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Kontakten-arkiv
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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

Det som göms i snö kommer upp i tö...

Snusdosor, cigarettpaket, chokladpap-

per, juicepaket, youghurtförpackningar 

och tomma bullpåsar är bland det van-

ligaste som sticker upp bland de tinande 

snödrivorna.

För att inte tala om hundarnas bajshögar 

som kantar alla gång- och cykelbanor.

Det finns papperskorgar. Kanske inte 

precis överallt men nog borde vi kunna 

stoppa en del småskräp i fickorna tills vi 

når fram till en papperskorg?

 

Det känns inte bra att se allt skräp och 

klotter och samtidigt veta, att kostna-

derna för att hålla snyggt och rent tar 

pengar från till exempel omsorgen om 

barn och gamla.

Dessutom vet vi att ett rent och tryggt 

samhälle ökar möjligheterna att locka till 

sig nya positiva invånare. Chanserna ökar 

också att vi får behålla folk som redan 

bor här.

 

I skrivande stund har Forshaga Folkets 

hus klottrats ned. Det kostar stora peng-

ar för föreningen att sanera fasaderna. 

Pengar som hellre borde läggas på fler 

b a r n t e -

atrar, dans-

kurser och 

musikfesti-

valer.

 

Kanske finns det 

hopp om för-

bättring? Städ-

kampanjen drar 

snart igång.

Små barn och skole-

lever och annan per-

sonal ska ut tillsam-

mans och städa. Det 

är kul!

Men på sikt önskar jag att vi kan skippa 

städdagarna och istället ägna samma 

tid, kraft och pengar till blomsterplan-

teringsdagar.

Plocka ett skräp om dagen du med, så 

kanske den drömmen kan bli verklighet!

Omslagsfoto: Äldre och barn i möte
Fotograf: Annelie Nilsson

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

Se skolmatsedeln i din smartphone

Musikskolan har jobbat med ett projekt 

som bygger på Alice Tegnérs musik och 

sångskatt.

18/5 repetition hela dagen i Folkets hus. 

19/5 skolkonserter på förmiddagen.

19/5 samling elever 17.30 för genrep, 

Nu kan du se Forshaga kommuns skol-

matsedel i din mobiltelefon. Med hjälp 

av applikationen Skolmaten kan du när 

som helst kolla vad barnen fick till mat 

i skolan och på förskolan.

— Vi tycker att det är viktigt att föräldrar-

na får möjlighet att planera veckans mat, 

konsert 19.00

På onsdag ordnar musikskolan lunch och 

på torsdag är barnen åter till sin skola 

för lunch.

Musiklärarna

Musikskolans elever har konsert i vår

säger Maria Käll-

ström, kostchef.

Appen är gratis och 

finns att ledda ned 

från App Store och 

Android Market.
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Företaget Control Design Scandi-
navia vill testa en ny produkt och 
i vår kan myggfällor komma att 
placeras ut i Deje.
— Vi vill se hur effektiva de är, sä-
ger företagets vd Peter Svensson.

Sammanlagt är det fem fällor som ska 

ställas ut varav varje fälla ska kunna 

täcka ett område om 4 000 kvadratme-

ter. Placeras de rätt ska de boende i de 

drabbade områdena kunna märka stor 

skillnad menar Peter.

— Då kommer de att se en markant 

minskning och den blir större ju längre 

säsongen går.

Fällorna ställs i områden myggen trivs på 

och lockar dem och andra blodsugande 

Myggfällor kan minska myggplågan
insekter till sig genom ljus, ett speciellt 

doftämne, koldioxid och värme. Myggen 

avlivas genom att de torkas ut.

— För att vi ska komma åt att plocka ge-

nerationerna vill vi ställa ut dem redan i 

maj, säger Peter.

Fälla på tomten?
Nu söker man personer i de drabbade 

områdena som kan tänka sig att ha en 

fälla på sin mark eller tomt. Man blir 

då ansvarig för skötseln av fällan, vil-

ket innebär att tömma fällan på mygg, 

samt påfyllning av gas. Beräknad kostnad 

är 300 till 500 kronor för säsongen som 

sträcker sig från maj till augusti.

Control Design Scandinavia beslutar i 

samarbete med kommunen var fällorna 

gör mest nytta.

— Vi kommer också att samordna det här 

projektet med forskarna från Uppsala så 

att deras arbete inte störs, säger Tomas 

Ivansson, miljö- och byggchef.

