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Vi förbehåller oss rätten att stryka, 
korta samt redigera insänt material.

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 görs av SRF Ljudproduktion i 
Kristinehamn.
Tel: 0550-832 10 

4 feb
25 mars
19 maj
19 aug
7 okt
18 nov

24-25 feb
14-15 april
9-10 juni
8-9 sept
27-28 okt
8-9 dec

UtgivningManusstopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan 2011

Barnkommun i Värmland

Nytt år, ny mandatperiod, några nya 

förtroendevalda, några nya förvaltnings-

chefer, nya politiska mål, nya lagar och 

regler från regering och riksdag, ny bud-

get och nya utmaningar — ja, det mesta 

är nytt och ändå inte.

Vi bygger vidare på den grund vi står på. 

Ekonomin är i ordning men den senaste 

befolkningsminskningen oroar. Vi förlo-

rar skatteintäkter för varje person som 

flyttar ut. Vilket i sin tur medför färre 

skattemedel till vård, skola och omsorg.

 

Utflyttning måste bemötas med olika 

åtgärder. Vi måste ha bra boendealter-

nativ och en bra kollektivtrafik, främst 

söderut. 

Det kommunala bostadsbolaget räknar på 

några byggen på centralt belägna platser.

Kommunen och Värmlandstrafik har träf-

fats och ska tillsammans i en arbetsgrupp 

utarbeta ett förslag till hur kollektivtra-

fiken än mer kan utvecklas. 

Kommunens verksamheter ska hålla en 

hög kvalité till en så låg kostnad som 

möjligt. 

Vi bygger om och vi river för att minska 

på onödiga lokalkostnader. Hellre löner 

än hyror!

 

Vi prioriterar barn, unga och de allra älds-

ta. Barnen ska ha tillgång till en kultur-

skola och ett rikt utbud av idrottsaktivi-

teter. De unga ska vara med och utveckla 

positiva fritidsaktiviteter och de allra 

äldsta ska ha möjligheter till ett bra liv.

 

Dialog och 

samverkan 

krävs för att 

kommunen 

ska utvecklas 

i en positiv rikt-

ning.

Två nya "råd" 

startar detta år. 

Ungdomsrådet 

och Kommunala rå-

det för pensionärer 

och funktionshindra-

de (KPF). 

Näringslivsenheten 

ska bygga upp två 

ytterligare mötesarenor med det lokala 

näringslivet. Ett Företagsforum och ett 

nätverk med de allra största företagen.

Kommunen kommer att skapa ännu fler 

möjligheter för alla att komma med in-

spel om vad och hur kommunen bör ut-

vecklas.

Vi som bor och verkar i Forshaga kom-

mun har alla nytta av, att alla idéer och 

tankar stöts och blöts innan de förkas-

tas, förändras eller genomförs ograve-

rat.

Väl mött!
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Omslagsfoto: Fiske på isen
Fotoograf: Per Eriksson 

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

ENKÄT

Vill du ha bättre information?
Under vecka 5 skickade vi ut 400 enkäter till slumpis utval-

da invånare i Forshaga kommun. Syftet är att med er hjälp 

ta reda på vad vi kan förbättra i vårt informationsarbete.

Tycker du att Kontakten saknar något? Vad borde vi jobba 

mer med? Om du har fått en enkät är vi tacksamma om du 

svarar. Har du inte fått en enkät kan du gå in på vår hem-

sida och fylla i dina svar i vår webbenkät istället.
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I april trädde en ny förvaltningsorganisa-

tion i kraft för Forshaga kommun. Den 1 

januari 2011 har vi också en ny nämnd-

organisation. 

De största förändringarna: Två nya 

nämnder: Vård- och omsorg och Lärande 

och arbete. Dessa nya nämnder med 

tillhörande förvaltningar ersätter social- 

och omsorg. Det är förvaltningen Läran-

de och arbete som handlägger ärenden 

Kommunen i ny organisation
Från och med 1 januari har Forshaga kommun en ny nämndorganisation. Förändrade politiska uppdrag, arbetsuppgifter och 

krav på en kostnadseffektiv organisation, är de främsta skälen till en ny organisation.

Användandet av sociala medier ger Fors-

haga kommun nya möjligheter att förbätt-

ra servicen till invånarna. Sociala medier 

är en arena där många redan finns och där 

vi kan sprida information.

Vi ser sociala medier som ett komple-

ment och en ny kanal att nå olika mål-

grupper. Vid en krisincident är sociala 

medier effektivt då man vill få ut infor-

mation snabbt.

Forshaga kommun finns för närvarande 

på Facebook och Youtube.

Om du söker på Forshaga kommun på 

Du hittar oss på 
Facebook och Youtube
Forshaga kommun ser sociala medier som en kompletterande informationskanal till 

vår webbplats, och en möjlighet att nå nya målgrupper.

Vi har tagit fram en ny broschyr med kort 
information om Forshaga kommun. Vill 
du ha ett ex kan ni kontakta kommunens 

reception eller någon av informatörerna.

som rör försörjning och missbruk för per-

soner över 20 år.

Från och med årsskiftet finns en gemen-

sam överförmyndarnämnd för Forshaga, 

Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kom-

muner. Forshaga kommun blir värdkom-

mun för den nya organisationen, vilket 

innebär ett gemensamt överförmyndar-

kontor i Forshaga. 

Barn-, familj och utbildning återgår till 

namnet Barn- och utbildning eftersom 

det var skriftligt och talmässigt besvär-

ligt att använda. Fortsättningsvis: Barn- 

och utbildningsnämnden och Barn- och 

utbildningsförvaltningen. Ärenden som 

rör barn och ungdomar upp till 20 år 

handläggs av Enheten för barn och familj 

på denna förvaltning.

Malin Eriksson
Informatör

Facebook kommer du till vår sida, www.

facebook.com/forshagakommun. Där kan 

du läsa om allmänna tips om aktiviteter 

i kommunen och få information som be-

rör dig som invånare. Om du trycker på 

knappen ”gilla” kommer du löpande att 

få uppdateringar från sidan.

På Youtube lägger vi upp allt från reklamfil-

mer till trailern för Survivor camp. 

Gå in och kolla själv, sök på Forshaga kom-

mun.

Malin Eriksson

Informatör

Sökes! Vi söker dig som tycker om 
att prata om gamla tider och tycker om 
att möta äldre! Vi behöver Dig som kan 
tänka dig att besöka äldreboenden med 
jämna mellanrum, samtala med de äldre 
om minnen som väcks till liv. Hör av dig 
till mig så pratar vi vidare om saken!

Carina Haak 
Diakon Ulleruds församling 0552-10789, 

eller växeln 0552-10510
carina.haak@svenskakyrkan.se

Med på barnmässan
Fredag till söndag, 25-27 mars, hittar 
man delar av Forshaga kommun på Barn-
mässan som arrangeras i Karlstad Rack-
etcenter. Tillsammans med Dyvelstens 
flottningsmuseum, Ulleruds församling, 
Forshagas församling och Ulleruds tea-
teraktörer bjuder vi på lek och informa-
tion om kommunen. Kom förbi om du är 
på på plats.

