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Kommunens förmedling av tjänster

Utveckling av lokalsamhället

Kommunen som arbetsplats

Det politiska systemetTidigare i vår utvärderades Forshaga kom-

mun enligt Kommunkompassen, ett verk-

tyg för kommuners förbättringsarbete som 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 

erbjuder. En sådan utvärdering ger vär-

defull information om såväl styrkor som 

förbättringsområden. Kommunkompassen 

analyserar en kommun utifrån samspelet 

mellan det politiska systemet, kommunens 

förmedling av tjänster, kommunen som ar-

betsplats och utvecklingen av lokalsamhäl-

let.

Uppföljning av mål behöver förbättras
En sammanfattning av utvärderingen be-

skriver bland annat styrkan med att det 

finns en närhet mellan politiker och invå-

nare. Men rollfördelningen mellan politiker 

och tjänstemän bör klargöras och styr- och 

uppföljningssystemet måste göras tydli-

gare. 

Forshaga analyserad
av Kommunkompassen

Ingrid Näsström
Kommunchef
054-17 20 07

ingrid.nasstrom@forshaga.se

Av det Forshaga kommun erbjuder medbor-

garna, så finns flera goda exempel hos olika 

förvaltningar, exempelvis klagomålshante-

ring, skolans kvalitetsredovisning, arbete 

med attityder, tillgänglighet med mera. 

Här behöver Forshaga kommun skapa ett 

förhållningssätt så att de goda exemplen 

kan gälla för hela kommunen. Forshaga 

kommun behöver bli bättre på att arbeta 

med kvalitetsutveckling på en övergripan-

de nivå. Forshaga kommun är trots sin stor-

lek en offensiv stödjare av förenings- och 

kulturliv med tydligt ungdomsfokus. En an-

nan stark sida är kommunens informations-

länkar ut till medborgarna (Kontakten, 

hemsida och Kommunhandbok).

Efter att utvärderingen gjordes i våras 

började en del idéer omedelbart ta form. 

Visionen barnkommun i Värmland har be-

arbetats tillsammans med förvaltningsche-

fer och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

En ledarutbildning för alla chefer är under 

utformning och kommer att genomföras 

under hösten. Nästa år kommer övergri-

pande kvalitetssystem att upparbetas för 

att kunna utvärdera och följa verksamhe-

ten på ett systematiskt sätt. 

Du kan ladda ner hela rapporten från vår 

webbplats och via www.skl.se.      

• Förslag på kandidat 
till Stefan Holm-stipendiet
För att stimulera andra idrottsungdomar 

till att följa Stefan Holms goda exempel, 

har Forshaga kommun inrättat ett Stefan 

Holm-stipendium. Stipendiet delas ut till 

den idrottsungdom, som visat osedvanligt 

stor talang i sitt idrottsutövande, är bosatt 

i Forshaga kommun och i åldern 15-20 år. I 

år delas stipendiet ut för fjärde gången.

• Förslag på kandidater till 
kultur- och ungdomsledarstipendierna
De båda stipendierna delas ut till en eller 

flera personer som i sin gärning gynnat kul-

tur eller ungdomsarbetet och visat initia-

tivrikedom och betydande förmåga inom 

dessa områden.

Kom ihåg att lämna 
förslag på stipendiater

• Förslag på kandidat till miljöstipendiet
Stipendiet delas ut till en eller flera per-

soner som i sin gärning gynnat, eller gjort 

insatser för miljön, samt visat initiativri-

kedom och betydande förmåga inom om-

rådet.

Gemensamt för samtliga stipendier är att 

summan uppgår till 10.000 kr.  Skriftlig mo-

tivation ska lämnas till samtliga förslag. Vi 

behöver era uppgifter snarast, dock senast 

24 oktober. Skicka till adressen: Forshaga 

kommun, Box 93, 667 22 Forshaga.

• Mer information
Mer information om kulturstipendiet läm-

nas av Ulla Henriksson, tel 054-17 20 79, 

information om ungdomsledarstipentiet 

Nominera din kandidat före �4 oktober. Samtliga stipendia-
ter får �0 000 kronor för sina insatser.

Efterlysning av årets
SM-vinnare m.fl.

Förutom stipendiater efterlyser vi 
också SM-vinnare �008. (EM-, VM-, 
och OS-vinnare går också bra). De 
föreningar som har någon/några SM-
vinnare �008, i sin förening, upp-
manas anmäla detta till fritidschef 
Jan C Hagstrand.

och Stefan Holm-stipendiet lämnas av Jan 

C Hagstrand, tel 054-17 20 78. Information 

om miljöstipendiet lämnas av Tomas Ivans-

son, tel 054-17 20 31.

Jan C Hagstrand
Fritidschef

054–17 20 78
jan.hagstrand@forshaga.se

Fjolårets stipendieutdelning 
under Seklingnatta

Det politiska systemet

Kommunens förmedling av tjänster

Kommunen som arbetsplats

Utveckling av lokalsamhället
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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:
Malin Eriksson
tel: 054-17 22 28
Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218
Omslagsfoto:
Malin Eriksson

Skicka ditt material (helst via e-post) 
före utsatt manusstopp till adressen: 
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 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

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

13-14 feb
19-20 mars
23-24 april
4-5 juni
3-4 sept
9-10 okt
13-14 nov
18-19 dec

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan �008

Stimulerande, trygga och inbjudande mötesplatser är viktiga för sam-

manhållningen mellan generationer i en kommun. I vår kommun växer 

Kulturhuset i Deje fram, Lärcentret i Forshaga tätort är snart inflytt-

ningsklart och snart hoppas jag att vi kan öppna en ny mötesplats för unga 

i Forshaga Folkets hus. Där finns redan många aktiviteter för äldre, nu ska 

föreningen även öppna delar av huset för de yngre.

Det är dock inte alltid så lätt att få mötesplatserna att fungera perfekt för alla på en gång. 

Regler ska fastställas, nya verksamheter ska rullas igång och gamla invanda mönster rase-

ras. Om vi verkligen vill, att alla ska känna sig välkomna på våra mötesplatser måste alla 

bjuda till. Skräniga ungdomar måste lära sig att ta hänsyn och vuxna måste våga ta plats 

och vara föredömen. Vi vill att mötesplatserna ska vara till för alla. Då är till exempel 

rasism och droger uteslutna.

Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas. Vi behöver dock fler medhjälpare. Vi behöver 

inga fler som påpekar allt som ännu inte fungerar. Jag kan förstå att en klunga ungdomar 

kan verka skrämmande men vi som är vuxna måste våga vara vuxna. Det är inte enbart 

kommunal personal som ska se till att unga och gamla kan samsas. Vi har alla ett ansvar.

