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svämningsmyggorna är så många att de an-

ses utgöra en sanitär olägenhet för männis-

kor och 

djur i 

området. 

– Regeln 

är för att 

det över-

huvudta-

get kan 

bli aktuellt 

med bekämpning måste en fälla innehålla 

2000 mygg per natt och minst hälften av 

dem ska vara översvämningsmygg, säger 

Jan Lundström, forskare vid Evolutionsbio-

logiskt Centrum vid Uppsala universitet

Miljökontoret samlar in alla synpunkter 

som kommer in. Att få ett så bra fakta-

underlag som möjligt är en förutsättning 

om det skulle bli aktuellt att ansöka om 

bekämpning. Kommunen kommer att hålla 

ett informationsmöte under hösten, med 

information om inventeringens resultat. 

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

Anna HagelinJan Lundström

Vad görs åt myggplågan?

Klagomålen som kommit in till miljö- och 

byggförvaltningen denna sommar har varit 

färre än 2009 men med en koncentration 

kring Risätter, med enstaka spridda klago-

mål från resten av Deje.

Forshaga kommun har vidtagit de åtgär-

der som är möjliga med hänsyn till den 

lagstiftning som bestämmer vad man kan 

och får göra. Kommunen har denna som-

mar genomfört en mygginventering i Deje, 

med hjälp av biologen Anna Hagelin. På 

fyra platser har vi placerat ut myggfällor, 

dels för att kartlägga förekomsten av över-

svämningsmygg, dels för att identifiera de-

ras viktigaste kläckningsområden. Det är 

översvämningsmyggan som i första hand är 

intressant, eftersom det enbart är dess lar-

ver som går att bekämpa. För andra myggor 

finns inga verksamma bekämpningsmedel. 

Hur går inventeringen till?
Myggen fångas in en natt varannan vecka 

fram till vecka 37. Som mest har det varit 

1800-1900 mygg per fälla och natt hittills. 

Vid den senaste fångsten hade mängderna 

minskat till ca 500 stycken per fälla och 

natt. 

Sommarens mygginventering i Deje är nöd-

vändig för att få underlag så att kommunen 

ska kunna ta beslut om ifall bekämpning 

är aktuell och hur bekämpningen i så fall 

ska gå till. 

Bekämpning av översvämningsmygg
Bekämpning kan endast ske av mygglar-

verna till s.k. översvämningsmygg och då 

endast i en viss tid av deras utveckling. Det 

går t ex inte att bekämpa vuxna mygg. 

Så kallade sommarmygg och skogsmygg 

bekämpas inte. Mygglarver kan bekämpas 

med en produkt som heter VectoBac G. 

Produkten får användas mot larver av vissa 

arter av översvämningsmygg i temporärt 

översvämmade områden. Användningen 

har ett flertal begränsningar och får endast 

utföras efter noggranna undersökningar. 

Innan bekämpning får genomföras måste 

den som utför den tydligt ha visat att över-

På flera håll i kommunen har den stora mängden mygg varit ett återkommande problem även denna sommar. 
Miljökontoret har fått många mejl och telefonsamtal från olika platser där problemen har varit som värst. 
Forshaga kommun har full förståelse för att myggen är ett stort problem inom vissa områden.

Anna Grenholm
Bitr. miljö- och byggchef

Under midsommarhelgen drabbades Deje-

skolan av en anlagd brand. Själva brand-

härden var i krypgrunden i närheten av 

köket, men röken spreds via ventilations-

systemet och otätheter över en stor yta. 

De lokaler som berördes var köket, mat-

salen och simhallen med omklädningsrum. 

Även idrottshallarna påverkades eftersom 

värmesystemet inte fungerade och det 

därmed inte fanns något varmvatten.

Saneringsarbetet började omedelbart ef-

ter midsommar. Det har bland annat om-

fattat sanering av krypgrunden, byte av 

isolering runt alla rör, byte av elkablar och 

vattenventiler samt sanering av verksam-

hetslokalerna. 

Vissa åtgärder i krypgrunden återstår att 

göra men arbetet har gått snabbare än för-

väntat. Lagom till skolstarten kunde därför 

köket tas i bruk och simhallen kunde öppna 

som planerat efter sommarstängningen. 

Även föreningarnas aktiviteter i idrottshal-

larna kom igång i tid.

Kostnaden för saneringen beräknas till två 

miljoner kronor.

Brand i Dejeskolan kostar två miljoner
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2010 är ett valår. Den 19 september väljs det nya kom-

munfullmäktige. Valet är ditt viktigaste medel för att 

påverka de politiska besluten i vår kommun, i landstinget 

och i riksdagen.

Genom valet kan du påverka vilken politik som ska föras och 

samtidigt utkräva ansvar för den politik som förts. Både av oss, 

som de gångna åren innehaft den politiska makten, och av dem, 

som bedrivit oppositionspolitik.

Valets betydelse kan beskrivas utifrån tre viktiga principer i vår de-

mokrati: Folksuveränitet, jämlikhet och folkviljans förverkligande.

Vid valet delegerar, ”överlåter”, du makt till de beslutande försam-

lingar som sedan fattar beslut på dina vägnar. Detta kallas folksuveränitet. Man kan också 

säga: All makt utgår från folket.

Jämlikhet handlar om att alla människor är lika mycket värda och att samma sak gäller för 

deras röster.

Kunskap, utbildning, inkomst eller förmögenhet ger inte fler röster. Det gjorde det förr i 

tiden. Kvinnor hade inte ens rösträtt!

Folkviljans förverkligande handlar om att valet ger ett eller flera partier möjlighet att 

förverkliga den politik man fått väljarnas stöd för - och att under mandatperioden tolka 

folkviljan och vid nästa val stå till svars för vad man åstadkommit eller inte åstadkommit.

När nästa Kontakten ges ut vet vi valresultatet.  

Ta tillvara din möjlighet. Gå och rösta!

Kontakten
Kommun-Kontakten i Forshaga 
kommun är 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: 
Grossbolsskolan 
manifesterar 
mot mobbning

Foto: 
Malin Wikner

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 mars
2 april
3 juni
4 september
5 november
6 december

5 feb
25 mars
14 maj
20 aug
8 okt
19 nov

25-26 feb
15-16 april
3-4 juni
9-10 sept
28-29 okt
9-10 dec

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan 2010

Barnkommun i Värmland

Vårt lättlästa webbrum är bäst i Sverige

Forshaga kommuns webb är den andra certifierade lättlästa webben i Sve-
rige. Det innebär att den information som finns på lättläst svenska på kom-
munens webbplats uppfyller kraven för tillgänglig information för personer 
med lässvårigheter. 

Bara 53 av landets 290 kommuner har ett eget webbrum med lättläst information på sin 

webbplats. För att höja kvaliteten på information som finns på lättläst svenska har Centrum 

för lättläst inlett ett arbete med certifiering. En certifiering som Forshaga kommun nu har.

– Forshaga har den bästa lättlästa kommunwebben i Sverige! Forshaga är en kommun som 

värnar om tillgängligheten för alla och vi hoppas att fler kommuner ska göra som Forshaga, 

säger Ulla Bohman, chef för Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst.

Certifieringsbeviset togs emot i början av september. Besök gärna vårt lättlästa webbrum. 

Adressen är: www.forshaga.se/lattlast

Malin Eriksson
Informatör
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Vem får rösta?
För att ha rätt att rösta vid val måste man 

fyllt 18 år senast på valdagen. Särskilda 

regler anges för de olika valen och försam-

lingarna. Rösträtten bestäms av uppgifter-

na i Skatteverkets folkbokföringsregister 

30 dagar före valdagen. Röstkort skickas 

hem per post automatiskt till alla som har 

rösträtt och står med i röstlängden.

