppettider 0552-44672

Reception 0552-44670  

Onsdag Streetdance på sportlovet

Plats Grossbolshallen

Tid 10 - 11 årskurserna 1-3

 11 - 12 årskurserna 4-6

 13 - 14 årskurserna 7-9

 13 - 14.30  för funktionshindrade  

 barn och unga

Torsdag  Rullstolsbasket för människor 

med eller utan funktionshinder

Plats Nya Sporthallen i Forshaga 

Tid 10 - 11  årskurserna 1-5

 11 - 12  årskurserna 6-9

 12 - 13  personal och politiker i  

 Forshaga kommun

Torsdag  Fotboll - en sport hela året

Plats Nya Sporthallen i Forshaga 

Tid 13 - 14 årskurserna 1-3

 14 - 15 årskurserna 4-6

 15 - 16 årskurserna 7-9

Fredag  BootCamp för nybörjare

Plats Nya Sporthallen i Forshaga

Tid 10 - 11 årskurserna 3-4

 11 - 12 årskurserna 1-2

 13 - 14 årskurserna 7-9

 14 - 15 årskurserna 5-6

 

Fredag  Brottning

Plats Nya Sporthallen i Forshaga 

Tid 10 - 11 årskurserna 1-2

 11 - 12 årskurserna 3-4

 13 - 14 årskurserna 5-6

 14 - 15 årskurserna 7-9

För alla aktiviteter, utom skiddagen, gäller 

först till kvarn! Anmälan öppnar 30 minu-

ter före aktivitetens start i den aktuella 

idrottshallen. Alla aktiviteter är gratis! 

Mer informaton på telefon
0702-40 41 10 eller 054-13 28 12

SISU-gården
Tel. 054 - 87 35 45

Öppna omklädningsrum och 

åkbara skidspår hela veckan.

Sportlovet i Sverige har sitt ursprung i de så 

kallade kokslov som infördes 1940, då det 

rådde ransonering i Sverige, för att spara 

på eldningen av klassrummen. Det proble-

met har vi lyckligtvis inte idag och veckan 

används istället för att främja utövandet 

av vintersporter eller sporter över lag.
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I kommunens regi bedrivs en kvalificerad 

yrkesutbildning som utbildar behandlings-

assistenter inom psykosocialt arbete. Det 

är en tvåårig eftergymnasial utbildning på 

heltid med riksintag som leder till en kva-

lificerad yrkesexamen.

KY myndigheten är en statlig myndighet 

som finns i Hässleholm som fattar beslut 

om vilka utbildningar som får anslag för 

att bedriva kvalificerad yrkesutbildning. 

Myndigheten gör noggranna kvalitetsun-

dersökningar för att godkänna utbildnings-

anordnare.

Den första kursen hos oss startade hösten 

2002 och därefter har vi kontinuerligt tagit 

in en ny klass varje höst. I december 2008 

fattade KY myndigheten beslut om att vår 

utbildning får fortsatt anslag för fyra intag. 

Det betyder för oss att vi ser fram emot vårt 

8:onde intag (28 studerande) i augusti 2009.

KY utbildningen har ett nära samarbete 

med yrkeslivet. Till vår utbildning finns 

en ledningsgrupp kopplad. I ledningsgrup-

pen sitter representanter från yrkeslivet, 

utbildningsanordnaren och studerande. Yr-

keslivet skall vara i majoritet. Från yrkesli-

vet i vår kommun finns Mölnbacka Ungdoms-

hem, Värmlandskollektivet, Klarälvsgården 

samt kommunens socialtjänst represente-

rade, övriga representanter är Villans akut 

Hurra! Fyra intag till för 
KY Behandlingsassistent 
psykosocialt arbete

Britt Carlsson
Forshaga Yrkesutbildningar

054-17 21 96
britt.carlsson@forshaga.se

och utredningshem i Hagfors, Beroende 

centrum i Kristinehamn, Karlstad Kommun 

avdelning för socialpsykiatri och alkohol/

narkotika, Skogsbrynets HVB i Göteborg, 

Kriminalvården samt Karlstad Universitet.