Vi vill vara en attraktiv kommun. Tydlighet, lyhördhet och öppenhet ska prägla vårt sam-

hälle. Hur lever vi upp till detta idag? Inte så vidare värst visar det sig, efter en undersök-

ning som Sveriges Kommun- och landstingsförbund har gjort. Analysen kallas Kommunkom-

passen. Vi ville genomföra denna undersökning för att se vad som måste förbättras. En hel 

del visar det sig. Lite slarvigt skulle man kunna säga att mycket bra görs men vi måste bli 

bättre på att knyta ihop säcken och följa upp hur bra det blev - egentligen. Enkäter till 

medborgare, uppföljning och utvärdering - här kan vi förbättra oss betydligt! En del är lätt 

att åtgärda - publicera protokoll och referat från nämndmöten på hemsidan t ex. Annat tar 

betydligt längre tid att förändra. Jag återkommer med mer detaljer när vi fått hela mate-

rialet från Sveriges Kommuner och Landsting.

Det här året jobbar vi med att utveckla vår webbplats. För att öka tillgäng-
ligheten och användbarheten på hemsidan kommer vi att byta publice-
ringsverktyg. 

I nuläget ser vi över vilka krav vi ställer på verktyget i form av tekniska funktioner, an-

passningar och integrationer och så vidare. Webbredaktörer för samtliga förvaltningar har 

utsetts och ska utbildas.

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 och lämna förslag. Skicka ett mejl till tycktill@forshaga.se. Vi som 

ingår i webbutvecklingsgruppen kommer att ta del av de mejl som skickas.

Tyck till om vår webbplats

Malin Eriksson
Informatör

Barnkommun i Värmland
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Elever och hundar från Hundsportgymna-

siet i Forshaga kom till Lintjärns äldrebo-

ende i slutet av september för uppvisning 

av hundar. Bland annat fick man se Agility 

och stafett. Fyra lag med 10 hundar deltog 

och visade upp tricks.

– Vi hoppas att dagen ger nya spännande 

intryck för de äldre. Det ger ett annat in-

slag av aktivering. Det är inte många som 

har möjlighet att komma ut och få kontak-

ten med djur. Så det vi inte kan komma ut 

till, får vi försöka att ta in, eller åtminsto-

ne försöka få det i vår närhet, sa Lintjärns 

enhetschef Callie Gustafsson.

Äldre fick skäll på hemmet

- Vi tycker också det är positivt att ha ett 

samarbete med andra lokala aktörer som 

Hundsportsgymnasiet och Svenska kyrkan, 

Forshaga församling i detta fall. Diakon 

Ann-Kristin Källström har varit delaktig 

och ordnat frivilliga som möjliggör för de 

boende att komma ut och delta i aktivite-

terna, fortsatte hon.

Eleverna hade också med sig ”klapphun-

dar” som de boende på Lintjärn fick klappa 

på.

Snart får Lintjärn en innekatt
I Värmland finns flera särskilda boenden 

Hundar från Hundsportsgymnasiet på uppskattat besök på Lintjärns äldreboende

Malin Eriksson
Informatör

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

Invigning av Kulturhuset
Inför invigningen av Kulturhuset i Deje Folkets hus hade perso-

nal och hantverkare jobbat för fulla muggar under veckan för att 

få huvuddelen av huset klart, och på fredag förmiddag var det 

färdigt för en ceremoniell invigning. Det skedde under stor medi-

abevakning och lockade nyfikenhet både i besökarantal och i akti-

vitet. På invigningsmenyn fanns både lokala utställare och artister 

samtidigt som Kulturhuset fick besök av Karlstadkonstellationen 

Da Sounds of the Street och rikskändisen Dogge Doggelito. Ett 

kulturellt potpurri som inte tillät besökaren att sitta still i biosa-

longen eller i den resterande byggnaden.  Kvällen avslutades med 

den svenska mastodontfilmen Arn: Riket vid vägens slut. 

som har djur. 

- Djur gör det lättare för oss att hantera 

påfrestningar både av psykisk, social, fy-

sisk och av medicinsk art. Djuren påverkar 

också vår förmåga att hantera vardagsli-

vets stress på ett konstruktivt sätt. Vi har 

fått klartecken om att en katt ska få flytta 

in på gruppboendet Sörgården, som är ett 

gruppboende för demenssjuka. Djurens 

Vänner ska hjälpa till med detta, berät-

tade Callie.

Anders Silling
Kulturinspiratör

Foto (stora bilden): Adam Käll
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Tack t ill: KEWAB, Gösta Noréns åkeri, Gunnars i Deje, Petruskios-ken i Forshaga, Shell i Forshaga, OKQ8 i Forshaga, Urban Strandberg, Henrik Häggbom, Flåklypa, Helmia i Karlstad, Yngve Niklasson AB, Inge i Halla och Märit & Jari Niemi som st ällde upp och hjälpte t ill hela kvällen!

Ungdomsrådet i kommunen har fått i uppdrag att under hösten 2008 arrangera olika 

typer av aktiviteter för unga mellan 13-20 i samarbete med Ungdomscentrum. Idéerna 

kring vilka arrangemang som önskades från ungdomar kom upp genom ett åsiktstorg på 

kommunens högstadieskolor. En sammanställning av samtliga idéer gjordes och efter det 

en handlingsplan inför genomförandet av de aktiviteter som valts ut och som varit mest 

efterfrågat av ungdomarna. 

Första arrangemanget ut i höst blev en ”traktorträff” för epa-traktorer och a-traktorer. 

Träffen ägde rum på Ängevi i Forshaga den 13 september. Kvällen bjöd på tävlingar av 

olika slag, alltifrån finaste ”traktorn” till armbrytning! Konferencier på plats var självaste 

”Inge i Halla”, rockabillybandet Radicanes från Torsby uppträdde på scen och kvällen 

avslutades med drive-in bio med klassikern ”Sista natten med gänget”. 

300 besökare kom denna kväll och ca 25 ”traktorer”. Flera företag runt om i kommunen 

har varit med och sponsrat detta arrangemang, vår största sponsor för kvällen var Yngve 

Niklasson AB, ett företag som säljer Wunderbaums och vilka är inte deras största kunder 

om inte ”traktorungdomarna”! Ungdomsrådet är mycket nöjda med den respons som de 

fått för sitt arbete och aldrig tidigare har vi sett så många motorintresserade ungdomar 

på samma plats i vår kommun. Hoppas att intresset håller i sig så vi kan göra denna 

”traktorträff” till en tradition.