Malin Wikner
Informatör

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

Vill du ha en myggfälla?
Är du intresserad av att ha en fälla på 
din mark eller tomt? Är det möjligt att 
dra el till platsen? 

Då kan du höra av dig till Tomas Ivans-
son, miljö- och byggchef på Forshaga 
kommun.
tomas.ivansson@forshaga.se

Schwedennetzwerk - vänortsbesök
Sedan år 2007 bedriver Forshaga 
kommun vänortsutbyte med den 
tyska kommunen Klütz. Klütz ut-
gör huvudorten i förbundet Klüt-
zer Winkel, som består av ett 
antal små kommuner vid Öster-
sjökusten.

Tillsammans med Klütz medverkar Fors-

haga kommun i Schwedennetzwerk som 

innefattar kommunerna Hammarö, Kil, 

Säffle, Åmål, Svenljunga och Laxå med 

motsvarande tyska vänorter. I år har tu-

ren kommit till Forshaga kommun och 

Klütz att inneha ordförandeskapet. 

För att diskutera årets agenda för Schwe-

dennetzwerk samt fortsatt vänortsutby-

te gästade en delegation från Klütz mel-

lan den 16-20 mars Forshaga kommun. I 

spetsen för den tyska delegationen var 

borgmästare Dietrich Neick. I sällskapet 

fanns även Maria Schultz (avdelnings-

chef för plan- och byggförvaltningen) 

Mechthild Grazek (engelskalärarinna) 

samt Sven Oppor (deltidsbrandman med 

ansvar för ungdomsbrandkåren). Fors-

haga kommun representerades av kom-

munalråd Angelica Rage, kommunutre-

dare Nadja Pettersson samt kultur- och 

fritidschef Lena Gustavsson.

Fokus på skola och ungdom
På programmet stod flera studiebesök, 

främst med inriktning mot skola och 

ungdom. Bland annat bjöd rektor Marie-

Louise Nilsson på en rundtur kring Gross-

bolsskolans lokaler, där vi fick besöka 

skolans elever i deras klassrum och ta 

del av undervisningen. 

Vi hälsade även på Lärcenters elever där 

de som studerar tyska passade på att 

testa sina språkkunskaper med våra gäs-

ter. En av höjdpunkterna var musikupp-

trädandet med musikskolans ensemble 

”Blås & Bus”. Vistelsen på Lärcenter 

avslutades med att samordnare Leif 

Forssten redogjorde hur situationen för 

kommunens arbetssökande ser ut i för-

hållande till länet och riket.

Vill utöka utbytet
Den tyska delegationen var mycket im-

ponerade av skolornas lokaler, utrustning 

samt lärarnas öppna och nära relation till 

sina elever. Förhoppningen är att utöka 

och utveckla vänortsutbytet främst mel-

lan ungdomar samt inom skola, idrott, 

musik och kultur.

Stort tack till personal och elever på 

Grossbolsskolan samt Lärcenter, Blås 

& Bus, Mattias Andersson och Monika 

Nykvist på Forshaga brandstation samt 

personal på kommunkontoret med flera, 

som medverkade till att skapa ett givan-

de vänortsbesök!

Nadja Pettersson
Kommunutredare

054- 17 20 11
nadja.pettersson@forshaga.se
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Stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar för 

att Sverige ska bli världens renaste land. 

De driver olika projekt för att nå den vi-

sionen, bland annat  skräpplockardagar-

na. Kampanjen är riktad mot nedskräp-

ningen och uppmuntrar allmänheten att 

plocka skräp i sin närmiljö.  

Ett renare Forshaga
Ett renare Forshaga ökar trivsel och 

trygghet i kommunen, sparar pengar 

och främjar turismen. Det är trevligare 

för alla att vistas på rena stränder, torg 

eller gator än där det är skräpigt. En 

ren miljö är en tryggare miljö för barn, 

Forshaga Sveriges renaste kommun?
vuxna, djur och natur.

Nedskräpning är inte det största miljö-

problemet, men ett som det är relativt 

lätt att göra något åt. Det är enkelt att 

låta bli att slänga ett skräp! 

Vi satsar på att städa kommunen under 

skräpplockarveckan första veckan i maj. 

Alla som vill är välkomna att vara med 

och plocka skräp. Det är lika viktigt att 

det är skräpfritt i villakvarteren och i 

närskogsområden som i de centrala de-

larna av tätorterna. 

Gör så här
Hämta en säck på kommunkontoret i 

Forshaga eller kulturhuset i Deje den 2 

eller 3 maj. Då får du även information 

var du kan lämna den fyllda skräpsäcken. 