En tredjedel av utbildningen, 26 veckor, 

är förlagd i yrkeslivet. Under dessa veckor 

är den studerande under Lärande I Arbete 

(LIA) och får handledning från arbetsplat-

serna. LIA är en mycket uppskattad del i 

utbildning som ger den studerande möj-

lighet att prova yrkesrollen och dessutom 

ger mycket goda kontakter i arbetslivet 

redan under utbildningen. Övriga kurser är 

teoretiska men har alla en nära koppling i 

yrkeslivet bl a genom föreläsare och stu-

diebesök.

Vid utvärderingar visar resultat på att de 

studerande i mycket god omfattning, över 

90 % har arbete inom yrkesfältet efter av-

lagd examen.

Sista dag att söka till utbildningen 

är den 15 april. 

Mer information finner du på:
www.forshaga.se/ky  

www.ky.se

En av KY-utbildningens nya lektionssalar på Lärcenter.

Gunnar Ström
Röda Korset

Ett besök är guld värt och en välkommet 
avbrott i den dagliga lunken!

Fler aktiviteter på kommunens äldre-

boenden har länge stått högt på öns-

kelistan.  Nu tar man ett första steg på 

Lintjärn i Forshaga. Satsningen kallas 

Höstsol. Britt Sävman är engagerad av 

Röda Korset med ett tydligt och ambi-

tiöst mål i sikte: minst en aktivitet på 

varje avdelning varje vecka. 

Tanken är att samla alla goda krafter för 

att de gamla ska känna att de inte är 

glömda.  

- Det viktiga är att de som bor på Lint-

järn får ett besök av någon som kan sätta 

av en stund. Vi tror att en trekvart kan 

vara lagom. Det handlar om att samtala 

med de äldre, kanske läsa något, titta 

på bilder eller på gamla bruksföremål. 

Vi har en del förslag och vi kan hjälpa till 

i starten, säger Britt Sävman.

Flera organisationer är redan aktiva, 

bl.a. ABF, Vuxenskolan, pensionärsorga-

nisationerna och kyrkorna. För intresse-

rade frivilliga är det bra att veta att det 

finns behov av fler. 

Ring Britt på telefon 073 8157042

Besök på Lintjärn
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Barn hjälper barn

Ingrid Eriksson
Ordförande Majblomme-

föreningen i Forshaga

Majblomman vill att alla barn som bor i 

Sverige ska kunna dela gemenskapen med 

sina kamrater i skolan och på fritiden, och 

inte hindras av sin familjs ekonomi. Insam-

lingen görs av barn som säljer majblom-

mor. Så har det varit sedan 1907.

Ekonomiskt bidrag, som kan avse glasögon, 

cykel, kläder, fritidsaktiviteter, mm från 

Majblommeföreningen i Forshaga kan sökas 

vid två tillfällen. Sista ansökningsdatum är 

15 maj samt 15 oktober. Besked och utbe-

talning sker inom fyra veckor därefter. En 

särskild ansökningsblankett ska användas.

Ansökningsblankett finns att ladda hem 

från www.majblomman.se eller hämtas  på 

BVC och hos skolsköterskorna som även kan 

svara på övriga frågor.

I Bygdegården märktes det att julen var 

nära då det var rikligt julpyntat med både 

julgranar och tomtar. Och utanför lyste 

marschaller upp vägar och entré och det 

bjöds på glögg och pepparkakor utanför 

entrén. Föreställningen innehöll melodier 

ur musikaler som ”Chess, Mamma Mia, 

My fair Lady m.fl.” samt också en hel del 

norska och svenska julsånger vilket var 

passande eftersom julen var nära förestå-

ende. Medverkande var Värmlandsoperans 

två primmadonnor Ann Sigurdsson och Ce-

cilie Nerfont som framträdde både med 

solosång och duetter på ett utmärkt och 

proffsigt sätt. De ackompanjerades av en en-

semble från Värmlandsoperans Sinfonietta. 