Rösträtt till riksdag har den som är svensk 

medborgare och är eller har varit folkbok-

förd i Sverige.

Rösträtt till landstings- och kommunfull-

mäktige har den som är svensk medborga-

re, medborgare i något av EU:s medlems-

länder, medborgare i Island eller Norge 

samt är folkbokförd i kommunen/lands-

tinget. Övriga utländska medborgare har 

rösträtt om de varit folkbokförd i Sverige 

tre år i följd före valdagen.

Svenska medborgare som är bosatta i ut-

landet och någon gång har varit folkbok-

förda i Sverige har rösträtt i riksdagsvalet 

men däremot inte i valen till landstings- 

och kommunfullmäktige. Man behåller 

rösträtten automatiskt i tio år efter ut-

vandring, därefter måste man anmäla sig 

för en ny tioårsperiod till Skatteverket. Till 

de som är folkbokförda utomlands skickas 

ett s.k. utlandsröstkort som kan användas 

både vid brevröstning samt röstning på am-

bassad eller konsulat. Befinner man sig i 

Sverige vid tiden för valet bör man kon-

takta valmyndigheten, länsstyrelsen eller 

kommunen för uppgift om vilken vallokal 

man tillhör.

Röstkort och legitimation
På röstkortet anges till vilka val väljaren 

har rösträtt i, vilket valdistrikt väljaren 

tillhör, vallokalens adress och öppettider 

samt vilka lokaler för förtidsröstning som 

ligger närmast väljarens bostad. Notera att 

vallokalen enbart är öppen på valdagen.

Vid förtidsröstning måste röstkortet med-

tagas! Röstkortet används för att skicka 

rösten till rätt valdistrikt och vallokal där 

väljaren är folkbokförd. Rösten räknas på 

valdagen och innan valkuverten läggs i va-

lurnan skiljs röstkortet från kuverten så att 

valhemligheten bevaras.

Den som har tappat bort sitt röstkort kan 

få ett nytt av valmyndigheten, länsstyrel-

sen eller kommunen.

För att få rösta måste en id-handling upp-

visas (om väljaren inte är känd av röstmot-

tagaren). Detta gäller alla ställen där man 

kan rösta. Saknas id-handling kan en annan 

person intyga väljarens identitet. Den per-

son som intygar måste då i sin tur visa en 

id-handling.

Rösta i vallokal (19 september)
I Forshaga kommun finns fem valdistrikt 

med en vallokal per valdistrikt:

Deje, Kulturhuset

Dejefors, Dejeskolans matsal

Forshaga, Lärcenter

Grossbol, Grossbolskolans matsal

Skived, Skivedskolans matsal

Av röstkortet framgår nödvändig informa-

tion om vart väljaren kan lämna sin röst. 

Samtliga vallokaler är öppna för röstning 

under valdagen mellan klockan 08-20.

Förtidsrösta i röstningslokal 
(1-19 september)
Om man inte kan eller vill rösta på val-

dagen har man möjlighet att förtidsrösta. 

Förtidsröstning börjar onsdagen den 1 sep-

tember och pågår fram t o m valdagen. De 

som är röstberättigade till valet har rätt 

att lämna sin röst i vilken röstningslokal 

som helst i hela landet. Det är kommunen 

som bestämmer vilka lokaler som ska ha 

förtidsröstning. Se nästa sida för var och 

när du kan förtidsrösta. 

Söndagen den 19 september är det val till Sveriges riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. 
Av de cirka 7 000 000 röstberättigade till valet i riksdagen är 8 680 stycken hemmahörande i Forshaga kommun 
varav 551 stycken är förstagångsväljare.

Gör din röst hörd den 19 september
Valet 2010

ID

Landstings-

fullmäktige Kommun-

fullmäktige Riksdag
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Rösta med bud
Att rösta med bud betyder att någon annan 

hjälper väljaren med att transportera sin 

röst till vallokalen eller till en röstnings-

lokal. Man får rösta med bud om man är 

sjuk, funktionshindrad eller gammal och 

inte kan ta sig till sin vallokal eller en 

röstningslokal. Man kan även rösta med 

bud om man är intagen på häkte eller kri-

minalvårdsanstalt. Budet kan t ex vara en 

anhörig, en person från hemtjänsten eller 

en lantbrevbärare om man får posten på 

det viset.

Särskilt material krävs för att rösta med 

bud, vilket kan beställas hos valmyndighe-

ten eller kommunen. Valsedlar kan välja-

ren eller den som hjälper väljaren hämta 

på de platser där man kan rösta eller be-

ställa från partierna. Förutom budet be-

hövs ett vittne som kan intyga att allt har 

gått till på ett korrekt sätt.

I Forshaga kommun har valnämnden för-

ordnat tre kommunala bud att bistå dem 

som saknar någon i sin närhet som kan age-

ra bud. I första hand avses de som vistas 

på äldreboenden att lämna budröst som 

förtidsröst:
Pia Wallinder, Ullerudsgården, tfn: 0552-446 09

Annica Östlund, Lintjärn, tfn: 054-17 23 12 

Inga-Maj Gustafsson, Forsgården, tfn: 054-17 21 50

Onsdagsräkning
Kommunen ansvarar för granskning av alla 

förtidsröster. Vid onsdagsräkningen räknas 

de förtidsröster som aldrig skickades ut till 

vallokalerna, de röster som kom tillbaka 

till kommunen från valdistrikten samt de 

röster som inkommit efter valdagen.

Onsdagsräkningen äger rum den 22 sep-

tember klockan 10 på kommunkontoret 

och utförs av valnämnden. Den är offent-

lig för allmänheten, som har möjlighet att 

komma och titta.

Nadja Pettersson
Kommunutredare

054-17 20 11
nadja.pettersson@forshaga.se

Så här går det till att rösta i vallokal/röstningslokal:

1. Välj en valsedel för de val som du är röstberättigad till samt lika många valkuvert. Valsedlarna har kulörerna gul, vit 

eller blå beroende på vilken församling som avses. I varje vallokal finns valsedelställ med partivalsedlar och blanka val-

sedlar. Namnvalsedlar ansvarar partierna själva för att distribuera. 

2. Gå bakom en valskärm.

3. Kryssa för en kandidat på valsedeln om du vill personrösta.

4. Lägg valsedlarna i ett valkuvert och försegla. Det ska enbart ligga en valsedel i varje valkuvert.

5. Lämna fram dina valkuvert till röstmottagaren tillsammans med id-handling (om du inte är känd av röstmottagaren 

eller låter någon annan intyga din identitet.) Vid förtidsröstning ska även röstkort medtagas!

6. Röstmottagaren kontrollerar din identitet, antecknar mottagen röst samt att valkuverten är förseglade och enbart 

innehåller en valsedel. Vid förtidsröstning lägger röstmottagaren röstkort och valkuverten i ett fönsterkuvert som för-

seglas. 

7. Röstmottagaren lägger därefter ner valkuverten i valurnorna. Vid förtidsröstning lägger röstmottagaren fönsterkuver-

tet i en uppsamlingslåda som vid röstningslokalens stängning sorteras per egen respektive annan kommun. 

8. Fönsterkuverten transporteras på valdagen till vallokalerna. När vallokalerna stängs klockan 20 på valdagen räknas alla 

röster i valurnorna. Ett preliminärt valresultat anges redan på valnatten.

Kontakt:
I varje kommun finns en valnämnd 
som ansvarar för valets genom-
förande samt den preliminära 
rösträkningen. Har du frågor som 
berör valet kontakta:

Valnämndens ordförande
Birger Jönsson (S)
Tfn: 054-87 03 38, 070-587 03 38

Valnämndens vice ordförande
Magnus Olofsson (C)
Tfn: 054-15 34 56, 070-533 89 313

Kommunutredare
Nadja Pettersson
Tfn: 054-17 20 11, 072-209 63 46

Mer information
På www.forshaga.se samt www.val.
se finns mer information att läsa 
om valet! 