Anmäl dig gärna på Håll Sverige Rents 

hemsida www.hsr.se. 

Ett skräp om dagen
Har du inte möjlighet delta under vecka 

18 kan du bidra genom att när som helst 

plocka upp ett skräp och lägga i en pap-

perskorg. Hjälps vi åt tillsammans skulle 

det till slut inte finnas något skräp som 

förstör naturen. 
Anne Hellström

Informationsansvarig kommunteknik
Telefon 054-17 20 40

Kan Forshaga bli Sveriges renaste kommun? Vecka 18, 2-6 maj, deltar 
kommunen i Håll Sverige Rents kampanj ”skräpplockardagarna”. Alla 
är välkomna att vara med. Var med du också så att vi får en renare 
och trivsammare kommun!

Skräpplockardagar 
2-6 maj

Vi fick in 170 svar, som nu sammanställts 

och vi försiktigt börjat analysera.

Att tidningen Kontakten är välkänd och 

läst fick vi ett kvitto på. 99 procent upp-

ger att de läser tidningen och åtta av tio 

uppger att de läser 60 procent eller mer 

av innehållet! De allra flesta tycker ar-

tiklarna är intressanta, att den kommer 

ut tillräckligt ofta, och populäraste inne-

håll är nyheter/evenemang och informa-

tion från olika verksamheter.

Diskussion på Facebook
71 procent av respondenterna besöker 

vår webbplats och söker då främst kon-

taktinformation och öppettider. Åtta av 

tio tycker det är lätt att hitta på vår 

hemsida, sju av tio tycker att hemsidan 

ska utvecklas med fler tjänster.

Vi vill att våra invånare ska vara välin-

formerade och vårt mål är att förmedla 

en rättvis bild av Forshaga kommun. 

Samtidigt vill vi att invånarna ska känna 

sig delaktiga, och har en bra dialog med 

kommunen. Nya tekniker öppnar också 

upp för nya sätt att kommunicera. So-

ciala medier ingick till exempel inte i 

vår undersökning. Vi öppnar nu en dis-

kussion på vår Facebooksida där du kan 

ge din syn på hur du vill att kommunen 

ska informera och hur dialogen mellan 

invånare, kommuntjänsteman och po-

litiker ska föras i framtiden. Du hittar 

diskussionen på www.facebook.com/

forshagakommun.

Ni kan påverka
Vi kommer fortsätta analysera och redo-

visa informationsundersökningen, följa 

diskussionen på Facebook, och låta det 

ligga till grund för eventuella föränd-

ringar i det framtida informationsarbe-

tet.

Mattias göthberg
Informatör

054-17 20 10

mattias.gothberg@forshaga.se

Hur kan Forshaga kommun kommunicera?
Under januari/februari genomförde vi en undersökning om vad du som invånare tycker om informatio-
nen på vår webbplats och i kommuntidningen Kontakten. Vi skickade ut en enkät till 400 slumpmässigt 
utvalda personer i kommunen, en enkät som också lades ut på vår webbplats.  
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Efter fredagens middag står du 
där med den tomma konservbur-
ken. Du vet att den borde åter-
vinnas, men den åker snabbt ner 
i hushållssoporna under diskbän-
ken. En liten konservburk kan väl 
inte spela någon roll?

Faktum är att sopsorteringen börjar där. 

Hade burken hamnat i rätt återvinnings-

behållare så hade ett steg tagits mot ett 

renare samhälle. Sortering är faktiskt 

inte så krångligt som man kan tro. 

I Forshaga kommun finns fem återvin-

ningsstationer som Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen ansvarar för att 

tömma. Två finns i Deje, två i Forsha-

ga samt en i Olsäter. Det finns även en 

återvinningscentral, Katrinebergs åter-

vinningscentral, utanför Deje på vägen 

mot Mölnbacka.

Stationer och centraler
Men vad ska lämnas var? På återvinnings-

stationerna kan du lämna tidningar, bat-

terier och olika förpackningar. Vid ICA 

och Coop i Forshaga finns även en extra 

behållare för glas.

På återvinningscentralen lämnar du lite 

större avfall så som brännbart avfall, 

farligt avfall, elektronikavfall, metall-

skrot, möbler, däck, träavfall, träd-

gårdsavfall, aska samt kyl- och frysskåp, 

tvättmaskin och torktumlare. 