Andreas Grahn var en gästartist från Möln-

backa som också medverkade. Föreställ-

ningen var uppdelad i två akter och mellan 

första och andra akten var det paus med 

kaffe och lussekatter. Dessutom bjöds det 

på en speciellt dekorerad pepparkaka just 

med anledning av det musikaliska gästspe-

let. Solisterna och ensemblen avtackades 

för sitt framträdande med var sin burk ho-

nung producerad i Mölnbacka. Det var ett 

mycket uppskattat program som åhörarna 

gillade och de applåderade in artisterna 

för ett extranummer innan den lyckade 

kvällen avslutades.

Värmlandsoperan i 
Mölnbacka Bygdegård
Lördagen den 19 december gästade Värmlandsoperan Mölnbacka Bygde-
gård med sitt turnéprogram ”En gränslös julklapp”. Lokalen var fullsatt 
vilket innebar att drygt 100 personer bevistade evenemanget.

Text: Göte Falk
Foto: Jenny Grahn



s. 16   Kontakten nr 1 februari, 2009

Fem elever i årskurs fem från klassen 

Räven på Olsätersskolan har gått vidare till 

semifinal i Vi i femman. Klasskamraterna i 

årskurs fyra och sex hejar förståss på! 

I semifinalen som går av stapeln torsdagen 

den 5 februari möter dom Herrhagsskolan 

5a från Karlstad i direktsändning. Totalt 

Lycka till i Vi i femman 
Olsätersskolan

åtta lag med femteklassare från Värmland 

har genom kvartsfinalerna blivit fyra. Nu 

tävlar man om en plats i läns- och vidare 

regionfinalen. Tävlingen sänds i Sveriges 

radio P4 Värmland.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

Karavanens luciafest

För tredje året i rad höll Karavanen 

luciafest på Slottet för gamla och nya 

Forshagabor. Drygt hundra personer, 

gamla som unga och av olika natio-

nalitet, hade samlats för att se årets 

luciatåg. Besökarna bjöds på kaffe med 

dopp och som avslutning kom tomte-

mor med presenter till barnen. Trots 

att hela evenemanget var gratis fick 

ändå Karavanen, genom lotterier och 

frivilliga gåvor, in ca 1500 kronor som 

oavkortat gick till vårens hjälptransport.

Föreningen hjälper nödlidande i olika 

områden och på olika sätt.  Man samlar 

in saker och pengar till transporter och 

hjälpsändningar. Karavanen jobbar också 

på hemmaplan med integration av flyk-

tingar och invandrare.

Läs mer om föreningen på: 
www.karavanen.org

Sigbritt Johansson
Karavanens styrelse i samarbete med AIC

054-17 47 12

Julfirande med HRF

Nystartade föreningen för hörselskadade 

i Forshaga och Deje har haft julfest. 

Det bjöds på fika med dopp, Lucia med 

tomte, levande musik och lotteri med 

många vinster. Föreningen hoppas att 

fler medlemmar ansluter och bjuder in till 

årsmöte den 11 mars kl. 19.00 på Ulleruds-

gården. Alla är välkomna!

Styrelsen 
HRF Forshaga - Deje

Ansiktena strålade ikapp med adventslju-

sen då vävdamerna i Deje fick sin efter-

längtade vävstuga. Nya ljusa lokaler som 

rymmer ett 10-tal vävstolar och en trevlig 

kaffehörna är den nya hemvisten för de 

duktiga väverskorna.

Vävstugan inviger sina nya lokaler

Gunnar Jansson
Vävstugan i Deje

Invigningsdagen firades med öppet hus och 

högtidligt invigningstal hölls av Vuxensko-

lans Gunnar Ström samt medarbetare som 

överlämnade blommor och önskade lycka 

till med de nya lokalerna.

Invigningstal hölls av Vuxenskolans Gunnar Ström och blommor delades ut. En mängd 

vävalster hade ställdes ut till beskådande; mattor, löpare, gardiner, möbeltyger mm.
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Text och foto: Sandor Budai

PRO Forshaga

PRO:s resa till vän-
orten Råde i Norge

Vi är ett glatt gäng pensionärer från 

Forshaga och Ulleruds PRO som begav 

oss till Norge för att besöka Råde, vår 

vänort. Vi har haft ett sammarbete med 

kommunkontoret för att kunna genom-

föra denna resa och dom bidrog med 

fina gåvor. Råde är en liten kommun 

med 6 500 innevånare och vi besökte 

en av deras föreningar.