Öppettider för Lärcenters bibliotek och Kulturhusets bibliotek
 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

1-5/9   09-17 12-20 09-17 Stängt Stängt

6-12/9 09-17 12-20 09-17 12-20 09-17 Stängt Stängt

13-19/9 12-20 12-20 12-20 12-20 12-20 10-13 08-20

Olsäterskolans matsal är liksom föregående års val till Europaparlamentet 

öppet enbart på valdagen mellan klockan 10-15. 

HäR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA
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– I norska Kongsvinger jobbade man med 

ett projekt för att främja samarbetet mel-

lan hem, skola och socialtjänst. Vi var där 

på studiebesök och tyckte det verkade 

fungera bra och tog med oss idéerna hem, 

säger Anna Lennartsson, lärare på Gröna 

huset, Grossbolskolan. 

Inför varje termin satte 

man upp 40 punkter att 

arbeta med under året, 

de togs fram i samför-

stånd mellan barn, lärare 

och föräldrar.

– Vi har skalat ned det 

lite och brukar jobba 

med ungefär 20 punkter 

som barnen och föräldrarna själva får ta 

fram när de är hemma. Av de 20 punk-

terna väljer varje familj de 3 punkter de 

tycker är viktigast och som vi skall jobba 

med under läsåret. I skolan sammanställer 

vi och räknar samman alla familjers röster. 

De punkter som fått flest röster blir årets 

Hjärteväxt-arbete. 

Tanken är att diskussioner om hur man 

beter sig mot varandra, att alla ska vara 

Hjärte-växt i skolan

delaktiga, ska lyftas såväl på hemmaplan 

som i skolmiljö. Värdegrundsarbetet ryms 

inom SO-ämnena och Anna och kollegorna 

försöker se till att väva in övningar och 

samtal på lektionerna och de brukar också 

arrangera aktiviteter i tvärgrupper, med 

blandade åldrar. Allt för att öka barnens 

trygghet. 

– Vi tycker att det här sätter fungerar bra, 

säger Anna, vi har jobbat med det så länge 

nu att det känns som en självklar del och vi 

har nästan enbart fått positiv respons från 

föräldrarna.

Det är inte bara i Gröna huset Hjärteväxt- 

arbete står på schemat, men tillvägagångs-

sätten kan se olika ut.

– Man får ju anpassa punkterna och arbetet 

efter vilka barn man har i gruppen. Tidi-

gare har vi haft fokus på hur andra har det 

och då kollade vi på hur det ser ut i andra 

länder och använde oss av att vi haft fler 

nationaliteter.

Beroende på vilka punkter man jobbar ef-

ter och vad som passar för gruppen pla-

nerar Anna och övriga lärare terminens in-

slag, ett tidskrävande men givande arbete.

Hur får man eleverna att välkomna alla? Hur förebygger vi mobbing och barn som mår dåligt? Som en del i 
sitt värdegrundsarbete satsar man på Grossbolskolan på konceptet Hjärte-växt – direktimporterat från Norge.

– Det kräver ju en del samarbete och pla-

nering, men man får se till hur mycket det 

faktiskt ger. Skolan är ju en stor del av bar-

nens tid, säger Anna.

Tala sanning - inte delta i mobbning
Föregående termin la man fokus på att 

jobba förebyggande mot mobbning, något 

som bland annat resulterade i en manifes-

tation i Forshaga. Eleverna fick själva måla 

plakat och förbereda tåget och det var en 

lyckad del i Hjärteväxt-arbetet. På skyl-

tarna de lyfter med sig i manifestationen 

står samma budskap som finns upptejpat i 

klassrummet. 

”Tala sanning – inte delta i mobbning – se 

till att ingen är ensam”

Och när eleverna samlats sätter tåget fart 

genom Forshaga centrum är humöret på 

topp och temat för Hjärte-växt väl synligt 

på de färgglada plakaten.

Malin Wikner
Informatör

054-17 20 10
malin.wikner@forshaga.se

Plakatframställning. Linnea 
Sandqvist och Oliva Högberg 
jobbade in i det sista med att 
få klart sitt plakat.

Anna 
Lennartsson

Sana Toprak, förälder, tycker 
att barnen skötte sig utmärkt 
när de skulle demonstrera.
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Det är torsdag förmiddag på Ullerudsgår-

den i Deje. I en samlingslokal med runda 

bord staplas bingomarkörer upp. Det van-

kas bingo!

– Damen som brukar sitta här spelar alltid 

på två brickor så därför blir det två staplar 

här. Orden är Monica Recenius. Hon arbe-

tar som aktivitetssamordnare på Ulleruds-

gården och känner de boende mycket väl. 

Bingo är höjdpunkten bland aktiviteterna 

som ordnas här intygar Monica medan hon 

rullar fram prisbordet.

Tillsammans med praktikanter och arbets-

prövare är de totalt 7 stycken som ingår i 

Ullerudsgårdens aktivieringsgrupp och som 

alla strävar efter att sätta en solskenskant 

på de äldres tillvaro. Deras arbete är myck-

et uppskattat.

– Det är fantastiskt jobb. Ger du 100 % får 

du 200 % tillbaka, säger Monica Recenius.

Solskenskant 
på äldres tillvaro

Att vara detta stöd till de äldre innebär 

många varierande arbetsuppgifter.

Ledsagare till sjukhus, vårdcentral, tand-

läkare, fotvård och frisör åt de boende på 

Ullerudsgården och inom hemtjänsten är 

en stor del i arbetet men också att vara 

samtalsstöd och närvarande samt att hålla 

i de gemensamma aktiviteterna ingår ock-

så i arbetet.

Förutom bingon så är det underhållning 

varannan måndag och onsdag. I samlings-

salen har barn från förskolan Solåker upp-

trätt, liksaså PRO-kören med flera. Det 

ordnas också gymnastik med boll på tisda-

gar. Inför storhelger är det vanligt med så-

väl höstfest och julfest, som nobelfest och 

luciafest. 

Klockan närmar sig 11 och fler och fler bör-

jar droppa in till bingon. Några kommer 

med rulla-

tor, andra får 

hjälp av dem 

i aktiverings-

gruppen att 

köras in i sina 

r u l l s t o l a r. 

Snart är det 

fullsatt och 

Monica intar 

sin plats som 

utropare av 

b i n g o n u m-

mer. Denna 

dag är det 

en av Ullerudsgårdens äldsta boende som 

är en riktig turgumma, då hon vinner två 

omgångar.
Malin Eriksson

Informatör
054-17 22 28

malin.eriksson@forshaga.se

Aktivitetsgrupp på 
Ullerudsgården sprider 
glädje hos de äldre

Sylvia Asplund arbetar som demenssjuksköterska på deltid i 

Forshaga kommun, och tillträdde tjänsten i mars månad i år. 

Hon är distriktssköterska och har arbetat som detta i kom-

munen ett antal år tillbaka. Som demenssjuksköterska driver 

hon bland annat utveckling av demensvården i kommunen.

- Min uppgift är även att ha kontakt med personer med de-

mensproblematik och ge tips och råd, lotsa till hemsjukvård, 

hemtjänst och stöd i allmänhet som exempelvis dagverksam-

het. Stötta dessa personer samt anhöriga så att utredning 

sker och diagnos fastställs bland annat för att personal ska 

kunna ge ett bra bemötande och att rätt insatser kan erbju-

das, säger Sylvia.

Ambitionen är också att utveckla dagverksamheten för per-

soner med demenssjukdom. Hon samarbetar med vårdcen-

tralen och anhörigstödsverksamheten i kommunen.