Ny broschyr 
finns ute

Aktiviteter och öppetider under sportlovet
Vecka 9 är det sportlov i Forshaga kom-

mun och som vanligt sker det olika akti-

viteter runtomkring. Vi kommer att lägga 

upp information om vad som är på gång 

på vår hemsida och på Facebook, läs mer 

där om vad ni kan hitta på under veckan.

www.forshaga.se

www.facebook.com/forshagakommun
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Forshaga kommun har hittills nått upp 

till målsättningen enligt god ekonomisk 

hushållning som innebär att resultatet 

långsiktigt ska uppgå till 2 % av skat-

teintäkter/skatteutjämning. Det ger ut-

rymme till att kommande investeringar 

kan finansieras via skatteintäkter istäl-

let för finansiering via lån.

Under 2011 pågår en översyn av kom-

munens lokaler och under tiden har 

nämnder och förvaltningar tilldelats 

omställningsbidrag.

Eftersom skatteintäkter/skatteutjäm-

ning är den största inkomstkällan för 

kommunen så har utvecklingen på ar-

betsmarknaden stor betydelse. Ännu 

viktigare för Forshaga kommun är hur 

folkmängden utvecklas, eftersom ut-

gångspunkten för systemet med skat-

teutjämning mellan Sveriges kommuner 

är antalet kommuninvånare. Mellan 1 

november 2009 och 1 november 2010 

minskade Forshaga kommuns folk-

mängd med cirka 100 personer och det 

innebär 4 miljoner min-

dre i skatteintäkter 

för kommunen i bud-

geten för 2011.

Det som händer i vår 

omvärld som nivåer 

på inflation, räntor 

och på sysselsättning 

kommer även fort-

sättningsvis ha stor 

betydelse och påverkan på 

kommunens kostnader.

 
Pengar IN, 668 miljoner kronor 

61%20%

9%

6%
2% 2%

Skatt

Skatteutjämning

Bidrag

Taxor o avgifter

Hyror och arrenden

Försäljning

Så här finansieras kommunens verksamhet 2011:

Enligt ovan finansieras Forshaga kommuns driftskostnader till 81 % 

via skatteintäkter, och fördelningen av skatteintäkter per nämnd ser 

ut så här:

 

15%

35%

12%

28%

1%
6%

1% 0%

2%

0%

Kommunstyrelse

Värmlandstrafik,kommunikationer

Räddningstjänst

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Barn- o utbildningsnämnd

Gymnasieskola i friskola o annan
kommuns regi
Vård- o omsorgsnämnd

Miljö- o byggnämnd

Lärande- o arbetsnämnd

Hur ser ekonomin ut 2011?
Under 2011 förväntas intäkterna från skatter och skatteutjämning samman-
taget öka i en historiskt låg takt. Det motsvarar bara drygt hälften av prisök-
ningarna. Om demografiskt betingade behovsökningar ska kunna tillgodoses 
krävs en kombination av effektiviseringar/besparingar och lägre krav på eko-
nomiskt resultat.

Pengar in, 668 
miljoner kronor

 
Pengar IN, 668 miljoner kronor 

61%20%

9%

6%
2% 2%

Skatt

Skatteutjämning

Bidrag

Taxor o avgifter

Hyror och arrenden

Försäljning

Lena Backlund
Ekonomichef
054-17 20 24

lena.backlund@forshaga.se
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• Inom Kommunstyrelsens område finns 
den övergripande kommunala adminis-
trationen, näringsliv/turism, kultur/fritid 
och teknisk förvaltning såsom gator/vä-
gar och vatten/avloppshantering. 

• Barn- och utbildningsnämndens bud-
get innehåller verksamheter som rör 
barn-, familj och utbildning. 

• Omsorgen om äldre och funktions-
hindrade är Vård och omsorgsnämndens 

ansvarsområde.

• Miljö- och byggnämnden hanterar 
bygglov, planläggning, livsmedel och kul-

turmiljöer.

• Lärande och arbetsnämndens verk-
samhetsområde handlar främst om den 
vuxnes behov av stöd i arbets- och ut-
bildningsfrågor och flyktingverksamhe-

ten.

Investeringar
När den löpande verksamheten betalats 
ska det också finnas pengar kvar (=resul-
tat) till investeringar. Under 2011 plane-
ras investeringar för 27 miljoner kronor 
och de största investeringarna är ny 
återvinningscentral, broreparationer och 
ombyggnation utifrån översynen av kom-

munens lokaler.

Budget för 2011 i sin helhet på:

www.forshaga.se
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Vart går pengarna?

Att vara god man eller förvaltare är nämli-
gen ett frivilligt uppdrag och det finns inte 
någon skyldighet för anhöriga till en hjälp-
behövande person att ställa upp. Det  inne-
bär att många människor som har ett akut 
behov av denna typ av hjälp är tvungna att 
vänta på grund av att det är få personer 
som är villiga att åta sig uppdraget.  

Vad gör en god man? 
Det kan variera ganska mycket beroende 
på vad huvudmannen behöver hjälp med. 
Man kan påstå att i ett godmanskap ingår 
att förvalta den enskildes egendom på ett 
sådant sätt att man betalar levnadskost-
naderna och använder medlen för  huvud-
mannens intressen och underhållning, i den 
mån detta är möjligt. 

Behöver insyn
En god man brukar sköta myndighetskon-
takterna åt den enskilde, vilket innebär att 
man ansvarar för att söka bostadstillägg, 
hemtjänst, kontaktperson, läkarbesök 
och annat som kan förekomma vid behov. 
En god man ska däremot inte genomföra 
uppgifter som är av vårdande eller social 
karaktär, exempelvis laga mat, följa med 
vid läkarbesök eller bara umgås. Den gode 
mannen ska dock besöka sin huvudman 

Överförmyndarnämnden i Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munk-
fors söker nya gode män och förvaltare. Överförmyndarnämndens 
uppdrag i samhället är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare 
och förmyndare. Att kunna rekrytera gode män och förvaltare är en 
förutsättning för att ha en fungerande överförmyndarverksamhet. 

med en viss regelbundenhet för att få in-
syn i dennes liv och för att kunna upptäcka 
missförhållanden som behöver åtgärdas.  

Främst frivilligt
Gode män och förvaltare har rätt till skäligt 
arvode, som utbetalas av Överförmyndar-
nämnden en gång om året. Uppdraget är 
främst frivilligt och det är inte möjligt att 
försörja sig genom det, men man har rätt 
till ett arvode samt ersättning för bilresor.        
Medan god man är en frivillig insats som 
kräver den enskildes samtycke, är förval-
tare en tvångsmässig åtgärd. God man eller 
förvaltare anordnas för personer som upp-
fyller vissa medicinska förutsättningar och 
när andra hjälpformer har misslyckats. 

Läs mer på hemsidan
Är man intresserad av att bli god man kan 
man hitta mer information på kommunens 
webbsida, www.forshaga.se. Under rub-
riken Omsorg och stöd finns information 
rörande överförmyndarverksamheten. 
Upplysningar lämnas av överförmyndar-
handläggare Vanesa Blanco som Ni når ge-
nom kommunens växel, 054 - 17 20 00. 