Traktorträffen �008

Andra aktiviteter som ung-
domsrådet planerar arrang-
era under hösten är:

· Oktober: Paintballturnering, Deje
· November: LAN, Forshaga.
· November: Innebandyturnering, Deje
· December: Julkonsert, Forshaga
· December: Bionatt ev. Deje

Om du har frågor eller funderingar 
kring arrangemangen så kontakta 
gärna ungdomsrådet: 

ungdomsrad@forshaga.se

Håll utkik efter mer information kring 
varje aktivitet i evenemangskalendern 
på forshaga.se och under fliken ung i 
Forshaga.

EPA-traktorer och A-traktorer, rockabilly och 
drive-in-bio lockade många ungdomar

Linda Olson
Ungdomscentrum

Jennifer Sjöö, Therese Östman och Anna 

Edlund från Forshagas UKM-arbetsgrupp 

deltog i festivalen och samarbetade med 

de 15 ungdomarna i Darkhans UKM-arbets-

grupp under dagarna i Mongoliet. Festiva-

len började med en scenföreställning på 

en teater i Darkhan. Teatern fylldes till 

brädden av hundratals åskådare som fick 

uppleva ett varierat program med traditio-

nell dans, sång och musik varvat med rock-

igare tongångar till elgitarr, trummor och 

bas. De drygt 100 ungdomar som deltog i 

festivalen transporterades sedan i bussar 

till ett läger en mil utanför staden. Kvällen 

fortsatte med dans runt en stor eld, lekar 

Första UKM-festivalen i Mongoliet genomförd
och fyrverkerier, där mötet med nya och 

gamla vänner stod i centrum. Dagen därpå 

fanns det en rad workshops att välja mel-

lan för deltagarna. 

Ungdomarna i Darkhan hade anammat ar-

betsmetoden bakom festivalen och anpas-

sat den till mongoliska förhållanden på ett 

bra sätt. Festivalens motto var ”Vänskap” 

och mötet mellan unga kulturutövare stod 

i centrum. Förhoppningen är att metoden 

nu sprids till andra forum för unga i Dark-

han och ungdomar därigenom kan få ökat 

inflytande i samhället.

Jan Johansson
Ungdomscentrum
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Biståndsprojektet återuppstår tillfälligt och under hösten och 

vintern kommer vi att genomföra en stor klädinsamling. Vi tar 

emot och kan även vid behov komma hem till dig (inom kommu-

nen) och hämta alla slags kläder, även textil (dock ej skor).  

Kläderna kommer att skickas utomlands som bistånd till våren 

genom flera välrenommerade organisationer. Ring gärna om du 

har frågor. 

Under sommaren har ett trettiotal nötkreatur betat vid Norra 

Hyn. De har gjort ett storjobb kan vi nu konstatera. Där det i fjol 

var manslångt med gräs gick det nu att gå utan några som helst 

problem. Närmast på höstens agenda återstår nu att betesputsa 

de tuvor och grova gräs som korna har ratat.

Gör gärna ett besök nu på hösten och se alla fåglar som rastar 

där. Vid mitt senaste besök såg jag en havsörn.

Istället för att klass 9a skulle sitta inne och 

ha vanliga tråkiga tekniklektioner, så ord-

nade läraren Charlotte Olsson ett projekt 

med att bygga en tillitsbana på sin mark. 

Men till en början så var det som vanligt 

lektioner inne i skolan, med planering in-

för stationerna de skulle bygga. När allting 

var planerat så fick klassen åka ut till Char-

lotte och genomföra idéerna. Under dagen 

så blev sex stationer helt färdiga, bortsett 

från röjningsarbetet runt dem. 

För oss tre sommarjobbare Angelica, Jo-

han och Patrik väntade en massa röjnings-

arbete runt de redan färdiga stationerna 

och i området runtomkring. Efter att flera 

träd i området var fällda, alla stubbar upp-

grävda, allt ris bortkrattat, så att det fanns 

plats för att bygga flera stationer och så 

att de som redan fanns var användbara, så 

färdigställde vi lika många stationer till. 

Tillitsbanan innehåller 12 stationer nämli-

En tillitsbana fylld av utmaningar
I våras fick eleverna i klass 9a på Centralskolan, under teknikperioden, i uppgift att påbörja en tillits-
bana vid Kvarntorpsån. Nu är den så gott som klar. 

gen: Stocken, Muren, Repbanan, Skidorna, 

Bollnätet, Snubbeltråden, Stubben, Bor-

det, Rutorna, Lilla Stocken, Tjockrepet 

och Falla. Stationen Stocken exempelvis 

är ett träd fällt över ån, som man ska gå 

på från varsin sida, för att sedan mötas på 

mitten, och ta sig förbi varandra utan att 

ramla i. Stationen Stubben handlar om att 

man ska vara fyra personer minst, som till-

sammans ska stå på stubben på något sätt, 

utan att stöta i marken eller längre ner på 

stubben.

När det gäller namnen på stationerna, så 

har vi kommit på en ny idé om vad de skul-

le kunna heta istället för Stocken, Muren, 

Falla med mera. Man skulle kunna namnge 

dem efter personer som har något med 

stationen att göra, exempelvis Gunde Svan 

istället för Skidorna.

Bortsett från stationerna som vi som-

marjobbare har byggt till, så har vi även 

gjort en sorts minnesgrej till området 

runt banan, i form av en upphöjd rabatt 

med gamla fynd i. Vi har även påbörjat 

upprensningen av ett rum som senare ska 

användas som teknikrum där eleverna ska 

ha lektioner, samtidigt som de är där och 

använder tillitsbanan.

Angelica Gustafsson 
Johan Hasslevall

Tillitsbanan

Tillitsbanan är främst tänkt för 
användning av skolklasser under NO-
lektioner. Men även företag kan ringa 
och boka tid till banan om det finns 
intresse. 

För mer information om tillitsbanan 
eller vid intresse för att boka tid
kontakta Charlotte Olsson, ansvarig 
för tillitsbanan, 0�0�-��800�
alternativt 054-�����0

Några av tillitsbanans tolv stationer som en niondeklass byggt vid Kvarntorpsån.