Vi mottogs av Svein Jansverk som är le-

dare för föreningen ”Eldrebolgen” och 

serverades kaffe, smörgås och våfflor. 

Föreningen berättade om sitt arbete 

som främst är att hjälpa gamla och 

sjuka. Dom driver också ett matställe 

där alla kan träffas och äta en bit mat 

tillsammans.

Vi bjöds på dragspelsmusik av Erling 

Björnlig och stämde upp flera allsånger  

tillsammans. Vi fick besök av Rådes vice 

kommunalråd som berättade om deras 

verksamhet. Till lunch fick vi en god 

”Lapskans” och bytte erfarenheter om 

våra olika aktiviteter. I Råde visste man 

inte mycket om Qi-gong, men våra le-

dare ställde upp med en visning och fick 

varma applåder.

Vi fick göra ett studiebesök i ett be-

handlingshem för demenssjuka, och vi 

fick information om deras verksamhet 

tillsammans med Röda Korset och Eld-

rebolgen.

Slutligen var det dags för vår hemresa 

och vi ser med spänd förväntan fram 

emot deras besök i april 2009.

Flyktig 
flykting-
samordning

P-O Leandersson
Socialchef

054-17 20 53
per-olof.leandersson@forshaga.se

Balkis Faili

Vad är då det nya?
Jo, från årsskiftet tillhör flyktingmottagandet enheten 

för ”Arbete och utveckling” där även handläggning av 

försörjningsstöd, missbruksvård och arbetsmarknads-

frågor ingår. Att få flyktingar i arbete och sysselsätt-

ning är både ett mål och ett medel. Mål då arbete ger 

möjlighet till självförsörjning, medel genom språk-

träning i reell miljö. Flyktingassistenten, Balkis Faili, 

flyttar till Lärcenter och sitter där tillsammans med 

praktiksamordnaren Lotta Pettersson. Till verksam-

heten knyts en coach som är anställd av Röda Korset, 

vars styrelse engagerat sig i att förmedla praktikplat-

ser i och utanför kommunen. Roger Nilsson är chef för 

den nya enheten ”Arbete och utveckling”.

Folida Apertin har 
välkomnat 720 flyk-
tingar till Forshaga 

genom åren.

Strax före jul kom ett mail till alla anställda på forshaga kommun. Där meddelade Folida 

kort och gott att hon skulle sluta vid årsskiftet och ge sig ut i vida världen. Hoppsan, 

vad är det som händer, efter 22 år i kommunen ger sig Folida av? Så tror jag att många 

reagerade, men ibland står vi inför avgöranden som betyder uppbrott och nyorientering. 

För Folida kom signalen då en ny organisation för flyktingsamordning diskuterades. Hon 

kände sig inte hemtam i det tänkta och fick en ingivelse att det var dags att pröva nå-

got nytt. Sagt och gjort, men visst lämnar hon många spår efter sig, eller vad sägs om 

följande;

Folida har tagit emot 720 flyktingar genom åren och varit i ständig kontakt med Migra-

tionsverket. Det har varit ett pusslande för att få det så bra som möjligt. Att ordna och 

utrusta boende, fixa skolgång för barn, se till att alla får svenskundervisning och sin 

försörjning ordnad. Det är själva basen. Sedan handlar det om migration i dess verkliga 

mening, att bli en del av det svenska samhället. Folida har tagit initiativ till föräldraut-

bildningar, till simundervisning till att lära flyktingar den svåra konsten att cykla, name 

it som det heter nuförtiden. Omvänt så har det varit en angelägen uppgift för Folida att 

sprida kunskap till Forshagaborna om andra länders kulturer. Tillsammans med framför 

allt Röda Korset har hon arrangerat multikulturella tillställningar där urinnevånarna fått 

ta del av främmande kulturers mat-, musik- och danstraditioner. 