Malin Eriksson
Informatör

Är du en god man?

Överförmyndarnämnden i samverkan 
efterlyser personer (kvinnor och män) 
som är intresserade av uppdraget som 
gode män.
För mer info och intresseanmälan är du 
välkommen att kontakta överförmyn-

Gode män sökes
darkontoret under kontorstid, 10-12 på 
helgfria vardagar.
Se även www.forshaga.se under 
rubriken Omsorg och stöd eller skicka 
ett e-post med ditt namn och person-
nummer till: ofn@forshaga.se.
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Vill du bli ambassadör för Fairtrade? Den 19-20 mars har du möjlighet att utbilda dig i Karlstad. Forshaga 

kommun står för anmälningsavgiften så tveka inte att anmäla dig. Vi behöver fler ambassadörer!

Utbildningens fokus ligger på ambassadörsrollen - hur du kan använda dig av konsumentmakten, kom-

munikationstips samt hur du kan engagera dig som ambassadör för Fairtrade. 

Utbildningsmetoderna varvas mellan föreläsningar, workshops, värderingsövningar och grupparbeten. 

Efter genomgången utbildning avgör du som ambassadör helt och hållet själv om och hur du vill enga-

gera dig.

Kontakta Marcus Ekholm 054-172051 för anmälan eller frågor.

Ambassadörsutbildning för Fairtrade - anmäl dig själv 

Ändringar i kollektivtrafiken
Vid årsskiftet skedde en del för-
ändringar i busstrafiken till och 
från Forshaga kommun. Föränd-
ringar som många tyckt till om 
och haft frågor kring. På Värm-
landstrafiks forum och vår hem-
sida har man kunnat ställa frågor.  
Här intill kan du läsa några av 
svaren Värmlandstrafik lämnat.

De förändringar vi nyss har genomfört 

med tätare turer på linje 602 och en 

koppling till Karlstadsbuss vid Ilanda by-

tespunkt är ett led i en långsiktig plane-

ring för ett nytt trafiksystem. Ett system 

som är tänkt att kunna rullas ut i sin hel-

het inom två år. Det kommer bland annat 

att innebära investeringar i fordon, infra-

struktur och tätare turer. 

Kollektivtrafik är alltid en kompromiss. 

När man bygger ut trafik så är en av kon-

sekvenserna att man måste använda sig 

av byten för att klara vissa reserelationer. 

Det blir helt enkelt för dyrt och ineffek-

tivt att ha direktförbindelser i alla rela-

tioner. Därmed blir det viktigt att ha bra 

bytespunkter. Ilanda bytespunkt kommer 

att byggas om under 2011. 

Utvecklingen av det nya trafiksystemet 

kommer att genomföras i nära samarbete 

med Forshaga kommun, Trafikverket och 

kunderna, bland annat via forumet på 

Värmlandstrafiks webbplats. 

Värmlandstrafik informerar

Svar på frågor som kommit in:

Indragning av linje 603 

I Karlstads tätort trafikerar Karlstadsbuss. 

Vi ska i så stor mån som möjligt komplet-

tera varandra eftersom det är skattebe-

talarna som betalar för trafiken i båda 

fallen. Det finns undantag där det är mo-

tiverat att vi också angör inom tätorten, 

framförallt handlar det om Bergviksområ-

det, Universitetet och Centralsjukhuset. 

Det är stora arbetsplatser som dessutom 

besöks av många människor. När vi nu ska 

göra en grundlig översyn av det här trafik-

systemet tar vi med oss den här frågan. 

Deje/Forshaga - Universitetet 

Det har tidigare funnits direktbussar till 

Universitetet. De togs bort på grund av 

för få resenärer. Precis som ovanstående 

fråga får vi ta med oss den här också 

när vi utformar det nya trafiksystemet. I 

grunden handlar det om hur vi får effekti-

vast trafik för flest resenärer. 

Priser 

Det har kommit in flera frågor om prissätt-

ning. Vi håller med om att prissättningen 

inte är bra när man måste betala för resor 

i hela länet men samtidigt bara reser en 

kortare sträcka. Vi kommer under året att 

presentera ett nytt zon-system med en ny 

prissättning där man har större valfrihet 

över vilken typ av resa man vill betala för. 

Helg och kvällstrafik 

I det nya trafiksystemet kommer det att 

bli tätare turer. På dagtid under varda-

gar blir trafiken tätast eftersom det är då 

som det är flest resenärer. Men det blir 

också en utökning av trafiken under kväl-

lar och helger.

Dejefors

Dejefors behöver täckas in i kollektiv-

trafiken. Men för att få ett bra flöde när 

turtätheten ökar kommer vi behöva jobba 

fram lösningar för det. Det ska vi göra till-

sammans med Forshaga kommun. 

Skived 

Skived kommer att täckas in i det nya 

trafiksystemet och kommer att få bättre 

trafik. 

Anpassning mot tågtider 

Tågtider förändras minst en gång årligen. 

Eftersom det är många aktörer på banan 

styr vi heller inte över vilka tider vi kom-

mer att få med våra tåg. Därför är det 

inte möjligt att bygga ett fungerande 

busstrafiksystem med passningar till tåg-

tider. Lösningen är att öka frekvensen på 

busstrafiken så att man som resenär kan 

bestämma själv när det passar att åka för 

att hinna med tåget.
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Energieffektivisering 
för företag

Energirådgivningen i Forshaga, 
Grums, Kil och Munkfors har satt 
samman en broschyr som riktar 
sig till små och medelstora före-
tag. Broschyren ska ge inspira-
tion och uppmana till energief-
fektivisering. Nu ska broschyren 
även användas av Energikontor 
Värmland.
 
I broschyren deltar fyra företag. Far Inn 
62 i Munkfors, Forshaga Svets och Smide 
i Forshaga, Ica Klingan i Grums och Wen-
mec i Kil.
2009 gjordes energibesiktningar av de ak-
tuella företagen. I broschyren förklaras vil-
ka problem som kunde upptäckas och vilka 
åtgärder som företaget, och miljön, skulle 
vinna på. Efter besiktningen har företagen 
redan hunnit göra vissa förändringar, men 
i broschyren är syftet att använda olika 
företag som exempel på hur vinster kan 
göras genom energieffektivisering.

”Vill visa att vi finns”
— Vi vill väcka intresset för energieffek-
tivisering i lokala företag. Broschyren ska 
visa att det finns potential att minska fö-
retagets energikostnader och miljöpåver-
kan, men också öppna för en ökad dialog 
om energi mellan de lokala företagen. 
Och så vill vi ju också visa företagen att 
energirådgivningen finns och vad vi kan 
göra för att hjälpa till, säger energi- och 
klimatrådgivare Anna Jansson.
Broschyren kan man få gratis genom att 
kontakta: anna.jansson@kil.se. Den finns 

också på vår hemsida www.erad.se

Fibernät är en framtidssäker anslut-

ning för TV, telefoni och internet som 

har stora fördelar mot de alternativ som 

idag finns. Fiberoptiska nätverk är den 

bredbandslösning som erbjuder bästa 

prestanda nu och inom en överskådlig 

framtid. Kapaciteten är i det närmaste 

obegränsad och det är i regel samma 

hastighet i båda riktningarna, det vill 

säga både när du tar emot och när du 

skickar data.