Stor klädinsamling Värmland Hjälper

Leif Larsson
Arbetsidécentrum

0552-121 56 

Storjobb vid Norra Hyn

Katrin Johansson
Naturvårdshandläggare

054-17 20 04
katrin.johansson@forshaga.se
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Barn som upplever våld
Barn ser, hör och drabbas av att leva med 

våld i familjen. Ur barnets perspektiv är 

mäns våld mot kvinnor ”mammamisshan-

del” om det är riktat mot deras mor. Barn 

kan bli direkt vittne till att pappan/part-

nern hotar eller slår deras mamma och le-

ver därför i en mycket utsatt situation.

Våldet har direkt betydelse för barnens 

hälsa och välbefinnande. Barn som växer 

upp med våldet i sin vardag kan få bete-

endestörningar, sömnsvårigheter, ätstör-

ningar, bristande eller högt utvecklad so-

cial förmåga (tar ansvar, blir vuxen i förtid, 

överpresterar) ångest, depression, skam 

och skuld samt posttraumatiskt stressyn-

drom.

Till socialtjänstens uppgifter hör att verka 

för att den som utsatts för brott får stöd 

och hjälp. Man har särskilda skyldigheter 

att stödja kvinnor som utsatts för våld 

eller andra övergrepp i nära relationer. 

Socialtjänsten ska också ta särskild hän-

syn till att barn som bevittnat våld eller 

andra övergrepp mellan närstående vuxna 

är offer för brott och kan behöva stöd och 

hjälp. 

Att hamna i en situation där du behöver 

fly för ditt liv är något som de flesta av oss 

slipper hamna i och vi har svårt att före-

ställa oss hur det skulle vara. Däremot är 

det så att samhället måste försöka tillsätta 

alla resurser när en kvinna som dessutom 

ofta har barn måste fly från sitt hem utan 

några andra ägodelar än kläderna på krop-

pen.

Till kvinnojouren kan du vända dig om 

Kvinnofrid och hedersbrott

du vill prata med någon, få råd och stöd 

– du får vara anonym. För många kvinnor 

som lever i en sådan här situation krävs 

det ibland lite tid för att våga fly. Under 

den tiden kan det vara skönt att bara få 

prata med någon som vet vad det innebär 

att leva med en ständig rädsla för sitt eget 

och sina barns liv.

Socialtjänsten hjälper till med den ekono-

miska situationen om det behövs, i sam-

arbete med polis och på kvinnojourerna 

försöker man lösa bostadssituationen.

Socialtjänsten hjälper även till med råd-

givning gällande familjerättsliga frågor om 

t.ex. skilsmässa, vårdnad och umgänge. Du 

kan även få samtalskontakt och andra per-

sonliga stödinsatser. En del kvinnor måste 

tyvärr gömma sig under en längre tid och 

försöka skapa sig ett nytt liv med skyddad 

adress och identitet och permanent byte 

av bostadsort, då krävs det mycket hjälp 

och stöd från omgivningen. 

Ytterligare en utsatt grupp är unga kvin-

nor, ofta med invandrarbakgrund som le-

ver med hot om vad som kallas hedersre-

laterat våld. I en sådan situation kan det 

behövas en annan typ av skydd för kvinnan 

och ev. barn. Det finns då ett antal organi-

sationer som har så kallade skyddade bo-

enden där kvinnor kan bo under en tid. I 

Forshaga har gjorts en bedömning att vi är 

en för liten kommun för att kunna ha ett 

skyddat boende, det skulle alldeles för fort 

bli allmänt känt var boendet fanns. Det är 

därför nödvändigt att samarbeta med an-

dra kommuner och organisationer när be-

hovet uppstår. Regeringen har beslutat att 

satsa pengar på brottsoffer, med betoning 

på kvinnor och barn som bevittnat våld. 

Eva-Lotta Trüschel
Vik. IFO-Chef 
054-17 20 15

eva-lotta.truschel@forshaga.se

Telefonnummer att ringa i 
en akut våldssituation

Kontakta polisen, tel ���. De hjälper
dig vidare till sociala jouren eller 
kvinnojouren.

Sociala jouren nås via tel ��� och
Kvinnojouren i Karlstad via tel
054-�8 �0 �4

Kvinnojouren Eva i Arvika    
05�0-�4� 85

Kvinnojouren Frida i Säffle-Åmål
0�0-��0 55 48

Kvinnojouren i Torsby
05�0-�4� 44

Kvinnojouren i Årjäng
0573-129 10

Kvinnojouren i Filipstad
0590-122 21. 

Länkar

www.kvinnofridslinjen.se
www.kvinnofridsportalen.se
www.brottsofferportalen.se
www.bris.se
www.hedersfortryck.se
www.terrafem.org

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell 
eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyck-
ligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”. ”Våld mot kvinnor är en 
kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det 
är också en brottslig handling”.

Forshaga kommun håller på att ”specialut-

bilda” personal för att kunna möta dessa 

personer på ett bra sätt.

Har du frågor kring det här är du välkom-

men att höra av dig till socialkontoret.
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Energieffektiv upplysning
Att skapa en attraktiv och effektfull belys-

ning i hemmet kan ofta kombineras med 

energieffektiv belysning. Med rätt energi-

effektiv belysning och bra planering kan 

elanvändningen för belysning i de flesta 

fallen halveras, samtidigt som du kan ska-

pa trivsamma ljusmiljöer hemma och bidra 

till en bättre miljö.

Släck lamporna när du lämnar ett rum
Undvik att betala för energi i onödan ge-

nom att se till att lamporna är släckta när 

de inte behövs. Förutom att du själv får in 

vanan att släcka rum när du går kan du an-

vända dig av timer, ljussensorer och närva-

rostyrning för att undvika att lampor drar 

el helt i onödan.

En del lampor drar ström även när du släckt 

dem. Det är främst halogenlampor/spot-

light med transformatorer, de känns igen 

genom att de har en liten låda som sitter 

på stickproppen. Om du har sådana lampor 

bör du dra ut sladden eller se till att ström-

men bryts med hjälp av att de kopplas till 

ett grenuttag med strömbrytare.