Med sitt ursprung och sina tidigare erfarenheter genom livet har det varit lätt för Folida 

att få respekt av sin omgivning. För många flyktingar har hon varit deras fasta punkt 

och arbetstid enligt den reglerade svenska modellen är inte Folidas likör. Hon har varit 

tillgänglig, minst sagt. 
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-Med reservation för eventuella ändringar-

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Vecka 8
Torsdag: Korvrätt, potatismos
 Broccoligratin, potatismos
Fredag: Vad köket erbjuder
 Vad köket erbjuder

Vecka 9 Sportlov

Vecka 10
Måndag: Pannbiff m. lök/Leverbiff, 
 sås, potatis, lingonsylt
 Vegetariska biffar, sås, potatis 
Tisdag: Panerad fisk, kall örtsås, potatis
 Auberginbakelse, örtsås, potatis
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, frukt i bit
 Soppa, mjukt bröd, pålägg, frukt i bit
Torsdag: Ugnspannkaka, keso, sylt  
 Ugnspannkaka, keso, sylt
Fredag: Kebabgryta, ris 
 Broccoligratin, ris

Vecka 11
Måndag: Ugnstekt falukorv, potatismos 
 Fyllda paprikor, potatismos
Tisdag: Chilli con carne, ris 
 Böngryta med chili, ris
Onsdag: Vad köket erbjuder  
 Vad köket erbjuder
Torsdag: Stuvade fiskbullar, potatis 
 Ädelostpaj
Fredag: Fläskgryta, potatis 
 Grönsaksgryta, potatis

Vecka 12
Måndag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, 
 inlagd gurka
 Grönsaksbiffar, sås, potatis
Tisdag: Kycklinggryta, pasta  
 Orientalisk gryta, pasta 
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, frukt i bit
 Soppa, mjukt bröd, pålägg, frukt i bit
Torsdag: Varm korv, potatismos 
 Vegetarisk varmkorv, potatismos
Fredag: Ugnstekt fisk, sås , potatis 
 Ost och grönsakspaj

Vecka 13
Måndag: Dragonfisk, potatis
 Rotfruktlåda, potatis 
Tisdag: Köttfärssås, spagetti 
 Vegetarisk sås, spagetti  
Onsdag: Pytt i panna, rödbetor
 Bondomelett på grönsaker, rödbetor
Torsdag: Fläskgryta, ris    
 Quorngryta, ris
Fredag: Vad köket erbjuder 
 Vad köket erbjuder 

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 8
Torsdag: Ärtsoppa. Pannkaka med sylt
Fredag: Fylld lunchkorv, potatismos, grönsaker. Apelsinsoppa med banan
Lördag: Köttbullar, stuv. makaroner, sallad. Fruktkräm med mjölk
Söndag:  Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

Vecka 9
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Fruktkräm, mjölk
Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt

Torsdag: Ugnstekt falukorv stuvade grönsaker. Päronkräm

Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsaker. Fruktsoppa

Lördag: Köttfärsgratäng (Goda lådan), sallad. Persikor med grädde

Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding, bärsås

Vecka 10
Måndag: Köttbullar, stuv. makaroner, sallad. Hallonsoppa
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail
Onsdag: Kotlettrad, sås, potatis, grönsaker. Färsk frukt
Torsdag: Kött- och grönsakssoppa. Våfflor med sylt och grädde
Fredag: Korvrätt, potatis. Fruktkräm med mjölk
Lördag: Kokt fisk, sås, potatis, ärter. Nyponsoppa
Söndag:  Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng  

Vecka 11 
Måndag: Monicas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa
Tisdag: Biff a la  Lindström, sås, potatis, grönsaker. Jordgubbskräm
Onsdag: Fiskarens festgratäng, ärter. Ananaskompott
Torsdag: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt
Fredag: Lunchkorv, senapssås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Lördag: Strömming, pot.mos, rårivna morötter. Äppel- & kanelkräm, mjölk
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med grädde