Tekniken vi kommer gräva ner är den 

teknik som troligen kommer gälla även 

om 30 år.

Välj leverantör själv
Forshaga Fibernät AB har valt att ha ett 

så kallat ”öppet nät”. Detta innebär att 

man som användare kan välja fritt bland 

flera olika leverantörer inom de flesta 

av tjänsterna, vilket för konsumenterna 

(hushållen och företagen) innebär bästa 

möjliga priser.

Intresset styr
Därför kommer Forshaga Fibernät ar-

beta utefter några olika möjligheter. 

Dels så kommer det vara ”fokusom-

råden”  där en ökad insats görs under 

en viss tidsrymd. Sen kommer vi även 

gå efter hur intresset är på alla olika 

områden, vilket gör att det troligen 

även kommer vara en delvis ”levan-

de” planering utöver den planerade 

utbyggnaden.

Är du intresserad av att veta mer? Gå 

in på: www.forshagafibernat.se 

Det går naturligtvis även bra att ringa 

eller mejla.

Vill du bli kontaktperson gällande fi-

beranslutning till ditt område? Hör då 

gärna av dig så berättar vi mer.

Conny Aloandersson
054-44 44 374 

info@forshagafibernat.se

Fiber på gång i kommunen 
Det av kommunen helägda bolaget Forshaga Fibernät AB, dotter-
bolag till Forshagabostäder, är precis i startgroparna med att er-
bjuda kommunens företag, fastighetsägare och invånare att kunna 
koppla upp sig med fiber till framtidens nätverk. 

Glöm grafisk profil. När anställda i Fors-
haga kommun skickar internpost kan de 
göra det i kuvert i en speciell design. 
Det är dagcenterverksamheten på Gross-
bol i Forshaga som producerar internku-
verten till kommunen. Dagcentret har 
fått överblivet ”spillpapper” från ett 
företag. Pappret limmas ihop till intern-
kuvert. Den slutliga designen står Roine 
Carlsson och Emil Karlsson för. Roine 
målar på kuverten så de blir väldigt fina, 
och framför allt unika och Emil ritar 
strecken.  Eva Edberg

054-17 21 87

Världens finaste 
internkuvert

Ny webbadress
erad.se är den nya adressen för till En-
ergirådgivningens hemsida. Här kan du 
läsa nyheter och få kontaktinformation 
samt länkar till energirådgivarnas favo-
ritsidor.
Är du villaägare, företagare eller bara 
intresserad av att få svar på dina frågor 
om energi? Energirådgivningen har svar 
på det mesta. 

Emil Karlsson och Roine Carlsson.
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Det kommunala bostadsbolaget Forshaga-
bostäder AB (FABO) har stor efterfrågan 
på centralt belägna lägenheter med när-
het till service.

Tre projekt
För att möta denna efterfrågan arbetar 
FABO just nu med tre projekt i centrala 
Forshaga. Två bostadsprojekt för marklä-
genheter i ett eller två plan på tomter vid 
Storgatan respektive Geijersgatan. Det 
tredje projektet ligger i början av Bruks-
gatan där planer finns för flervåningshus 
med möjlighet till 48 lägenheter.
Målgruppen är främst 55 plus som vill 
sälja sina villor och slippa tänka på un-
derhåll och skötsel av en villa. 
Huspriserna i Forshaga har de senaste 
åren stigit och därmed finns möjligheten 
att frigöra kapital som kanske kan använ-

das till resor, fritidsaktiviteter eller mer 
tid och resurser för att umgås med barn 
och barnbarn. I de villor som blir lediga 
kan en ny generation av barnfamiljer bo 
som kan bidra till kommunens tillväxt 
och utveckling.

Byggstart 2012
Kommunens miljö- och byggnämnd ar-
betar med detaljplaner för ovanstående 
tre projekt. Parallellt förbereder FABO 
upphandling av byggentreprenörer som 
tillsammans med oss ska utveckla 

projekten.
Ritningar, projektbeskrivningar och hy-
reskostnader beräknas vara klara i slutet 
av året. Om tillräckligt många då tecknar 
sig för en lägenhet, kan byggstart vara 
möjlig våren 2012 med inflyttning årsskif-
tet 2012-2013.

Lars-Åke Svensson
Verkställande direktör

Forshagabostäder AB

FABO planerar för nya bostäder
Attraktiva bostäder i kombina-
tion med bra kommunal service 
och satsning på kärnverksam-
heterna barn, utbildning och 
omsorg är betydelsefullt för att 
människor vill bo i vår kommun.

FABO:s senaste husbygge.

Vi använder oss av Livsmedelsverkets råd 
och rekommendation om mat till förskola 
och skola. I dessa står bland annat att 
skollunchen inte ska serveras före klockan 
11.00. Vidare har vi lyckats att minimera 
användningen av söta mellanmål. Det gör 
vi med en standardiserad rekvisitionslista 
som förskolan och fritidshemmen använder 
när de beställer livsmedel. Listan är fram-
tagen tillsammans med barn- och utbild-
ningsnämnden.

Vi jobbar för näringsriktig mat i skolan
Kommunens vision med måltidsverksam-
heten inom skola och barnomsorg är att 
skapa en positiv attityd till bra mat och 
goda matvanor.  Det gör vi genom att er-
bjuda våra matgäster god, näringsriktig 
och säker mat ur ett folkhälsoperspektiv. 
Vi lagar cirka 70 procent av maten från 
grunden och ett stort utbud av råkoster 
och sallader. 
Salladsbordet i skolans restauranger serve-
ras först, innan man tar själva varmrätten. 
Som måltidsdryck serverar vi D-vitaminbe-
rikad mjölk och på knäckebrödet erbjuds 
bordsmargarin med bra fettkvalité.

Nya mål på väg
Under 2011 kommer vi börja ta fram kom-
munens kostpolitiska mål. Det är viktigt 
att alla som arbetar med matfrågan, det 
vill säga även politiker, kommunledning, 

fritids- och förskolepersonal har kunskap i 
detta betydelsefulla arbete. Det kommer 
den framtagna kostpolicy att hjälpa oss 
med. För att öka trivseln i våra restau-
ranger kommer vi under året dessutom se 
över måltidsmiljön.

Maria Källström
Kostchef

maria.kallstrom@forshaga.se

Mat i skolan
Du vet väl att du nu kan hitta hela vår-
terminens lunchmeny på hemsidan. Den 
finns samlad på en sida som går fint att 
skriva ut och sätta upp på anslagstavlan 
hemma. Du hittar den under rubriken 
barn och utbildning\skola 6-16\lunch i 

skolan.