Gårdsfest på Forsgården

I början av som-

maren ordnade 

gårdsrådet på 

Forsgården i Fors-

haga en gårds-

fest. Inbjudna 

var de som bor i huset samt alla som idellt 

ställer upp för vår verksamhet. Inbjudan 

omfattade även dem inom hemtjänsten i 

huset som hade möjlighet att komma ifrån. 

Dagen var solig och varm och inramades av 

dragspelsmusik. För musiken svarade Ge-

ord Rydh och Hans Lind med Lisbeth Fre-

driksson som allsångsledare. Hamburgare 

på grillfalu med tillbehör åts med god aptit 

likaså kaffe med dopp. Ett stort tack hem-

tjänsten och övriga som ställde upp och 

gjorde festen lyckad.

Gårdsrådet

Ny demenssjuksköterska

Malin Eriksson

Kontakt:
Direkttelefon: 
054-17 21 22  
Mobil: 
070-605 24 09
E-post: 
sylvia.asplund@
forshaga.se

Sylvia Asplund
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Forshaga Deje-dagarna

Forshagafestivalen

Jättelokan (Heracleum mantegazzianum) är en 

storväxt ört som ursprungligen kommer från Kauka-

sus. Den infördes som trädgårdsväxt till Sverige på 

1800-talet och har sedan förvildats och spridit sig i 

naturen. Jättelokan konkurrerar effektivt ut andra 

växter och är därmed ett hot mot värdefulla natur-

områden. 

Ger utslag och brännskador
Ett annat problem med denna växt är att den är mycket giftig. De 

som har varit i kontakt med växtsaften kan få utslag och bränn-

skador i kombination med solljus.

Katrin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

054-17 20 04
katrin.johansson@forshaga.se

Den giftiga jättelokan finns även i Forshaga kommun

I Forshaga kommun känner vi till två platser med 

Jätteloka, en i Grossbol och en i Jeriko. På dessa 

platser är nu växten borttagen och kommunen kom-

mer att fortsätta bekämpningen även kommande år. 

Upptäcker du jättelokan på något annat ställe i kom-

munen så är vi tacksamma för att få in den informa-

tionen till Miljö- och byggförvaltningen.

Miljö

Jättelokan (Heracleum 
mantegazzianum)

Forshagafestivalen

Turismsommaren i Forshaga går mot sitt 

slut (även om vi fortfarande har sena se-

mesterfirare kvar i området) och plane-

ringen inför kommande säsonger är redan i 

full gång på många håll.

Betraktat över tid besöker allt fler Forsha-

gas sommaröppna turistbyrå. Våra utländ-

ska gäster står för 16 % av besöken och ut-

görs främst av tyskar, danskar, holländare 

och norrmän. En trend är dock att turis-

terna i allt högre grad söker kontakt för in-

formation och bokning övriga tider på året. 

Det totala antalet besökare till turistbyrån 

har dock minskat denna sommar. Detta 

kopplas till svenska gäster och färre lokala 

besökare till konsthantverksutställningen i 

Klarälvsrummet. Forshaga turistbyrå präg-

las mycket av hur laxfisket vid Forshaga-

forsen utvecklas under sommaren, liksom 

av lokala badgäster vid älven. I år har både 

Nysatsningar och fler gäster på cykel!
fiskens brist på huggvilja och badtempe-

raturen lett till färre spontanbesök. Fors-

hagaforsens camping har under sommaren 

ökat beläggningen med 16 %. 

Evenemang
Forshaga Kammarmusikdagar firade i år 

5-års jubileum och presenterade som van-

ligt ett praktfullt program. Nysatsningen 

Forshagafestivalen blev en riktig hem-

vändarfest. Kommuninvånarna kan gott 

sträcka på sig lite för ett fantastiskt fören-

ingsengagemang!

Hela Karlstadregionen är i stort behov av 

fler aktiviteter för barn och därför gläds 

jag lite extra över nysatsningen vid Dyvel-

sten, ”Magasin 11”, en experimentverkstad 

med vattenfokus för barn i alla åldrar.

Vi välkomnar också ett nytt sommarcafé 

Turismsommaren

och bed & breakfast i Skived intill Klarälvs-

banan, Primavera. Linda berättar om en 

sommar som gått över förväntan! Dömle 

herrgård hårdsatsar och ser med tillförsikt 

på framtiden. Cykelturisterna har ökat i 

sommar och konferensbokningar tilltar. 

Kvarntorps herrgård noterar betydligt fler 

tillresta gäster via Klarälvsbanan jämfört 

med tidigare år, liksom ökat antal mindre 

grupper. Öjvind på Kvarntorp påtalar också 

värdet av Värmlands gemensamma webb-

plattform, www.varmland.org, som inkörs-

port för våra gäster.

Kort sagt, det bubblar rejält inom besöks-

näringen i vår kommun!

Victoria Göthberg
Turismchef

054-17 20 87
victoria.gothberg@forshaga.se

FORSHAGA          KAMMARMUSIKDAGAR
26–30 juli 2010

Forshaga Deje-dagarna

Magasin 11

Magasin 11
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Bilar. Ett intresse Ove Larsson har haft se-

dan barnsben. Men han har inte alltid job-

bat med det. Efter avslutad verkstadsut-

bildning arbetade han på fabriken i Deje. I 

samband med nedläggningen fick han frå-

gan vad han skulle vilja arbeta med istäl-

let. Hans svarade elektriker eller bilplåt-

slagare. Det var det 

sistnämnda som han 

skulle inleda sin fram-

tida karriär i, visade 

det sig. Han utbildade 

sig vidare i Örebro och 

varvade studierna med 

praktik. Att återvända 

till hemtrakterna var 

för honom självklart, 

oavsett om det fanns jobb eller inte. Nå-

gonstans hade hela tiden tankarna kring 

att starta eget funnits med.

1997 blev det verklighet och han startade 

Bilskadeteknik i Värmland AB. Ända fram 

till i fjol har han haft företaget i anslut-

ning till hemmet i Mölnbacka. Då flyttades 

verksamheten till Forshaga och till den 

gamla brandstationen. I våras anställde 

han också två personer.

Företaget reparerar plåtskador på bilar 

på uppdrag från fordonsägarnas försäk-

ringsbolag. Det är olika sorts skador men 

vanligt förkommande är krockskador eller 

parkeringsskador. När Kontakten gör ett 

besök i verkstaden påträffas bland annat 

en skåpbil som råkat rulla baklänges ned-

för en backe och in i ett träd. Skadorna 

är relativt omfattande. Men för Ove och 

hans medarbetare är skåpbilen som vilket 

uppdrag som helst.

I nittio procent av fallen är ärendena från 

försäkringsbolag. När bilen anländer till 

verkstaden i Forshaga måste ärendet kal-

kyleras. Fordonet besiktas och fotografe-

ras och omfattningen av skadan fastställs. 

Därefter beställer Ove de reservdelar som 

behövs för att kunna åtgärda skadan. När 

kalkylen är klar skickas den till det aktu-

ella försäkringsbolaget som ska godkänna 

den innan själva repareringsarbetet kan 

sätta igång. Hur lång tid det brukar ta för 

en krockskada varierar men för en smärre 

parkeringsskada tar arbetet ungefär en 

vecka. 

Det blir en hel del av arbetstiden som går 

åt till kontorsarbete, medger Ove. Det är 

mycket ”att räkna på jobb” och kalkyler. 

Men det finns ett särskilt dataprogram till 

hands där man enkelt kan följa ärendet 

från skadans uppkomst till reparation.

Att inte längre ha företaget på hemmaplan 

ser Ove flera fördelar med. Företaget lig-

ger mer centralt och därmed mer synligt 

nu än tidigare vilket gör det lättare att 

nå nya kunder. Han har närmare till sina 

samarbetspartners också. Håkans Bilar är 

en granne och Anders Lackcenter ytterli-

gare en. 