Byt till lågenergilampor, 
lysrör och LED-belysning
Om du byter ut 10 av dina glödlampor som 

du använder mest mot lågenergilampor 

kan du netto spara 500 kronor per år. Det 

beror på att lågenergilamporna har 80 % 

Vi hjälper dig

Med vår hjälp kan du hitta energi- och 
klimatsmarta lösningar som passar dig

Vi erbjuder:
- Råd om lämplig uppvärmning och 
enkla effektiviseringsåtgärder i hus-
hållet
- Ett kontaktnät av kompetenta instal-
latörer och konsulter inom energiom-
rådet
- Enkla tips och lösningar för att 
minska din elanvändning
- Nyttig information om bidrag, stöd 
och regler

Bli energi- och klimatsmart
Energirådgivningen ger dig värdefulla tips på hur du handlar klimatsmart för din hälsa och för miljön

lägre energianvändning än glödlampor och 

cirka 10 gånger längre livslängd. Lågener-

gilampans effekt är endast en femtedel av 

glödlampans. En 9 W lågenergilampa ger 

lika mycket ljus som en 40 W glödlampa 

och en 11 W lågenergilampa motsvarar 

en 60 W glödlampa. Lågenergilampan är 

visserligen dyrare i inköp än glödlampan, 

men när energikostnaderna under lampans 

livslängd tagits med i beräkningen blir en 

energieffektiv lampa cirka 250 kronor bil-

ligare. En del lampor av dålig kvalité kan 

sluta lysa betydligt tidigare. Det är därför 

viktigt att köpa lågenergilampor av ett 

känt fabrikat.

 

T5-lysrör är energieffektiva lysrör som har 

många fördelar. Det har ett högt ljusutby-

te, en lång livslängd och är ett bra alter-

nativ ur kostnadssynpunkt. T5-lysrören har 

även fördelen, jämfört med äldre lysrör, 

att de går att dimra och finns att beställa i 

olika färgåtergivning för att skapa ett be-

hagligt eller funktionellt ljus beroende på 

vad de ska användas till.

LED-belysning (ljusemitterande dioder) 

är en intressant ny belysningsteknik. Den 

avger mycket lite värme och har en lång 

livslängd. De är ett bra alternativ till spot-

light jämfört med de energikrävande ha-

logenlamporna som både använder mycket 

mer el.

Belysningstekniken har utvecklats mycket 

på några decennier och är numera betyd-

ligt mer effektiv. Om du byter ut din gamla 

belysning är chansen stor att du kan sänka 

elräkningen så mycket att du får den nya 

belysningen ”gratis”. 

Håll utkik efter belysningsmässa i novem-

ber med temat ”En attraktiv och energief-

fektiv belysning”.

Bertil Ahlin, 0554-194 12
Ulrika Thorén, 0554-194 11

Kåre Arvidsson, 0554-193 75
Energi- och klimatrådgivare 

Forshaga, Grums, Kil och Munkfors

Återvinning av hårda plastförpackningarna är vi välbekanta med, 

nu har det med hjälp av ny teknik, även blivit möjligt att på ett 

ekonomiskt och miljömässigt sätt återvinna de mjuka plastför-

packningar. Av den anledningen kommer Forshaga kommun att 

börja samla in mjuka plastförpackningar från hushållen från och 

med den 1 november. 

Hittills har vi lagt mjukplasten i hushållssoporna där de har an-

vänts för att värma upp Karlstad stad. Genom att plastförpack-

ningarna nu kommer att kunna återvinnas till nya produkter ökar 

miljövinsten betydligt.

Hushållen kommer att få lämna de mjuka och hårda plastförpack-

ningar i samma återvinningsbehållare. Det blir alltså en gemen-

sam insamling av plastförpackningar - oavsett om de är av hård 

eller mjuk plast. 

Mer information kommer under hösten. Se www.ftiab.se eller ring 

kommunen 054-17 20 00 om du har funderingar.

Återvinning av mjuka plastförpackningar från och med den 1 november 2008.

Nu tar vi hand om mjukplasten också

Katrin Johansson
Naturvårdshandläggare

054-17 20 04
katrin.johansson@forshaga.se
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Det finns många saker att tänka på inn-

an du gör en beställning över nätet. Är 

varan mycket billig bör man vara miss-

tänksam, det kan vara en bluff.

Vid handel från svenska webbplatser 

gäller Distans- och hemförsäljningsla-

gen. Om du ångrar köpet kan du utnytt-

ja ångerrätten som är 14 dagar. Handlar 

du från ett annat land, kontrollera vilka 

regler som gäller. Inom EU är det alltid 

minst sju dagars ångerrätt. 

Ta reda på fakta om företaget du har 

tänkt beställa ifrån, t ex namn, full-

ständig adress, e-postadress och tele-

fonnummer. Kontrollera företaget via 

Bolagsverket, Skatteverket och Krono-

fogdemyndigheten. Ring även registra-

turen på Allmänna Reklamationsnämn-

den www.arn.se och fråga om företaget 

har fått några anmälningar. 

När ett pris anges, kontrollera vilka av-

gifter som ingår. Det kan t ex tillkomma 

porto- och expeditionsavgifter. Handlar 

du från ett land utanför EU räknas det 

som privatimport och ska förtullas. Se 

även hur lång leveranstiden är. 

Var försiktig med att lämna ut dina 

personuppgifter. Se om företaget har 

en personuppgiftspolicy och bestäm 

dig sedan om du vill lämna dina per-

sonuppgifter. Lämna inte heller ut ditt 

kortnummer för andra ändamål än köp. 

Spara orderbekräftelsen!

Mer information finns på konsumentver-

ket.se. På Konsument Europas webb-

sida, konsumenteuropa.se, finns ”shop-

pingassistenen Howard” som är en bra 

hjälp om du ska handla från utlandet.

Ina Johansson, Elisabeth Eklo
Jane Ullman, Jolanda Girzl

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

Så handlar 
du på Internet

Kvalitet och säkerhet
Vattnet i Visten har blivit något sämre de 

senaste åren. Det beror bland annat på en 

ökning av alger och organiskt material i 

sjön som kan ge förändringar på lukt och 

smak. Detta problem har vi löst genom att 

vi nu behandlar vattnet med ozon.  

För att höja leveranssäkerheten har vi 

installerat reservkraftsaggregat både vid 

Visten och vid vattenverket. Reservkraft-

aggregaten, som startar automatiskt när 

det blir strömlöst, har varit igång vid ett 

flertal tillfällen under sommaren.  

Kontroll
Dricksvattnet är noga kontrollerat enligt 

ett kontrollprogram av Alcontrol i Karl-

stad. Regelbundna provtagningar visar di-

rekt om något inte skulle vara bra. Via ett 

webbaserat analysprogram får i så fall VA-

ansvarige och miljö- och byggförvaltningen 

snabbt provsvaren. 

I vattenverket finns utrustning för kontinu-

erlig driftövervakning av ph-mätare, turbi-

litetsmätare (grumlighet), nivåmätare och 

flödesmätare. 