Redan nu i detta tidiga skede vill vi gär-
na att den som är intresserad hör av sig 
till oss.  Den som anmäler sitt intresse 
kommer att kontinuerligt få informa-
tion om projekten.
Kontakt:
Anne Hellström: 054-17 20 40, 
e-post: anne.hellstrom@forshaga.se
Lars-Åke Svensson: 070-691 18 78, 
e-post: lars.ake.svensson@forshaga.se

Intresseanmälan

Alla kommuner, Landstinget, 
Värmlands idrottsförbund och 
Friskvården i Värmland har en 
gemensam strategi för att undvika 
att barn ska bli feta. Kommunens 
måltidsverksamhet ligger väl i 
framkant när det gäller bra mat 
till barn. 
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ForshagaFestivalen 2010 kan bara benäm-
nas som succé! Modevisningen drog fullt 
hus, Epa-träffen hade fler besökare än 
någonsin och i centrum huserade cirka 70 
knallar. Lördagen, ”Hemvändardagen”, 
med sin veteranturnering på Ängevi lock-
ade över 1 000 besökare. Både fredag och 
lördag kväll var det musik för hela slanten. 
I år utökas festivalen med ytterligare en 
dag, ”Möjligheternas dag”. Detta är en 
dag med fokus på funktionshinder. Pro-
grammet är inte helt spikat, men det 

Ny festival i sommar

blir ”prova-på” aktiviteter där besökarna 
bland annat får testa att åka rullstol och 
vilka hinder funktionshindrade kan tän-
kas möta i sin vardag. Det blir självklart 
även fokus på vad man kan göra, trots sitt 
funktionshinder. 
Årets festival går av stapeln under v 27 
6-9 juli. Mer information finns på www.

forshagafestivalen.se

Monika Allöv Andersson
Monkybusiness

Elisá s till Forshaga
Elisá s är ett nybildat dansband som vann 
2010 års upplaga av Dansbandskampen. I 
sommar gästar de ForshagaFestivalen och 
Forshaga Folkets Park fredag 8 juli. 
KarlstadRocks Dansband 92,2 Mhz direkt-

sänder från parken.

Efter förra årets lyckade festival blir det en repris av Forshagafesti-
valen under 6-9 juli 2011. Några band är redan klara och folkfesten 
utökas med en dag.
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Vi behöver ideell hjälp under ”Möjlig-

heternas Dag”. Är du intresserad av att 

hjälpa till? 

Ring festivalkontoret, 054- 87 00 38 

eller fyll i formuläret på www.fors-

hagafestivalen.se

Förening eller organisation?

Om intresse finns för att genomföra 

eller delta i något arrangemang, kon-

takta festivalkontoret, 054- 87 00 38

Den som inte kan laga sin egen mat på 
grund av till exempel sjukdom, har möj-
lighet att få varm lunchmat levererad 
hem. Det går att få mat varje dag eller 
bara några dagar i  veckan. 
Vi rekommenderar att den varma maten 
äts direkt och avråder från att den äts se-
nare. Om man ändå väljer att äta maten 
senare, måste den kylas ner så fort som 
möjligt. När den sedan ska ätas är det 
viktigt att hetta upp den ordentligt. 
Den som bor hemma och endast får en 

matlåda till lunch behöver själv komplet-
tera med dryck, smörgås, frukt och efter-
rätt samt övriga måltider under dagen. 
Lunchen täcker endast cirka 30 procent 
av den energi som kroppen behöver varje 
dag.

Matsedel
Kostenheten har undersökt vad mottagar-
na av matlådor tycker om maten. Nästan 
alla tycker att maten är god och att menyn 
är tillräckligt varierad. Hälften anser att 
maten kommer i rätt tid. 
Matsedlarna distribueras tillsammans med 
matlådorna samt finns tillgänglig på alla 
vårdboenden. De finns också på kommu-
nens hemsida. Titta under rubriken Om-
sorg och stöd eller sök på ordet ”matse-
del”. 

Matlagning
Verksamheten leds av en kostchef och 
två kökschefer och är organiserad inom 
förvaltningen kommunteknik och service. 
Fyra gånger per år träffar personal på 
kostenheten omsorgen för att diskutera 
och samråda om mat och måltider.

Kontakt
Vill du ansöka om att få mat levererad 
hem? Kontakta kommunens biståndsbedö-
mare. Du når dem via växeln, telefon 054-
17 20 00. Har du frågor om matsedeln? 
Ring kostchefen Maria Källström, telefon 
054-17 20 39.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

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

Många måltider till personer inom omsorg
Omkring 85 personer på kommu-
nens vårdboenden äter dagligen 
mat som kockarna på kommunens 
två restauranger lagar. Därutöver 
levereras 75 varma matlådor till 
personer som bor hemma.
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Fågel, fisk och mitt emellan

Ove har arbetat som murare i många år, 
men då en arbetsskada i ryggen satte 
stopp för en fortsatt murarkarriär, tvinga-
des han att omskola sig. Ove som gillar 
djur och natur ville fortsätta att ha hän-
derna som sitt främsta arbetsredskap och 
då blev valet enkelt. Han skulle utbilda 
sig till konservator. Ove gick som lärling 
hos yrkeskunniga konservatorer, men 
minns tiden med ett uns av bitterhet.
— Många äldre var som musslor. Rädda om 
sina arbeten. Frågade man tio personer, 

så fick man ändå inget svar. 

Ska se naturligt ut
Den största kunskapen har Ove fått ge-
nom att åka runt på tävlingar för att få 
bedömningar av sina troféer. Där berät-
tade man öppenhjärtigt och delade gärna 
med sig av sina kunskaper och erfaren-
heter. 1995 köpte han sin verkstad i Deje 

och genom åren har det hunnit passera en 
hel del djur. Ove förfogar själv över ett 
20-tal trofeér — desto flera verk pryder 
hans verkstad. 
Ove ägnar många timmar åt att ge djuren 
ett naturligt utseende. Här krävs konst-
närliga och anatomiska kunskaper.
— Det krävs att man vet hur djuren rör 
sig. Jag tittar på naturfilmer och refe-
rens-bilder för att få kunskap om hur de 
rör sig. Lodjur och rävar är svåra, men det 
är en utmaning.
 

Samlar trofeér
Men det är ändå processen som styr ar-
betstiden. Det kan bli långa arbetsdagar. 
Först ska djuret rensas från kött, sen gar-
vas skinnet. Kroppen ska skapas och mon-
teras ihop. Underlaget och omgivningen 
växer fram. Därefter kan pälsen färgas 
och sminkas. 
Tålamod, har du det?
— Det går inte att stressa på. Man måste 
ha tålamod. Jag har många djur på gång. 
40 bollar i luften hela tiden. Ibland tryter 

tålamodet och då lägger jag arbetet ifrån 

mig och göra något annat. 
De flesta av Oves kunder är privatpersoner, 
men en och annan trofé kan allmänheten 
beskåda. På turistbyrån i Forshaga finner 
man en bäver och på turistinformationen 
i Hagfors står det något så ovanligt som 
en känguru. 
Är det något djur som du är speciellt 
stolt över?
— När jag har lyckats väldigt bra, kan jag 
ibland få separationsångest. Att den här 
skulle jag gärna vilja ha själv. Jag ger 100 
procent på alla djur. 
Människor har samlat troféer i alla tider. 
Är dina kunder också stolta när de kom-
mer till dig för att få sin trofé bevarad?
— Ja, många är stolta. Någon gång kan jag 
höra samma historia tre gånger. När kun-
den ringer, vid första besöket och när de 
kommer för att hämta sin trofé, skrattar 

han.   