- Man skapar dessutom en distans mellan 

arbete och fritid vilket kan vara skönt när 

man är egenföretagare, säger Ove Larsson.

Bilplåtslagaren från Mölnbacka 
flyttade företaget till Forshaga

Ove Larsson

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se
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Årets företagare i Forshaga är Sven Johansson och Mikael Högström 
som driver AB Dejeträ. De två fick, tillsammans med Eva Johansson an-
ställd och styrelsemedlem, priset under en utdelning i början på juni.

Priset årets företagare delas årligen ut av lokalavdelningen inom Företagarna och 

Forshaga kommun. Utnämningen syftar till att premiera kreativa företagare och går 

till de som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fung-

erat som en förebild. På plats för att gratulera de glada vinnarna fanns kommunalråd 

Angelica Rage, näringslivschef Marcus Ekholm och Sten Myreback, Företagarnas lokal-

avdelnings ordförande.

Företaget var ett av tio som nominerats av allmänheten i tävlingen och det var utifrån 

den listan som jurygruppen sedan valde ut AB Dejeträ till årets företagare.

- Vi vill tacka alla som tog chansen att nominera de olika företagen till utmärkelsen, 

säger Marcus Ekholm och uppmanar alla att göra de samma nästa år igen.   

Mikael och Sven tog över företaget 2006 och utöver basen i hyvleri och spåneri har 

man nu också flyttat dit en bygghandel men precis som vid starten 1947 är det listerna 

som är den stora produkten och de kan nu kalla sig specialist på profilerad trälist.

Och utvecklingen har inte stannat för företaget. Just nu är man i startgroparna för 

inköp av en ny pelletsmaskin och byggnation av en lagerbyggnad. 

- Återigen kan man köpa närproducerat pellets i Deje, säger Mikael och ler stort.

Motivering:

”Under sina fyra år som ägare av företaget 

har de slagit samman två företag till en 

enhet för att stå sig starkare i omvärlden. 

De har drabbats av en brand som totalför-

störde stora delar av verksamheten men 

reste sig snabbt ur askan och återuppbygg-

de verksamheten till vad den var innan 

branden utbröt. Ägarna visar på ett stort 

mod och en stark tro på entreprenörska-

pet. I dag är AB Dejeträ ett av de riktigt 

betydelsefulla företagen som bygger Sve-

rige men som lever i skymundan från de 

stora rubrikerna.”
Malin Wikner

Informatör

 AB Dejeträ gratuleras

AB Dejeträ är 
Årets företagare
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Ung

Även i år hade kommunens unga chansen 

att söka sommarjobb där de under 3 veck-

or jobbar med sitt drömprojekt. Under ti-

den för drömsommarjobbet träffades vi 2 

gånger i veckan för att checka av hur det 

gick för alla. Tio platser som drömsommar-

jobbare fanns och jobben gick till följande 

personer och drömprojekt:

Shower
Hanna Rohdin, Jennifer Fjällman och 
Fanny Eriksson satte ihop 2 olika shower/

repertoarer. En för dagis och en för äld-

reboende. De kontaktade även personalen 

på platserna de ville uppträda på och bo-

kade tid för uppträdandet… 

Superuppskattat tjejer!

Demoinspelning
Adam Frödin jobbade med att spela in en 

egen demo, med hjälp av Lärcenters in-

spelningsstudio. Där fanns allt han behövde 

för att kunna förverkliga sin dröm. 

Coolt Adam!

Smultronställen
Emmy Dahlström och Hanna Rodin in-

tervjuade forshagabor om smultronställe i 

kommunen. De åkte runt och fotade stäl-

lena och skrev om platserna. Resultatet av 

detta, blev en fin broschyr som finns att se 

på turistbyrån. Tjejerna kontaktade även 

NWT, som gjorde ett reportage om dem 

och deras drömjobb! Snygg jobbat, tjejer!!

Oljemålning
Gabriellas Boström dröm var att måla tav-

lor i olja och arbeta fram en utställning. 

Hon kontaktade biblioteket i Lärcenter, 

där de gärna visade upp hennes konst.

Kreativt Gabriella!

Djur- och naturfoto
Fanny Magnusson drömjobb bestod i att 

fota djur och natur med en twist i motivet. 

Dessa skulle sen tryckas upp både som tav-

lor och som vykort! Hon kollade på nätet 

och hittade ett bra ställe att beställa detta 

ifrån! Härligt go Hanna!

Gatushow
Kommunens egen fakir Joachim Ekstam 

ville sätta ihop en gatushow. Konster och 

trick hade han redan klar, jobbet bestod 

i att få ihop det till en sammanhängande 

föreställning! Bedårande Jocke!

Fotoutställning
Miranda Wigander jobbade fram en foto-

utställning. Hon kontaktade biblioteket på 

Lärcenter där hon fick ställa ut! 

Tjusigt Miranda!

Som avslutning visade alla ungdomar upp 

vad de gjort i en monter på Forshagafes-

tivalen. Tack festivalkommittén för att vi 

fick en plats, trots att vi kontaktade er så 

sent! Under hösten kommer ungdomarnas 

arbeten att visas i Kulturhuset Deje. Tack 

alla ungdomar för 3 härliga drömveckor!!  

Foto, show och musik när unga 
skapade egna drömsommarjobb

Kicki Lindfors, Joachim Aude
Ungdomssamordnare
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• Se till att få klart med ett skriftligt hy-

reskontrakt med hyresvärden eller den 

person du ska hyra din bostad av innan 

du bestämmer flyttdatum. 

• Ska du hyra i 2:a hand? Se då till att 

det finns ett godkännande från hyres-

värden. Ett godkännande behövs inte 

om du endast ska hyra ett rum och vara 

inneboende hos någon. 

• Glöm inte att adressändra så att du 

blir skriven på din nya adress i tid, då 

slipper du långdragna eftersändningar 

av viktiga brev som ska skickas till dig. 

• Se till att skaffa en hemförsäkring hos 

ditt försäkringsbolag. 

• Boka släpkärra eller flyttbil i tid, det 

kan vara fullbokat runt månadsskiftet. 

Har du tänkt använda en flyttfirma? Ta 

in offerter och gör helst upp skriftligt 

om pris och datum när flyttfirman ska 

komma. 

• Glöm inte att anmäla till Elnätsbolaget 

i kommunen så att du får elen påkopp-

lad. Lika viktigt är att avanmäla elen 

från den bostad som du flyttar ifrån. 

Flytta hemifrån?  

www.hyresnamnden.se 

www.adressandring.se 

www.telepriskollen.se 

Tips från Rådrummet inför flytten

NyTTIGA LäNKAR

Kontakt

Jane Ullman, Elisabeth Eklo, 
Ulf Stefansson, Ina Johansson
Besöksadress: 
Kungsgatan 12/Stora torget, Karlstad
Öppet: Mån – Fre kl. 11-16
Tel.tid: Mån – Fre kl. 11-12 och 13-15
Tfn: 054 – 29 73 12, 054 – 29 73 04, 
054 – 29 73 02, 054 – 29 73 01
Fax: 054 – 29 73 10
E-post: konsumentkarlstad@karlstad.se

En utmaning som 

riktade sig till 

ALLA kommunens 

ungdomar från 13 

år. Cirka 30 ung-

domar vågade sig 

på en utmaning som kom att bli en höjd-

punkt på sommarlovet!

Utan att veta vart 

dom skulle, med 

endast ett gam-

malt brev som 

beskrivning på 

vad som var bra att ha med sig, stod dom 

där en fredag eftermiddag i juni. Fyllda av 

nyfikenhet hämtades alla ungdomar upp 

utanför de båda ungdomsgårdarna för att 

sedan bege sig vidare till målet! Vad dom 

då inte visste var att dom en hel helg skulle 

bli strandsatta på en öde ö i Visten! När-

mare bestämt Brännvintorpsön! 