Rening i sex steg
Innan vattnet når dig som konsument har 

det genomgått flera reningsprocesser. Vat-

tenverket i Visterud behandlar vattnet i 

sex olika steg.

1. Först sker en alkalisering och hårdhets-

höjning med soda och koldioxid. Detta 

behövs eftersom sjövattnet är mjukt och 

mjukt vatten påverkar ledningarna med 

risk för korrosion. 

2. I trumsilen sker mikrosilning som för-

Dricksvattnet
Vårt viktigaste livsmedel

bättrar vattnets färg, tar bort alger och 

partiklar samt minskar mängden organiska 

substanser.

3. Oxidation med ozon förbättrar ytterli-

gare vattnets färg, smak och lukt samtidigt 

som processen har desinficerande effekt.

4 och 5. Vattnet passerar genom sand- och 

kolfilter som filtrerar bort de partiklar som 

finns kvar. 

6. I den sista behandlingen är desinficeras 

vattnet med UV-bestrålning. Detta förhin-

drar att vattnet innehåller oönskade mik-

roorganismer av olika slag eller i för stor 

mängd.

Läs mer på vår hemsida om Forshagas vat-

ten- och avloppsreningsverk.

Fakta ozonbehandling

Ozon finns naturligt i omgivningen 
men kan även framställas industriellt. 
Det används då bland annat för att 
desinficera luft och vatten eller vid 
blekning av pappersmassa. Ozonmo-
lekylen har tre syreatomer som lätt 
reagerar med andra molekyler som 
de omvandlar och bryter ner. Till-
verkning av ozon måste ske på plats 
eftersom det är en instabil molekyl 
med kort livslängd. All hantering sker 
i ett slutet system och ozonet släpps 
inte ut i omgivningen. Efter en kort 
tid i vattnet är allt ozon borta. Detta 
ska jämföras med rening av klor eller 
andra kemikalier då rester av dessa 
stannar kvar i vattnet.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Du kan tryggt dricka Forshagas goda vatten, det håller en mycket hög 
kvalitet. För att ytterligare förbättra vattnets lukt, smak och färg har vi 
i sommar installerat ozonrening vid vattenverket i Visterud.

Konsument
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”Lek på is” startades 2003 och drivs i Fors-

haga IF:s regi. Konceptet bygger på lek och 

utan åldersgränser, vilket gör det möjligt 

för alla barn att prova på och lära sig åka 

skridskor. Även om skridskoskolan i första 

hand riktar sig till sexåringar finns ingen 

övre eller nedre åldersgräns. Genom in-

lärning och utövning av skridskoåkning 

ges barnen en bra möjlighet att träna och 

förbättra sin balans, motorik, koordina-

tion och fysiska status. Skridskoåkning är 

en bra fysisk aktivitet, men framförallt en 

rolig aktivitet!

Verksamheten växer
Verksamheten har utökats sedan starten då 

det var 4-5 ledare på isen och i snitt ca 25 

barn/tillfälle. Förra säsongen, 2007/2008, 

var det 12 isledare och i snitt ca 75 barn/

tillfälle. Under den här säsongen är vi 14 

isledare och en föräldragrupp som hjälper 

till med olika saker runt skridskoskolan. 

Ledarinsatserna inom skridskoskolan är 

ideella och alla som vill hjälpa till är väl-

komna.

Medan andra ishockeyföreningar pratar 

om ”kris” i sin rekrytering har Forshaga 

IF:s koncept inom skridskoskolan vänt en 

negativ trend på flera sätt. Att intresset 

ökar för skridskoåkning ger också ett ökat 

intresse att delta i ishockeyverksamheten 

både bland pojkar och flickor. 

Skridskoskolan har mestadels bestått av 

pojkar men antalet flickor ökar. Intresset 

Det här är Lek på is

Lek på is är en skridskoskola som 
drivs i Forshaga IF:s regi för poj-
kar och flickor. Under säsongen 
2008/2009 vänder den sig till barn 
födda -0� och yngre men ger även 
plats för äldre barn som vill prova på. 
Verksamheten är redan igång och alla 
som vill vara med är välkomna.

Tid:  Söndagar kl �0
Period:  Oktober-mars 
 (uppehåll v 5� och v �)
Plats:  Ängevi ishall, Forshaga

Föranmälan krävs ej. Kostnaden är, 
efter en prövoperiod på �-� veckor, 
ett medlemskap i Forshaga IF som 
kostar �00 kr/person eller �50 kr/ 
familj.

Information: www.forshagahockey.se

Värmlands största skridskoskola 
Lek på is har startat

bland flickor för skridskoåkning har också 

ökat intresset för ishockeyspelandet vilket 

resulterat i att föreningen under den här 

säsongen ordnat en egen tjejgrupp inom 

ramen för den ordinarie verksamheten. 

Finns intresset för flickor att fortsätta inom 

ishockeyverksamheten efter skridskosko-

lan är det idag möjligt att spela tillsam-

mans med både pojkar och/eller enbart 

med flickor.

Verksamhetens upplägg
Barnens delas upp i två grupper, de som 

behöver hjälpmedel i form av ställningar, 

koner, små målburar etc. för att hålla ba-

lansen och de som inte behöver hjälpme-

del. Verksamhetens första fyra veckor sker 

utan klubba för att öva grunder i balans 

och åkställning utan att använda klubban 

som hjälpmedel. Första tillfället med klub-

ba är 2 november. Därefter används klubba 

i begränsad omfattning för att huvudsyf-

tet ska uppnås. På den del av banan som 

barnen behöver hjälpmedel används inte 

klubba alls under säsongen.

Ha tålamod med barns skridskoutveckling, 

vissa lär sig snabbt medan andra behöver 

längre tid. Vi rekommenderar en kombi-

nation av skridskoskolan, allmänhetens 

åkning och andra tillfällen för att utveckla 

skridskoåkningen. 

Utrustning
Viktigt och helt obligatorisk är kraven på 

utrustningen. För att få delta ska hals-

skydd och ishockeyhjälm med galler (tejp 

med namn på hjälmens framsida) använ-

das. Viss utrustning för utlåning finns samt 

försäljning av begagnad utrustning. 

En aktivitet som nu blivit tradition är vår 

uppvisning i samband med en hemma-

match för A-laget. Där får barnen under 

en periodpaus visa upp vad de lärt sig. En 

aktivitet som blivit uppskattad från både 

barn, föräldrar och förening. Uppvisningen 

den här säsongen sker söndagen den 14 de-

cember.