 Annelie Nilsson
054-17 20 77

annelie.nilsson@forshaga.se

På Oves Troféer i Deje, bland lodjur, fiskar, ugglor, småfåglar och ekorrar finner jag Ove 
Lundström. Här tillbringar han många timmar och det är också här Ove trivs som allra bäst.
— Jag brukar skoja om att jag gör allt - fågel fisk och mitt emellan. Jag gör alla djur och man kan 
faktiskt bevara de flesta djur. Man använder sig bara av olika metoder. 

Ove är noggrann och duktig på det han gör. Han har deltagit och vunnit priser, bland annat första pris i SM i bogmontage 1995.
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

Spindeln i nätet
Har du frågor som rör företagande i Forshaga kommun? Vill du få ett besök kommunledningen? Letar du efter 

passande lokaler? Är du intresserad av att köpa mark? Behöver du hjälp att utveckla din verksamhet eller 

bredda ditt affärsnätverk? Tveka inte att ta kontakt med mig. Jag har till uppdrag att skapa strukturer, system 

och miljöer där företag kan verka och utvecklas i. 

Det goda företagsklimatet, helt enkelt! Marcus Ekholm - näringslivschef

NÄRINGSLIVS

SVEPET

Vi kommer därför att kontakta alla fö-

retag som under 2010 har varit i kontakt 

med en förvaltning och vill ha synpunkter 

på hur Du uppfattade kommunens service 

i ditt ärende. 

Det är viktigt att få ta del av dina syn-

punkter för att kunna förbättra servicen 

till dig och andra företagare i framtiden. 

Har du haft flera ärenden inom samma 

förvaltning ber vi dig göra en samman-

vägd bedömning av dessa kontakter.

Mätning om Forshagas 
företagskontakter

Årets Företagare 2010
- nominera en kandidat

Nu har du chansen att vara med och nomi-
nera en företagare som du tycker har gjort 
något utöver det vanliga. Årets företagare 
är ett samarbete mellan Företagarna och 
Forshaga kommun.

Årets Företagare ska:
• äga företaget 
• aktivt driva företaget 
• ha företaget som sin huvudsakliga syssel-
sättning  
• genom gott ledarskap, vara en god före-
bild och ambassadör för företagare 
• visa prov på att vara extra kreativ och fö-
retagsam på ett sätt som bör premieras 
• ha god lönsamhet 
• inte ha några betalningsanmärkningar

Skicka namnförslag med en nominering 
senast den 28 februari till,
Marcus Ekholm, Näringslivschef
E-post: marcus.ekholm@forshaga.se
Adress: Box 93, 667 21 Forshaga

En jurygrupp bestående av personer från det 
lokala näringslivet väljer ut Årets företagare 
utifrån nomineringarna som inkommit. 

Undersökningen heter Insikt och genom-

förs av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) med hjälp av statistikkonsulten Mar-

kör AB. 

Enkätundersökningen kommer att distri-

bueras under mars och svaren behandlas 

konfidentiellt. Ingen utomstående får ta 

del av dina svar. 

Resultaten presenteras i sammanställd 

form, där svaren inte kan knytas till en-

skilda personer eller företag. 

Det är viktigt med ett bra företagsklimat för vår kommuns utveckling, 
därför strävar vi efter att erbjuda en förbättrad service till er som 
driver företag i vår kommun. Det ska vara enkelt att komma i kontakt 
med oss, handläggningen av ärenden ska vara snabba och enkla och 
bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog.   

Värmlands största Affärsmöte
Efter tre affärsresor på Östersjön är det dags för förändring. Torsdag 
31 mars 2011 bjuder Handelskammaren och Karlstads kommun in till 
"Värmlands största Affärsmöte" i nyinvigda Karlstad CCC. I en fartfylld 
produktion i två akter får vi chansen att ställa oss frågan hur Värm-
land ser ut om 20 år och vad det betyder för just ditt företag.

Möt Årets talare 2009, en av Sveriges 

största näringslivstoppar och tio fram-

gångsrika värmlänningar. Det samlade 

temat är "förändring". Mellan akterna blir 

det organiserat affärsmingel, med möjlig-

heter att göra nya affärer och vårda be-

fintliga relationer.

Värmlands största Affärsmöte arrangeras 

i samarbete med Karlstad CCC (huvud-

samarbetspartner), Volvo Construction 

Equipment, Casco Adhesives,  Proffice, 

Värmlands Folkblad, Sweco, Swedbank 

och Ninetech.

 

Anmälan görs på: 

www.handelskammarenvarmland.se.

Nya företag i kommunen
Astera Salong
Bransch: Frisörsalong
The Wizard Handelsbolag
Bransch: Träning & tävling med travhästar 
Moonshine Ekologisk hudvård
Bransch: Hudvårdsbehandling
Megagott i Forshaga AB
Bransch: Försäljning av konfektyr, dricka, 

tobak & tidningar

Källa: Bolagsverket, nov- dec 2010

(Reservation för eventuella fel)
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Nystartat näringslivsråd påverkar

Tanken med småföretagarerådet är att få 
en naturlig koppling mellan kommun och 
näringsliv där alla företagare kan vara 
med och påverka Forshaga kommuns ut-
veckling. En levande dialog mellan före-
tag, politiker och tjänstemän är mycket 
viktig för att nå ett bra näringslivsklimat. 
 
Alla synpunkter är av intresse! 
Småföretagare rådet vill fånga upp och se 
till att alla frågor från näringslivet kom-
mer vidare. 
Det gör medlemmarna genom att hålla en 
kontinuerlig dialog med kommunens före-
tag, politiker och tjänstemän. 
Medlemmarna fångar upp och ser till att 

Forshaga kommun vill ha en aktiv dialog med näringslivet. När ett flertal företagare efterlyste ett forum 
för en nära och kontinuerlig dialog mellan kommunen och näringslivet var det en bra signal för att starta 
upp ett småföretagareråd i kommunen. 

de aktuella företagsfrågorna kommer upp 
på bordet och diskuteras i forumet.  
Rådets målsättning är att verka för att 
en attitydförändring sker och fler blir po-
sitiva och stolta över att vara verksam i 

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

Forshaga kommun samt ser det goda för-
utsättningarna som finns i kommunen för 
att driva företag.   