Vecka 12
Måndag: Köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonkräm
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Fruktkräm med mjölk
Torsdag: Stekt fläsk, raggmunk, lingon. Aprikosoppa
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker, potatis. Aprikossoppa
Lördag: Kallskuret kött, potatisgratin. Glass med bär
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 13
Måndag: Rimmad oxbringa, sås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa, grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, sås, potatis, morötter. Bärkräm med mjölk
Onsdag:  Pytt-i-panna, 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, grönsaker. Päron med vaniljsås eller grädde
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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 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

Boktips från biblioteket
Öppettider: Deje mån 10-17, tis-tor 9-12 och 17-21:30, fre 17-23:30      Forshaga mån-ons kl 10-19, tor-fre kl 10-16

Hur du finansierar ditt 
företag med framgång
Per Nilsson

Denna bok är en guidad tur 

genom olika typer av finan-

siering och en vägledning 

till var du kan hitta kapital.

Boken är speciellt inriktad på de möjligheter 

småföretag kan ta del av men innehåller 

även information för dig som vill finansiera 

ett projekt eller helt enkelt vill veta mer 

om ämnet. Boken är tänkt som en intro-

duktion till hur du kan finansiera ett före-

tag och var du hittar pengarna. Du får även 

en introduktion i hur man söker EU-pengar.

Drakens feta katt
David Pilkey

Mjau, sa katten. Draken räd-

dar en hemlös katt från att 

frysa ihjäl i snön. Men han 

har ingen aning om hur man 

tar hand om en katt så till-

sammans går de till djuraffären. Snart har 

Draken köpt allt vad en kattägare behöver 

men väl hemma igen upptäcker han att han 

glömt katten i affären!

Böckerna om Draken passar barn som hål-

ler på att lära sig läsa eller just har ”knäckt 

koden”.

Rivstart
Stefan Ekberg

Hur du startar och får fart 

på ett företag inom ett 

halvår. Är du beredd? Du 

och din affärside – passar 

ni ihop? Tjäna pengar Hur 

skaffar du kunder snabbt – massor av kon-

kreta tips. Praktiska saker Affärsplan -istället 

för kalldusch. Pengar och sånt Hur du gör 

en startbudget för ett eget företag.

Ett axplock av vad denna digra bok om att 

starta eget innehåller.

2-27 februari Konstutställning på Café 
Kakan, Forshaga

14 februari Kl. 14 Innebandy, herrar div 
2, Forshaga GS86 - IBK Aston i Forshaga 
Sporthall.

14 februari Kl. 21-01 Dans i Forshaga Fol-
kets Hus, Forshaga
Svennes bjuder upp till dans. 

16 februari Kl. 19 "Selma Lagerlöf - dåti-
dens riskkapitalist", Forshaga Ewa Persson 
föreläser. Ewa Persson är företagare i Selma 
Lagerlöf-sällskapet. En inspirerande och 
roande föreläsning, som har ett modernt 
perspektiv på dåtidens och dagens kunskaper 
i entreprenörskap. Arr. Forshaga Kvinnliga 
företagarförening, Älvorna.

20 februari Kl. 19.30 Innebandy, damer 
div 2, Forshaga GS86 - Grums IBK i Forshaga 
Sporthall. 

24 februari Kl. 15 Bio: "Asterix på Olym-
piaden", Forshaga På Forshaga Folkets hus. 
Matiné 

25 februari Kl. 15 Bio: "Här kommer Pippi 
Långstrump", Forshaga På Forshaga Folkets 
hus. Matiné.

26 februari Kl. 15 Bio: "Bolt", Forshaga
På Forshaga Folkets hus. Matiné.

27 februari Kl. 15 Bio: "Lilla spöket Laban-
världens snällaste spöke", Forshaga
På Forshaga Folkets hus. Matiné. 

27 februari Kl. 19 Innebandy, herrar div 
2, Forshaga GS86 - Hagfors IBF i Forshaga 
Sporthall.

28 februari Kl 15 "Det får vara bra nu" -Ul-
lerudsrevyn, Deje Tack och avskedsföreställ-
ningar i Kulturhuset, Deje (f.d Folkets Hus). 
Biljetter till samtliga föreställningar på tel. 
0552-101 50, säkrast kvällstid. OBS! Numre-
rade platser: Vuxna: 120:-, barn under 15år: 
50:- Välkomna! 