Första dagen och 

kvällen bestod 

av uppbyggnad 

av två läger, ett 

öst och ett väst. 

Innan middagen delades alla ungdomar in i 

lag, där varje lag fick varsin färg i form av 

t-shirtar. Var och en fick designa sin egen 

t-shirt! ”-Får vi klippa hål på dom?”,  ”-Ja 

självklart, gör vad du vill”,  ”-ÅÅÅ coolt”! 

Så var dom igång, och vilka idéer! Varje lag 

gjorde också en flagga som skulle tas med 

vid varje uppdrag på ön!

Helgen bjöd på 

tävlingar som 

var både äckliga, 

svåra, roliga, klu-

riga och krävande. 

God mat som lagen själva fick laga i tur och 

ordning för hela lägret och varje kväll av-

slutades med allsång kring lägerelden inpå 

småtimmarna och spökhistorier såklart! 

Vad är läger utan spöken?

Survivorcamp är tillbaka nästa år – var be-

redd!

Survivorcamp – 
ett äventyr 
utöver det vanliga

Linda Olson
Ungdomssamordnare

070-316 28 88
linda.olson@forshaga.se 

• Gå helst igenom bostaden med din hy-

resvärd och be att få tillgång till utflytt-

ningsprotokollet från tidigare hyresgäst. 

• Hör efter med din hyresvärd vad som 

gäller för tv, telefon och bredband i din 

bostad. Undersök även hos operatörerna 

om de kan koppla i tjänsterna i din bostad. 

• Är du ny som ungdom i stan, glöm inte 

att skaffa ett eget bankkonto och ett sys-

tem för att betala dina räkningar. Är du 

osäker på hur du får din ekonomi att gå 

ihop så finns ”Koll på pengarna” att hämta 

på biblioteken i Deje och Forshaga. Bro-

schyren ger dig råd och tips om hur du bäst 

sköter din hushållsekonomi.   

När det är dags att flytta hemifrån finns det många saker som det är 
bra att ha koll på!

Konsument
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I Forshaga kommun har tidigare funnits 

en teaterförening som varit väldigt aktiv 

och som genomfört många uppskattade 

arrangemang. I slutet av förra 

året återuppstod teater-

föreningen som hitills 

medverkat till 10 före-

ställningar av Västanå 

teater vid Lärcenter i 

Forshaga den s.k. ”Tita 

grå” föreställningen 

och Göran Forsmarks 

monolog om ”Mannen från 

Malmberget” som nyligen ge-

nomfördes i Kulturhuset i Deje. 

Båda föreställningarna har varit uppskat-

tade och ”Tita grå” spelades vid 8 tillfäl-

len för skolklasser och vid 2 tillfällen för 

allmänheten. ”Mannen från Malmberget” 

handlade om uppväxten i malmfälten, kär-

leken, arbetet, skrivkurs och tänkandet. 

Ny kulturstig i Mölnbacka

Ta några eldsjälar, en idrottsförening, en 

vacker bygd, en motionsslinga och en liten 

nypa kommunal hjälp. Tillsammans bildar 

det fem kilometer kulturstig fylld med 

Mölnbacka-historia.

– Det började med 

att återuppståndna 

idrottsföreningen 

MAIS i Mölnbacka 

hade samlingar vid 

Åna i Mölnbacka för 

idrottsutövning, då 

behovet av en motionsstig uppkom. När 

slingan väl kommit till väcktes idéen om 

att göra en kulturstig. Man passerar ju en 

mängd platser av historiskt värde, säger 

MAIS ordförande Göte Falk.

Längs stigen passerar man för bygden 

minnesvärda platser bland annat den 

gamla landbanan, 

Lillängsberget och 

stångjärnssmed-

jan. På varje plats 

finns skyltar med 

intressanta texter 

som beskriver vad 

som funnits på platsen och på skyltarna 

finns också bilder från hur det såg ut på 

samma plats förr. Totalt 15 minnesmärken 

blir det om man väljer att gå hela sträckan 

på fem kilometer. 

Kulturstigen invigdes i början av juni och 

många människor strömmade till platsen. 

Initiativtagaren Göte Falk och kommunal-

rådet Angelica Rage höll tal och klippte 

band i den ljumma försommarkvällen. 

– Bra sätt att överföra historia från en ge-

neration till en annan och samtidigt få mo-

tion på köpet, sa Angelica Rage.

8-11 september är det dags för den klas-

siska hockeyturneringen TV-pucken i Fors-

haga. Totalt 21 matcher kommer 

att spelas i Ängevi Ishall i 

Forshaga och orten vän-

tas få många hockey-

sugna besökare. 

Sex distrikt från hela 

Sverige kommer hit. 

Under onsdagen 

och torsdagen spelas 

matcher så att alla lag 

får möta varandra. På 

fredagen spelas så kallade 

placeringsmatcher i Forshaga. Alla 

som kommer på plats fem i sina grupper 

kommer att spela då.

Under de här dagarna spår arrangörerna 

att Forshaga får cirka 700-800 besökare 

extra. Jan Strandberg som är huvudansva-

rig för TV-pucken i Forshaga hoppas också 

att många ortsbor besöker Ängevi för att se 

morgondagens hockeystjärnor.

Dags för TV-pucken 
8-11 september

Malin Eriksson
Informatör

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

Forshaga-Deje teaterförening 
– en del av Riksteatern

Jan Gustavsson
Forshaga-Deje teaterförening

Lagen som kommer att spela sina matcher 

i Forshaga kommer från Göteborg, Öre-

bro, Västerbotten, Medelpad och 

Bohuslän. Spelarna är födda 

1995 eller senare. De 

värmländska lagen 

kommer att spela sitt 

gruppspel i Kristi-

nehamn vilken är 

huvudort för TV-

pucken.

Vill man gå på match 

och titta på hockey kos-

tar en dagsbiljett 100 kr. För 

250 kronor får man ett pass för 

hela turneringen. Barn upp till 15 år går 

in gratis. Fredag den 10 septemberinleds 

kvartsfinalerna i Löfbergs Lila Arena i Karl-

stad, på lördagen är det semifinal och på 

söndag spelas finalen. Matcherna i Karlstad 

TV-sänds. 

För att citera Forsmark: ”De flesta vill inte 

simma förrän de kan det,” och en ”pilsner-

flaska blir inte mera full även om den står 

under Niagara.”

Teaterföreningens verk-

samhet har fått mycket 

gott stöd av kulturför-

valtningen i Forshaga 

kommun och det är vi 

tacksamma för. Styrel-

sen för föreningen be-

står av Håkan Engmalm, 

ordförande, Maria Martins-

son, sekreterare, Jan Gustavsson, 

kassör och övriga styrelseledamöter Frida 

Lindman, Thomas Alkefjäll, Pia Segerpalm, 

Gun Forsström och Kristina Gäfvert.

Malin Eriksson
Informatör

Två guld i Ungdoms-SM

Carl Sjöstedt från 

Forshaga och täv-

lar för IF Göta tog 

två guld i Ung-

doms-SM i friidrott 

i Kil i mitten av 

augusti, ett på 300 

m häck och ett på 

400 m i pojkar 16 år. Grattis Carl!



Kontakten nr 4 september, 2010   15   

å ung”. Vår 

sångartropp, 

ger framtids-

hopp, emot 

ett glädjefullt 

förlopp. I Kils 

och i Fors-

hagas bygder, vi hurrar glatt idag HURRA 

HURRA.” 

Tack Forshaga kommun för blommorna!

Tina Flognmans handbollsskola genomfördes för första gången 2007. För 
varje år har skolan vuxit kraftigt varje säsong och i år slogs ett nytt del-
tagarrekord, 126 deltagare. 