Information och kontakt
Rådet uppmanar alla företag att höra av 
sig till någon av medlemmarna med frå-
gor, synpunkter eller förslag på förbätt-
ringar eller konkreta uppgifter som du vill 
att vi tar upp i rådet. 
Småföretagare rådet nås enklast genom 
www.forshaga.se/smaforetagarradet 

Krister Kling ansvarar främst för poolbi-
larna, bilar som används av kommunan-
ställda i arbetet. Det handlar om byte av 
bil, service och däckbyte. 
Tidigare ansvarade Helmia i Karlstad för 
både service och däckbyte men efter en 
ny upphandling i höstas har man knutit ett 
nytt avtal där Forshaga kommun lämnar 
sina bildäck till två lokala näringsidkare. 
Niklas Blomkvist företag på Smedjegatan 
i Forshaga, utför det mesta inom däck-
service och kompletterar sin verksamhet 
med att reparera bilar. Genom kommu-

nens nya avtal får Niklas Blomkvist en 
större trygghet och han har vågat anställa 
20-årige Joakim Anderson på heltid. 
— Det är väldigt kul att vi fått mera jobb 
och med lite tur så kanske vi kan ha kvar 
Joakim på heltid. Så Forshaga kommun är 
en bidragande orsak till att jag kan an-
ställa folk, säger han.

Alla är vinnare
Niklas har hand om kommunens cirka 25 
bilar poolbilar, medan Grens Bil & Bärg-
ning i Deje ansvarar för hemtjänstens bi-

lar. När fler avtal med Helmia löper ut, 
kan Christina och Per Gren få fler bilar att 
ansvara för.
— Det är roligt att man kan känna att 
kommunen kan hålla sig på hemmaplan. 
Kommunen tjänar på det här. Det är bra 
om jobben är kvar, säger Kristina Gren.
Krister, Christina och Niklas är överens 
och tycker att alla är vinnare om man sti-

mulerar det lokala näringslivet.

Annelie Nilsson
054- 17 20 77

Annelie.nilsson@forshaga.se

Grens bil och bärgning i Deje och Däckmäs-
ter i Forshaga är två firmor som förvarar 
och byter däck till Forshaga kommun. Det 
sparar kommunen både tid och pengar. 
— Medan Niklas på Däckmäster byter däck 
kan jag gå tillbaka och hämta nästa bil. Jag 
ser det bara positivt, säger Krister Kling, 
Forshaga kommun.

Nyanställd efter 
ny upphandling

20-årige Joakim håller ställningarna när inte Nik-
las Blomkvist finns på plats.
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Bygglovsprövningen
Processen förenklas och förtydligas:
• Tiden för handläggning av bygglovsären-
den preciseras till max tio veckor.
• Bygglov ska kunna vinna laga kraft, så den 
enskilde inte långt i efterhand riskerar att 
drabbas av överklaganden.
• En underrättelse till fastighetsägaren blir 
obligatorisk när ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked görs av annan än fastig-
hetsägaren.
• En bedömning av byggnadens tillgänglig-
het och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
ska göras redan vid bygglovsprövningen
• Medborgare ska kunna ställa krav på att 
kommunen i förväg ska kunna redogöra för 
vilka villkor som kan gälla i ett bygglov.

Kontroll och tillsyn skärps
Det är byggherren som har det fulla ansva-
ret för att byggnaden uppfyller alla krav på 
säkerhet och utformning. Kommunens roll 
är att se till att byggherren gör det han/

hon ska enligt lagen. I nya lagen förtydligas 
bestämmelserna:
• Det tydliggörs vad som ska gås igenom 
vid det tekniska samrådet och vad som är 
förutsättningarna för att få ett startbesked 
respektive slutbesked.
• Det blir tydligare vad en kontrollplan ska 
innehålla.
• Rollen, kompetenskraven och uppgifterna 
för den nya kontrollansvariga som ersätter 
den nuvarande kvalitetsansvariga förtydligas.
• Efter påbörjat byggarbete ska kommunen 
en gång under arbetets gång besöka bygg-
arbetsplatsen för att förvissa sig om att 
beslutade villkor i bygglovet eller startbe-
skedet följs.
I den nya PBL finns vissa åtgärder som krä-
ver lov medan andra åtgärder ska anmälas 
till miljö- och byggnämnden. Det är inte 
längre så att en åtgärd kan kräva både lov 
och anmälan.
Åtgärder får inte påbörjas förrän bygg-
nadsnämnden har gett klartecken i form av 
ett startbesked även om byggherren fått 
bygglov. Under hela processen följer en KA, 
numera omdöpt till kontrollansvarig, arbe-
tet. Byggherren är liksom tidigare ansvarig 
för att alla krav bli uppfyllda och kontrol-
lerade under arbetet.

Genom startbeskedet fastställer miljö- och 
byggnämnden den kontrollplan som ska 
gälla för åtgärderna. Startbeskedet ska 
även innehålla eventuella övriga villkor för 
att få sätta igång. För mindre åtgärder bör 
bygglov och startbesked kunna ges samti-
digt. För små ärenden krävs varken KA el-
ler tekniskt samråd. I projektets slutskede 
ska miljö- och byggnämnden tillsammans 
ned byggherren och KA genomföra ett slut-
samråd, för att sedan ge ett slutbesked. 
Slutbeskedet är en förutsättning för att få 
använda byggnadsverket.

Kontrollansvariga
Enligt nya PBL måste kontrollansvariga i 
fortsättningen vara certifierad. En över-
gångsvis stor komplikation är att KA ska ha 
en självständig ställning i förhållande till 
den som utför åtgärderna. En övergångs-
regel har dock införts i PBL, om det finns 
särskilda skäl kan kommunen göra undan-
tag från kravet på att den kontrollansva-
rige ska vara certifierad. Denna möjlighet 
till undantag finns fram till utgången av år 
2012.

Carl Karlsson
Byggingenjör

carl.karlsson@forshaga.se

Ny plan- och bygglag den 2 maj 2011
 

Kontroll-
plan 

Villkors-
besked 

Slutbesked 

Slutsamråd 

BN-tillsyn 

Startbesked 

Anmälan 

Ansökan 

Bygglovsprövning 

Tekniskt samråd 

Systemet för bygg- mark och rivningsåtgärderI den nya plan- och bygglagen blir 
bestämmelserna enklare och tyd-
ligare, vilket ökar förutsättning-
arna för en enklare och mer en-
hetlig rättstillämpning. Företag 
och enskilda som sökt bygglov ska 
kunna få besked inom tio veckor. 
Medborgare ska också kunna stäl-
la krav på att kommunen i förväg 
ska kunna redogöra för vilka vill-
kor som kan komma att gälla i ett 
bygglov.

Fram till 1 mars finns några min-
neslådor som utställning på bib-
lioteket i Deje. Har du material 
som skulle platsa i en sådan låda? 
Ditt gamla kort kan väcka ett 
glömt minne hos någon annan.