28 februari Kl. 16 Innebandy, herrar div 4, 
Forshaga GS86 U - Skoghalls IBK U i Forshaga 
Sporthall.

28 februari Kl. 21-01 Dans i Forshaga 
Folkets Hus, Forshaga Fernandoz med Git 
Persson bjuder upp till dans.

1 mars Kl. 15 "Det får vara bra nu" -Ul-
lerudsrevyn, Deje Tack och avskedsföreställ-
ningar i Kulturhuset, Deje (f.d Folkets Hus). 
Biljetter till samtliga föreställningar på tel. 
0552-101 50, säkrast kvällstid. OBS! Numre-
rade platser: Vuxna: 120:-, barn under 15år: 
50:- Välkomna! 

1 mars Kl. 19.30 Bio: "Wallander - Hämn-
den", Forshaga På Forshaga Folkets hus. Från 
15 år.

2-31 mars Utställning på Café Kakan, 
Forshaga
Artisimo-gruppen - oljemålningar.

6 mars Kl. 10 Barnteater i Forshaga Folkets 
Hus, Forshaga Sagan om Miranda, Filip & 

Hoppet. Mitt inne i den djupa mörkaste 
skogen, dit ingen vanlig människa vågar sig, 
härskar häxan Gröna Frun. Hon äger en mörk 
och svart spökborg och där håller hon pojken 
Filip fången i Hopplöshetens torn. Nu måste 
Miranda, med hjälp av barnen i publiken, 
rädda Filip genom att till exempel hitta 
svaret på tre gåtor. Följ med in i mörkaste 
skogen, om du vågar... I rollerna ses Ingrid 
Langaard, Margareta Magnusson och Rikard 
Bern ström/musiker. Pianist är Pär Jorsäter. 
Ålder: 6-9 år Speltid: ca 40 minuter 

6 mars Kl. 19.30 "Det får vara bra nu" 
-Ullerudsrevyn, Deje Tack och avskedsfö-
reställningar i Kulturhuset, Deje (f.d Folkets 
Hus). Biljetter till samtliga föreställningar 
på tel. 0552-101 50, säkrast kvällstid. OBS! 
Numrerade platser: Vuxna: 120:-, barn under 
15år: 50:- Välkomna! 

7 mars Kl. 15 "Det får vara bra nu" 
-Ullerudsrevyn, Deje Tack och avskedsfö-
reställningar i Kulturhuset, Deje (f.d Folkets 
Hus). Biljetter till samtliga föreställningar 
på tel. 0552-101 50, säkrast kvällstid. OBS! 
Numrerade platser: Vuxna: 120:-, barn under 
15år: 50:- Välkomna! 

14 mars Kl. 21-01 Dans i Forshaga Folkets 
Hus, Forshaga Stensons bjuder upp till dans. 
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Studiecenter med den kommunala vuxenundervisningen, kvalificerade yrkesutbildningen 

och svenska för invandrare var först på plats i lärcenter. Men nu går det undan och grund-

skolan flyttar in redan den 5 mars. Många ska nu vara verksamma under samma tak och 

arbetet behöver samordnas; det skapar både utmaningar och möjligheter.

Under januari och februari arbetar Skanska med de sista justeringarna inne i byggna-

derna och lärcenters ledning med att planera flytten från Centralskolan och informera 

personalen om praktiska frågor i de nya lokalerna. Personalen i biblioteket packar upp 

böcker för att ha allt färdigt till den 23 februari då dörrarna slås upp för allmänheten. 

Kommunens it-enhet installerar datateknik i lektionssalarna och restaurangen testkör 

och provlagar.

Officiell invigning av lärcenter blir i mitten av maj.

Läs mer på www.forshaga.se/larcenter
Där finns aktuell tidplan och många bilder.

Lärcenter

Nu flyttar vi in! 

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Barnavdelningen i nya biblioteket.
Biblioteket öppnar 23 februari.