Stefan Owesten
Isledare för Lek på is
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Den 1 september firades det på ForshagaA-

kademin. Skolans Toppcyklister återvände 

till Forshaga efter cykeläventyret genom 

Sverige med destination Kebnekaise.  Ju-

blande elever, personal och föräldrar, 

sponsorer och media hejade på Toppcyklis-

terna, eleverna Christian Nilsson, Henrik 

Andersson och Simon Johansson, de sista 

metrarna fram till skolan. 

Strapatsen startade den 1 augusti då 

Toppcyklisterna började sin 150 mil långa 

cykeletapp mot Nikkaloukta och Sveriges 

högsta berg. Efter sexton dagars cyklande 

var killarna framme vid fjällstationen och 

där väntade bestigningen av Kebnekaise. 

Bestigningen tog ca fem timmar och efter 

Toppcyklisterna hemma igen
Sporthandelselever från Forshaga cyklade till Kebnekaise och tillbaka som skolprojekt.

Text och bild: ForshagaAkademin

det var det dags för gänget att cykla de 

150 milen tillbaka till Forshaga.

Cyklisterna har väckt uppmärksamhet och 

ett flertal tidningar och radiokanaler har 

intervjuat dem längs vägen. Christian, 

Henrik och Simon har under hela färden 

även bloggat på sin hemsida www.topp-

cyklisterna.se. Nyfikna vänner, släktingar, 

lärare och sponsorer har kunnat följa kil-

larnas innehållsrika resa, från kreativ mat-

lagning och exotiska övernattningar till att 

lösa en mopedstöld i Gällivare! På bloggen 

har de också delat med sig av den tillfred-

ställelse de känt över att lyckas;  

”Äntligen, Äntligen & Äntligen har vi besti-

git Sveriges högsta topp - Kebnekaise!! Det 

känns riktigt grymt och det har verkligen 

Delta i 
värmeljusjakten
Värmeljusjakten - ny rikstäckande tävling 

för elever i årskurs 1-3. Stora värmeljusjak-

ten arrangeras av IKEA och Världsnaturfon-

den WWF i samarbete med FTI.

 

Tävlingen pågår under perioden 15 okto-

ber-15 april. Deltagande klasser samlar in 

så många utbrunna värmeljus som möjligt 

under tävlingsperioden. Den klass som 

redovisar flest värmeljuskkoppar efter 

tävlingsperiodens slut vinner. 17 lokala 

vinnare belönas med 5 000 kronor och en 

upplevesedag för hela klassen. Av pris-

pengarna ska hälften gå till miljöprojekt 

som klassen själv väljer.

Läs mer om tävlingen, anmälan och regler 

på www.varmeljusjakten.se.

Fem ungdomar representerade Forshaga kommun i en fotbollsturnéring i kommunens 

vänort Klütz. Staden firade nämligen 770 år och det med pompa och ståt. Det började 

som en ide från kommunalråd Angelica Rage.

– Kan inte ni, alltså ungdomscentrum ragga ihop fem ungdomar och åka ner till Klütz 

och delta i 770-årsfirandet?

Sagt och gjort, ungdomarna var snabba att säga ja. Vi packade tältet och sovsäckarna 

i bussen och drog iväg på ett spännande äventyr. Efter många mil i buss var vi framme. 

Den kustbelägna campingen med 2000 platser var vårt hem i två dygn.

Dag två: Som uppvärmning inför fotbollsturneringen fick vi trampa runt på en 

tolv(!)manna tandemcykel i stadens karnevalståg. Vi undrade vad de egentligen trod-

de om oss, att vi var fem stycken fotbollsproffs från Sverige kanske? Och om vi ska 

nämna något om fotbollsturneringen, så var det tur att alla lag fick pris. Det viktigaste 

är ju inte att vinna utan att kämpa väl! Och kämpade gjorde vi verkligen! Tack från 

den ”petade coachen”.

vart värd all cykling hit :)”, skrev killarna 

på bloggen efteråt.

Christian, Henrik och Simon läser Sport-

handel på ForshagaAkademin och deras 

”Toppcyklisterna” är en del av kursen Pro-

jektarbete. Projektet har förutom resan 

till Kebnekaise tur och retur inkluderat 

många planeringstimmar och en cykeltur 

till norska Glittertind i maj (som tyvärr fick 

avbrytas pga. stormigt vinterväder).  Hård, 

kontinuerlig träning och genomtänkt kost-

hållning har präglat killarnas år och nu är 

målet äntligen nått!

Joachim Aude
Ungdomscentrum

Se hit elever i årskurs �-�

Katrin Johansson
Naturvårdshandläggare

Staden runt på en 
tolvmanna tandemcykel

Kommunens vänort
Klütz firade 770 år
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-Med reservation för eventuella ändringar-

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården Vecka 4�

Måndag: Nötköttgryta med rotfrukt, ris
 Vegetarisk kålpudding, ris
Tisdag:  Fisk Bordelaise, potatis
 Färgglad böngryta,  potatis
Onsdag:  Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit    
 Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Nötburgare med tillbehör 
 Vegetariska burgare med tillbehör
Fredag:  Tunnpannkaka, keso, sylt
 Grönsaksbiff, sås, potatis

Vecka 4�
Måndag: Vad köket erbjuder
 Vad köket erbjuder
Tisdag:  Fläskgryta, ris
 Vegetarisk gryta, ris
Onsdag:  Lax, fisksås, potatis 
 Veg. biff, sås, potatis
Torsdag: Köttfärssås, spagetti
 Vegetarisksås, spagetti
Fredag:  Frukostkorv, potatismos
 Veg.korv Stroganoff, potatismos

Vecka 4�
Måndag: Kallskuren kalkon, potatisgratin
 Quornbiff, potatisgratin
Tisdag:  Panerad fisk, kall örtsås, potatis
 Böngryta med tofu, sås, potatis
Onsdag:  Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
 Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
Torsdag: Köttbullar, stuvade makaroner 
 Falafel, stuvade makaroner
Fredag: Vegetarisk rätt, ris 
 Vegetarisk rätt, ris
 
Vecka 44
 LOV

Vecka 45
Måndag: Ugnstekt falukorv, potatismos 
 Vegetarisk biff med sås, potatismos 
Tisdag:  Chilli con carne, ris
 Grönsaksröra, ris
Onsdag:  Piroger
 Vegetariska piroger
Torsdag: Portergryta på nöt, sås, potatis, gelé
 Wokade grönsaker med nudlar
Fredag:  Tonfisk i currysås, Pasta
 Vegetarisk chili, pasta