Handbollsskolan är ett samarbete mellan Forshaga HK och Tina Flognman. Konceptet är 

mycket enkelt: minst tre högklassiga bollpass per dag och därutöver minst en aktivitet 

till som är mera lekbetonad.  Årets nyhet var Discohandboll! 

Handbollsskolan hade en guldkantat instruktörsstab i år. Fyra tjejer från a-landslaget: 

Tina Flognman, Isabelle Gulldén, Petra Skogsberg och Anna-Maria Johansson visade att 

de även har en framtid som tränare. Därutöver deltog elitseriespelarna Daniel Lindquist 

och Andreas Bamberg från H 43 samt Joakim Svensson, LUGI och Tomas Tverin, GUIF. 

Instruktörsgruppen toppades med master coach-utbildade Ulf Andersson samt Tobias 

Nordendorp,  Andreas Johansson och duktiga ledare från IF Hellton. 

Förra Färjestadsbacken och landslagsstjärnan Thomas Rhodin föreläste om gruppen 

och individen. Även Isabelle Gulldén fångade åhörarnas intresse genom att berätta om 

hennes karriär och val som hon gjort för att nå till den nivå som hon är på idag.  På 

lördagkvällen spelades match mellan handbollsskolans instruktörer och ett kändislag. I 

kändislaget deltog bland andra Stefan Holm, Mattias Johansson, Marcus Bergwall, Ola 

Fredriksson och Patrik Bodén.  Ånyo förlorade instruktörslaget, denna gång med ett mål.

Deltagarrekord för Tina
Flognmans handbollsskola

Per Söderberg
Ordf Forshaga Handbollsklubb

Sommarfest med PRO

Den 14 juli bjöd Forshaga och Ulleruds PRO  

in pensionärerna i kommunen till stor som-

marfest i Folkets park. Vi välkomnades av 

Forshaga PRO:S ordförande Lennart An-

dersson och bjöds på musik av PRO:s sång-

grupp och Deje dragspelsklubb.

Vi gästades av Björn Sandborgh som stod 

för underhållningen och berättade roliga 

historier. Kaffe och tårta serverades med 

musik av dragspelsklubben. Eftermiddagen 

avslutades med et stort lotteri med vinster 

skänkta av Forshaga PRO:s sygrupp.

Rullstolsrally i Forshaga

Den 2 juli var det rullstolsrally. Vi samlades 

utanför Lintjärn och de boende med förare 

startade sin utflykt med en tur förbi slottet 

och fortsatte mot campingen. Vi stannade 

för en törstsläckare utanför Turistbyrån 

och sedan besökte vi ”Klarälvsrummet” 

och fick se en utställning om vackert konst 

och hantverk. Promenaden hem gick längst 

älven och förbi församlingshemmet och 

kyrkan. Rullstolsförarna som ställde upp  

kom från PRO, SPF, Anhörigföreningen, Ak-

tiviteringsgruppen, Röda korset och våra 

frikyrkor. Med var också några sommarjob-

bande skolungdomar. En grupp från SFI var 

med för att se på vår verksamhet, umgås 

och lära sig mer av det svenska språket. 

Midsommarfest 
på Lintjärn

Den 23 juni var 

det Lintjärns 

årliga midsom-

marfest.  Ca 70 

personer kom till 

festen och bjöds på fin sång och musik av 

Håkan Engman/Rindestrand. Några tog sig 

en dans kring stången och solen lyste från 

en molnfri himmel. 

Lisbeth Budai
PRO

Lisbeth Budai
PRO

Lisbeth Budai
PRO

FUB Kil-Forshaga firade 10 år

I början av juni firade FUB Kil-Forshaga 10 

år. Det dukades upp till fest. Det bjöds på 

välkomstdrink, mat och födelsedagstårta.

Under åren har man bland annat anordnat 

ett eget Idol i Kils Arena och så har det 

blivit en High School Musical-resa.

Lagom till tioårsjublieet hade en sång 

skrivits. Refräng: ”Kom med å sjung, med 

kraft å schwung, i vår Förening: ”Stark FUB Kil-Forshaga



Överförmyndarnämnden i Fors-

haga efterlyser personer (kvinnor 

och män) som är intresserade av 

uppdraget som gode män.

För mer info och intresseanmälan 

är du välkommen att kontakta 

överförmyndarkontoret under 

kontorstid.

Se även www.forshaga.se under 

rubriken Omsorg och stöd. 

Nya telefon- och 
mottagningstider: 

Alla helgfria vardagar kl. 10-12 

Tel: 054-17 20 00 (växel)

Tel: 054-17 20 22 (direkt)

Adress: Kommunhuset

Storgatan 52

Gode 
män sökes

Nu drar läseklubben 
igång igen

Läseklubbens träffar 
under hösten:

15 september kl 15-16

13 oktober kl 15-16

10 november kl 15-16

8 december kl 15-16

Är du mellan 11 och 13 år och gillar att läsa och 

prata om böcker? Nu drar vi igång Läseklubben på 

Forshaga bibliotek igen och hälsar nya och gamla 

medlemmar välkomna. 

Vi träffas en onsdagseftermiddag i månaden och 

pratar böcker, byter boktips med varandra och fi-

kar. Vill du vara med? Anmäl dig på biblioteket i 

Lärcenter eller skicka ett mail till: sara.carlsson@

forshaga.se.

34 studenter har 
påbörjat YH-utbildningen 

Behandlingsassistentutbildningen psykoso-

cialt arbete som har funnits i kommunen 

sedan 2002 är från och med hösten 2010 

en yrkeshögskoleutbildning. De tidigare 80 

KY poängen är numera 400 yrkeshögskole-

poäng. 

Utbildningens innehåll förändras inte men 

de studerande som tar sin examen 2012 får 

en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 

Den 15 april hade 174 personer lämnat in 

en ansökan till utbildningen, en antag-

ningsnämnd har under våren arbetat med 

urvalet och 34 studerande startade sin ut-

bildning den 16 augusti.

Läs mer om YH på forshaga.se/yh

Britt Carlsson
Lärare Forshaga Yrkesutbildningar

Vill du utveckla det positiva 
samspelet med ditt barn, 2-10 år?

Välkommen till fem samtalsträffar i höst på Familjecentrum med början 
30 september kl. 18.00 och därefter varannan vecka. Vi ser på film, vi 
pratar mycket, information om Vägledande samspel och fika.

Det positiva samspelet finns väl grundat i forskning om barn som kallas ICDP, eller Vägle-

dande samspel på svenska. Det handlar om att utveckla ett positivt samspel mellan barn 

och vuxna, barn och barn, samt mellan vuxna. Det är ett samspelsprogram som grundar 

sig på vad som gynnar barns växande och lärande. Barn är precis som vuxna helt bero-

ende av sin omgivning för att de egna resurserna ska komma fram och kunna användas. 

Vi kommer att berätta om Vägledande samspelets åtta teman och tre dialoger. 

De flesta förskollärare har fått del av Vägledande samspel. Nu får alla föräldrar chansen. 

Ring gärna om du har frågor eller vill anmäla dig. 

Emma Nilsson 054-17 21 06, 070-213 29 49

Emma Nilsson, Familjecentrum
Ann-Kristin Källström, Svenska Kyrkan
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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

Klas Gustafson, Gösta Ekman:

Farbrorn som inte ville va stor

En lång karriär har gjort 

Gösta Ekman till en av 

Sveriges mest älskade 

skådespelare, pappa till 

odödliga figurer som den 

snubblande mahatman, 

Papphammar och Charles-

Ingvar ”Sickan” Jönsson. Ändå var skåde-

spelaryrket inte självskrivet för den unge 

Gösta: det hade varit betydligt enklare att 

inte följa den bana som gjort hans far och 

farfar berömda. Han är en god tecknare 

och en hygglig pianist, han kunde ha blivit 

bildkonstnär eller musiker, eller författare.