Minneslådor är lådor som innehåller sa-
ker som väcker minnen av upplevelser och 
känslor. Det kan vara kaffebönor, tidningar, 

musik, julsaker eller nyare som en freestyle. 
Tanken är att i första hand få igång minnen 
hos äldre och dementa men innehållet kan 
med fördel även användas i skolor som en 
slags tidsresa. 
För närvarande är det Carina Haak på pas-
torsexpeditionen i Deje som har hand om 
lådorna men längre fram i vår överlämnas 
de till Lintjärn i Forshaga som tar hand om 
dem för utlåning till den som vill. 
Vad vi efterlyser är material med idrotts-

anknytning. Gamla foton behövs, det går 
utmärkt med kopior, som vi kan hjälpa till 
att ordna i så fall. Även foton från olika 
samhällen, gator, torg, kyrkor, fabriker och 
hus. Vi efterlyser också en kaffekvarn. Vill 
du bidra, lämna in det på pastorsexpeditio-
nen Villan i Deje, Forsleden 8.
Fram till första mars är en del av innehållet 
i minneslådorna hopsatt till en utställning 
på biblioteket i Deje. 

Eva Lena Blom

Hjälp till att väcka minnen till liv med dina egna prylar och ting
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Evenemangstips
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Med reservation för ändringar

Evenemangen är hämtade från vår 
kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också. 
De publiceras också på Värmlands 
evemenangssidor under varmland.org

25 februari, Kl 11-12, Pianobar med 
nygräddade våfflor, Röda Korsets Hus, 
Skivstagatan 3, Forshaga

4 mars, Kl 21-01, Dans i Folkets hus, 
Forshaga Gamblers bjuder upp till dans

5 mars, Innebandy dam div 2
Forshaga GS 86 – Grums IBK

5 mars, Innebandy herr div 1, Forshaga 
GS 86 – IBK Alba

8 mars, Innebandy herr div 1, Forshaga
GS 86 – IBK Lesjöfors/Filipstad

19 mars, Innebandy herr div 1, Forshaga
GS86 – IBK Runsten

24 mars - juni, Kl 18-21, Motionsbugg, 
Forshaga, Folkets hus.

27 mars, Innebandy herr div 1, Forshaga
GS 86 – IBF Borlänge

1 april, Kl 21-01, Dans i Folkets hus, Fors-
haga, Folkets hus Dreams bjuder upp till 
dans

Tips från biblioteken Öppettider: Deje mån 15-19, tis 10-14, tors 10-14 

Forshaga mån-tors 8.30-20, fre 10-16, sön 11-14

Solveig Larsson

Vantboken
Solveigs vantar - vantar, mönster 
och inspiration

Solveig Larsson hämtar 
inspiration i vardagen. 
Detaljer och händelser 
formas och komponeras 
till egna mönster som 
blir vantar. Mönstren är 
även inspirerade av speciella platser, mu-
seer eller olika personer.
Solveig har hämtat kunskap från sin mam-
ma, mormor och andra kvinnor som gene-
röst har delat med sig av konsten att sticka 
praktiskt, hållbart och vackert.
Det är spännande att följa mönsterstickade 
vantar från olika håll i världen och det visar 
att mönster och former förenar människor 
mer än visar särprägel och olikheter.
Hoppas att du med hjälp av den här boken 
ska inspireras att sticka vantar, rita egna 
mönster och på det sättet föra sticknings-

traditionen vidare.

Ny i tidskriftshyllan

Vi biografi

”De skrev vår historia. 
Nu skriver vi deras.” 
Tidskriften Vi har fått 
ytterligare en lillasyster.  
I Vi Biografi får vi läsa 
om häpnadsväckande, 
gripande och spännande 
livsöden, om kända och 
okända, levande och döda personer som 
kämpat, segrat, förlorat och bedragit. Ut-
kommer med fyra nummer per år.

Michél Carlsson, Urban Orzolek

Svenska serviser 1950-1975

Berså, Picknick och Entré 
är bara några av de svenska 
serviser som tillverkades 
efter andra världskriget. 
Den lyckade kombinatio-
nen av dekor, form och 
kvalitet utöver det vanliga 
har gjort serviserna eftertraktade. En av de 
största formgivarna är Stig Lindberg men 
även Karin Björquist, Herta Bengtson, Carl-
Harry Stålhane, Marianne Westman och 
Helmer Ringström är betydande namn.
I boken presenteras några av de mest 
framträdande formgivarna, de tongivande 
fabrikerna och de mest kända serviserna. 
Serviserna presenteras i kronologisk ord-
ning vilket gör det enkelt att se hur deko-
rer och former förändrats över tid. Fakta 
och bilder på över 140 serviser tillsammans 
med en prisguide innehållande drygt 300 
serviser förenklar köp på andrahandsmark-

naden.

TV-spel för Playstation 3

Aragorn’s quest

Aragorn’s quest byg-
ger på Sagan om 
ringen-filmerna. Det 
börjar i Fylke 15 år 
efter filmernas slut, 
när Sam berättar 
för sin son Frodo Jr 
om den legendariske 
hjälten Aragorn.  Sams berättelse tar dig 
bakåt i tiden och du får uppleva de största 
äventyren från de tre filmerna. Du spelar 
som Aragorn (i tvåspelarläget spelar den 
andre som Gandalf). Svinga svärdet – Upp-
lev äventyret – Bli legenden. Spelet har 
stöd för Playstation Move. PEGI 12 år.

TV-spel för Wii

Sonic Colours
Den snabbfotade blå igelkottshjälten Sonic och skurken Dr Eggman är till-
baks, den här gången i ett rymdäventyr. Dr Eggman planerar att ta över 
universum, han tillfångatar små rymdvarelser (wisps) i olika färger och 
bygger ett stort nöjesfält ute i rymden. Sonic måste stoppa honom och han 
far runt på olika kluriga banor i en hissnande fart. När han befriar en wisp 
får han nya superkrafter. Ett roligt, fartfyllt och färgglatt plattformsspel. PEGI 3 år.

Läs om aktiviteter 
under sportlovet på 
www.forshaga.se
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Öppettider: Deje mån 15-19, tis 10-14, tors 10-14 

Forshaga mån-tors 8.30-20, fre 10-16, sön 11-14

Besök hos de nyfödda i Forshaga kommun är en tradition. Kommunalråd Angelica Rage hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och för att överlämna kommunens maskot. Det är uppskattade besök och samtal som har 
resulterat i många nya ideér och förslag. 

Bebisuppvaktning

En blöt och halkig onsdagskväll kom Läns-
hemslöjdskonsulent Carina Olsson till Fors-
haga bibliotek för att prata om vantar. Med 
sig hade hon två korgar fulla med vantar, 
genom åren har hon samlat på sig en hel 
del, både gammalt och nytt. Hon berättade 
om vantarnas historia, om olika tekniker 

Vantar till vardags och fest
och mönster. Under hela februari 
pågår också en utställning med van-
tar i glasmontrarna på Lärcenters 
torg. De som missade föreläsningen 
kan då istället komma och ta del av 
ett stort antal vantar och muddar 

som visas där. 

Frida Klinkenberg PetterssonFrode GrändåsHampus Hellström

Alicia LönnstamDylan Nordigårds Freja Svensson



Mårten Smedh

Selma Sandberg

Hugo Jannesson Hagström

Nelly Rysjö

Tuva Stefansson

Klara Bäckman

Nelson Tlhonepo Thegel

Vincent Säfströmer

Lucas Svensson