Vecka 4�
Måndag: Fläskgryta, ris
 Kidneyböngryta, ris
Tisdag: Pytt i panna, rödbetor
 Vegetarisk  Pytt i panna 
Onsdag: Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit
 Soppa, mjukt bröd, pålägg, fruktbit 
Torsdag: Stuvade fiskbullar, potatis
 Tomatpaj
Fredag: Oxjärpar, brunsås, potatis, inlagd gurka
 Rödbetsbiffar, sås, potatis

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 4�
Måndag: Kotlettrad,sås, potatis, grönsaker. Soppa
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail
Onsdag: Korvrätt, potatis, bönor. Färsk frukt
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde
Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk
Lördag: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass
Söndag:  Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde

Vecka 4� 
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, senapsås, potatis, grönsaker. Soppa
Lördag: Strömming, pot.mos, rårivna morötter. Äppel- & kanelkräm/mjölk
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med grädde

Vecka 4�
Måndag: 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, potatis. Aprikossoppa
Lördag: Kallskuret kött, potatisgratin. Glass med bär
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 44
Måndag: Rimmad oxbringa, sås, potatis, grönsaker. 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 45
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
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Lördag: Fiskgratäng, sås, potatis, grönsaker. Bärsymfoni, grädde
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 4�
Måndag: Stekt fläsk, bruna bönor, potatis. Soppa
Tisdag: Stekt fisk, sås, potatis, grönsaker. 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: Köttbullar, stuv. makaroner, grönsaker. Kräm med mjölk
Söndag:  Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse
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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-�� �0 �5, 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

Jag såg honom först!
Eva Susso
Jag såg honom först! Edgar Flemming, allt-

så. Det var inget snack om saken. Han var 

så snygg! Men Maja och Anisa ville också ha 

honom…Fan också

Vad händer med 
världen utan oss?
Alan Weisman

Föreställ er att människan plötsligt upp-

hörde att existera - vad skulle då hända 

med vår planet? Vad skulle försvinna av 

det vi lämnar efter oss? Hur skulle naturen 

påverkas?

I städerna undermineras marken snabbt 

när alla tunnlar fylls av vatten, inte minst 

i kallare klimat där det fryser till om vin-

tern. Stadsbilden domineras till en början 

av råttor, kråkor och förvildade katter och 

hundar, kackerlackor och andra skadein-

sekter frodas. Men när matresterna tagit 

slut i vårt varma, behagliga inomhusklimat 

förändras förutsättningarna för djurlivet i 

städerna.

Bedragen
Katerina Janouch

Cecilia Lund älskar sitt jobb på sjukhuset 

där hon befinner sig mitt i livets mest dra-

matiska ögonblick, födelse och död. Pri-

vat tuffar det på, med fyra barn och äkta 

maken John som är fotograf. Romantiken 

överskuggas av vardagens plikter. Men det 

välkända är trygghet, så som det alltid va-

rit, ska det alltid förbli - eller?

Bubbelskratt Bus, pyssel, mat och mums

Ann- Charlotte Fägerlind

”Jag har ingenting att göra…” Det har du 

visst! Här kommer boken Bubbelskratt – en 

bok full av inspiration och tips för barn, 

föräldrar, mostrar, farbröder, vänner, far-

föräldrar, barnvakter, gudmödrar, grannar, 

kompisar och syskon. Bubbelskratt är en 

bok för alla som tycker om inspirerande 

mat, roliga lekar och spännande pyssel 

– och som längtar efter kreativa tips. 

�-�� oktober
Utställning på Café Kakan, Forshaga
v. 41 – 43 målningar – bilder av Lotta Lagneryd

�� oktober
Barndagen i Forshaga folkets hus, Forshaga
10-årsjubileum med workshops, teater, mu-
sik, dans, pysselverkstad, lotteri, servering 
Du som är mellan 0-18 år och vill vara med 
och uppträda, hör av dig till Yvonne Enochs-
son: 054-87 13 69 eller Elisabeth Edström: 
054-17 22 51. Vi söker även dig som är vuxen 
och vill hjälpa till en stund under dagen. 
Arr. Rädda barnen

�� oktober
Tipspromenad vid SISU-gården, Forshaga
Fika serveras med nygräddade våfflor och 
hembakade bullar. Alla söndagar fr.o.m. 7/9, 
kl 9.30-11(hela hösten) Arr: SISU Forshaga SK

�� oktober
Tipspromenad vid Skidstugan, Deje
Varje söndag fr.o.m. 14/9. t o m 26/10 kl 10-
12  Vuxenfrågor och barnfrågor. Arr: Deje SF

�� oktober Kl. ��
Bio: Wall-E, Forshaga
Forshaga Folkets hus. Matiné.

19 oktober
Tipspromenad vid SISU-gården, Forshaga
Fika serveras med nygräddade våfflor och 
hembakade bullar. Alla söndagar fr.o.m. 7/9, 
kl 9.30-11(hela hösten) Arr: SISU Forshaga SK

19 oktober
Tipspromenad vid Skidstugan, Deje
Varje söndag fr.o.m. 14/9. t o m 26/10 kl 10-
12 Vuxenfrågor och barnfrågor. Arr: Deje SF

�5 oktober Kl �0-�4
Stor prylbytardag i Deje Folkets hus, Deje
Sälj dina bebis/barn/tonårsprylar. Ta med 
t.ex. baby-gymmet, skridskor, kläder, barn-
vagnen, skidor m.m. Enda kravet är att det 
ska vara helt och rent samt prismärkt Ring 
eller mejla för att boka bord senast den 11 
okt!! Bordshyra 40kr (endast till för att täcka 
lokalhyra!) 

Kontakt: Ylva Nord 0552-411 01 (innan kl. 
20) 070-213 21 87 ylvanord@hotmail.com 
Ann-Louise Falk 0552-107 79 (kväll efter kl. 
20) 070-926 86 20 ann_louisefalk@yahoo.se 
Servering finns under dagen. 

�� oktober
Tipspromenad vid SISU-gården, Forshaga
Fika serveras med nygräddade våfflor och 
hembakade bullar. Alla söndagar fr.o.m. 7/9, 
kl 9.30-11(hela hösten) Arr: SISU Forshaga SK

�� oktober
Tipspromenad vid Skidstugan, Deje
Varje söndag fr.o.m. 14/9. t o m 26/10 kl 
10-12 Både vuxenfrågor och barnfrågor. Arr: 
Deje SF

�0 november - � december
Utställning på Café Kakan, Forshaga
v. 46 – 49 målningar Av Annelie Spjuth
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