Med tanke på Gösta Ekmans position i 

svenskt kulturliv är det hög tid att han änt-

ligen tillägnas en egen bok. Farbrorn som 

inte vill va stor bygger på omfattande sam-

tal med Gösta Ekman, dokument från hans 

privata arkiv och intervjuer med hans vän-

ner och kolleger.

Anna Jansson

Drömmen förde dej vilse.
Ett nytt fall för Maria Wern

Den gamla Gotlandsmy-

ten om havsfrun berät-

tar om en ung kvinna 

som drunknar på sin egen 

bröllopsnatt. Sedan dess 

försöker hon locka med 

sig unga män i djupet. 

Myten väcks till liv en 

tidig försommarmorgon när en sjuksköter-

ska hittas mördad i botaniska trädgården i 

Visby. Hon är klädd som brud.

Kriminalinspektör Maria Wern får i upp-

drag att utreda fallet. Det blir en ojämn 

kamp där mördaren kan observera varje 

steg polisen tar. Med en intelligens och ett 

tekniskt kunnande som överträffar allt de 

trott var möjligt planläggs en djävulsk stra-

tegi. Ondskan finns närmare än du tror.

Eden Maguire

Beautiful dead – Jonas bok

Darina är 16 år när hen-

nes pojkvän Phoenix blir 

dödad i ett gängbråk. Hur 

kunde det hända? Phoenix 

var inte våldsam av sig. På 

mindre än ett år har fyra 

elever på Darinas skola 

dött i konstiga olyckor: 

drunkning, mc-krasch… Varför? 

Darina kör omkring planlöst i sin bil och 

hamnar vid ett ödehus. Inne i huset ser hon 

en grupp människor i ring. Där finns Pho-

enix och de andra ungdomarna som dött, 

vackra och bleka. De har fått återvända 

till de levande för att reda ut ouppklarade 

saker. De har ett år på sig och de behöver 

Darinas hjälp. En spännande ungdomsbok 

om död och omöjlig kärlek. Del ett av fyra.

Johan Unenge

Det ska jag bli! Testa ditt drömjobb!

Drömmer du om att bli 

polis eller fotbollsproffs 

när du blir stor? Undrar 

du hur det känns att vara 

astronaut eller om du 

skulle passa som delfin-

skötare? 

Här kan du läsa om olika yrken och testa 

om det verkligen är din grej. Så att du inte 

sitter där i en rymdraket och längtar efter 

att vara brevbärare. Gör testerna och fixa 

looken, det finns en massa roliga jobb att 

prova. Och du – man kan alltid ändra sig. 

Johan Unenge som har skrivit den här bo-

ken vill bli superhjälte när han var liten, 

men sedan kom han på att han hellre ville 

rita och skriva. Så kan det gå!

Evenemangstips
Fler evenemang hittar du på 
forshaga.se under Turism & eve-
nemang 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, e-post: tourism@
forshaga.se

Med reservation för ändringar

8-11 september Kl. 9.00-23.00

TV-Pucken, ängevi Forshaga För spelare 

födda 95 och yngre. Mer info på s. 14.

11 september

Butorps Vandringsdag, Olsäter Björn-

vålsfallet öppet mellan 10-16, där serve-

ras kaffe,te,våfflor mm. Vandring upp till 

Häståstjärn, säljes kôlbullar mellan 11-15. 

Servering av kaffe, saft, bröd, våfflor. 

12 september Kl. 10

Höstvandring, Forshaga Samling vid Hem-

bygdsgården. 

15 september Kl 15-16

Läseklubb på Forshaga bibliotek Vi träf-

fas en onsdagseftermiddag i månaden och 

pratar böcker och byter boktips och fikar. 

För dig mellan 11 och 13 år. 

16-19 september Kl. 9.00-23.00

Resport Trophy, ängevi Forshaga 

Spelare födda 98 och yngre. 

18 september Kl. 16

Fotboll div 5 - ängevi , Forshaga

Forshaga IF - Rävåsen 

19 september Kl. 15

Bingo på Tallmovallen, Östra Deje

Arr. Östra Deje IK

24 september Kl. 19

Stugsittarkväll, Forshaga hembygdsgård

3 oktober Kl. 15

Bingo på Tallmovallen, Östra Deje

Arr. Östra Deje IK

13 oktober Kl 15-16

Läseklubb på Forshaga bibliotek
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Charlie Cerovina Söderberg

Erik Gustafsson

Deje Simhalls aktiviteter 
och öppettider hösten 2010

23 augusti - 31 december

Måndagar:
Motionssim* kl 16-18

Rehabbad kl 18-19

Vattengympa kl 19 och 20

Tisdagar:
Allmänhetens bad kl 16-20

Motionssim* kl 20-21

Onsdagar:
Allmänhetens bad kl 16-20

Motionssim* kl 20-21

Pensionärsbad kl 13:15-16

Torsdagar:
Allmänhetens bad kl 16-20

Motionssim* kl 20-21

Fredagar:
Allmänhetens bad kl 16-20

Motionssim* kl 06-08

Babysim kl 14-16

Lördagar:
Allmänhetens bad kl 10-14

Söndagar:
Allmänhetens bad kl 13-17

Babysim kl 10:30-13

Öppettider för 
motionslokal** och solarier***
Mån-tors: kl 7:30-21

Fre: kl 6-20

Lör: kl 10-14

Sön: kl 10:30-17*    Åldersgräns 14 år
**   Åldersgräns 16 år
***  Åldersgräns 18 år

Kontakt:

Tel: 0552-446 72 (telefon-
svarare öppettider)

Receptionen tel: 
0552-446 70

Webbplats: 
www.forshaga.se/simhall

Höstlov
Under vecka 44 (1/11-5/11) finns extra 
öppettider för allmänheten. Tiderna är 
mån, tis, tors och fre kl 10-14 samt ons 
kl 10-13. 

Jullov
Under vecka 52 (27/12-30/12-10) finns 
extra öppettider för allmänheten. 
Tiderna är mån, tis och tors kl 10-14 och 
ons kl 10-13.

Stängt
5/11 fr o m kl 16 t o m 6/11 (Alla helgon) 
28/11 stängt pga simtävling 
23/12 t o m 26/12 (Juldagarna) 
31/12 t o m 1/1 (Nyår)

Observera
Från klockan 18 gäller att barn under 
14 år badar i vuxens sällskap. Kassan 
stänger en timme före, och omklädnings-
rummen en kvart efter badtidens slut. 

Öppna förskolan har öppnat
Barn 0-6 år i vuxens sällskap är välkomna till öppna förskolan. Öppna för-

skolan hittar du på Familjecentrum i Forshaga. Vi sjunger, leker, bakar, 

målar med mera. Välkommen önskar Emma och Sabile

Öppettider

Onsdagar   kl. 13-16

Torsdagar  kl. 10-13
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Besök hos de nyfödda i Forshaga 
kommun är en tradition. Kommu-
nalråd Angelica Rage hälsar på för 
att fira familjens nytillskott och för 
att överlämna forshaganallen älvis. 
Det är uppskattade besök och samtal 
som har resulterat i många nya ideér 
och förslag. 

Bebisupp-
vaktning

Eira Karlsson

Gustaf Skogling Isak LarssonIdde Ceder

Emma ÅhlinElsa Karlsson-Lindh

Anton Olsson Billy Andersson
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Wilma ErikssonViggo Bergman Bokvist

Oscar ToressonNoa DanielssonLudvig Gullmar

Smilla Tallberg

Jennifer Andersen Linnea Heggen Lucas Huatorpet