Asbest och obrännbart avfall, till exem-

pel isolering, ska lämnas på Djupda-

len i Karlstad. 

De gröna tunnorna
De sopor som inte sorteras, mest 

kända som hushållssopor, hämtas av 

Ragn-Sells i Karlstad normalt var fjor-

tonde dag. Varje hushåll får en grön 

soptunna som dessa sopor ska för-

varas i. Tunnorna finns i storlekarna 

190, 240 och 370 liter. 

För att underlätta tömningen kan du 

se till att det är gott om plats runt 

tunnan, minst 80 centimeter, och att 

lockets öppning är vänt mot gatan. 

Kommunen betalar en avgift till Karl-

stads Energi för att soporna sedan ska 

köras till Heden i Karlstad. Där för-

bränns soporna och värme utvinns.

Vi kommuninnevånare är skyldiga 

att sortera våra sopor. Sorteringen 

är en del av EU:s plan för hur avfall 

ska hanteras utan att djur och män-

niskor kommer till skada. Genom att 

återvinna och sortera rätt kan vi ta 

vara på många användbara ämnen, 

och förhindra att farliga kommer ut 

i naturen. 

På kommunens hemsida, www.fors-

haga.se, finns all information om sop-

hämtning, återvinningscentralens öp-

pettider samt en alfabetisk lista över 

hur olika avfall ska sorteras. 
Emma Hegarty

Praktikant

Sopsortering, 
en höna eller fjäder? Lotta Pettersson

Karlstad
1. Ja, papper, plast, 
glas och metall.
2. Nej, inget jag kom-

mer på.

Susanne Pettersson
Forshaga
1. Ja, allt utom mat.
2. Fler stationer, eller 
också får de tömmas 

oftare

Sara Carlsson
Karlstad
1. Ja, det gör jag.
2. Fler stationer.

Leif Forssten, Forshaga
1. Delvis, papper, glas, plast.

2. Nej, jag kommer inte på något faktiskt.

Maria Johansson. Deje
1. Delvis, jag försöker 
sortera plast, papper 
och sånt men har ingen 
kompost. Jag skulle 
kunna bli bättre.
2. Allt kan förbättras, 
men det är bra i både 
Forshaga och Deje, det 
finns bra miljöstatio-

ner.

Av: Emma Hegarty

Vi frågar dig
Fråga 1; sopsorterar du?
Fråga 2; finns det något som skul-
le göra återvinning enklare?

Pernilla Lindström
Forshaga 
1. Ja, plast, papper, 
metall och sånt.
2. Behållare i soprum i 

hyreshus.
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Självförtroende på schemat 

Årskurs 9 provade bland annat på att utöva ”den mänskliga pyramiden”. En lek som 
bygger på samarbete.

Christer Haglund som är idrottslärare 

och initiativtagare till projektet har ett 

brinnande engagemang för sina elever. 

Han vill satsa på ungdomarnas hälsa och 

ge dem en ökad förståelse om hur livet 

hänger ihop. 

— Det finns mycket statistik om att barn 

och elever inte mår bra, både psykiskt 

och fysiskt. I årskurs 9 ska man vara redo 

för gymnasieval och kommande yrkesliv. 

Och det är livet, framtiden, man ska väl-

ja. Många har höga mål, men man måste 

först lära sig själv och varandra att må 

bra, säger Christer Haglund.

Det är viktigt att på olika sätt lyfta fram 
självförtroendet. Men hur gör man det?
— Det är jättesvårt. Man måste lära sig 

att läsa in sig på personen. En bra rela-

tion till eleven är jätteviktigt, berättar 

Christer Haglund. 

Under temaveckan fanns film, dans, 

trygghetsövningar, diskussionsforum, te-

ater, rytmik, värderingsövningar, skriv-

övningar och föreläsningar på schemat. 

I gymnastiksalen stod dans i Värmland 

för programmet. Frej som är danslärare 

är övertygad om att dans är ett sätt att 

stärka elevernas 

självkänsla. 

Våga stå på sig
— Jag tror det här 

stärker självförtro-

endet, därför man 

får prova på något 

nytt. Man lägger 

dansen på en nivå 

så att alla klarar av 

att dansa. Man upptäcker att det inte var 

så farligt som man trodde. Jag kan fak-

tiskt det här. Men för den skull måste det 

finnas en utmaning. Det får heller inte 

vara för lätt, säger Frej Tiljander.

Svenskläraren Penny Jakobsson hade 

fokus på filmen Elliot. En film om en 

pojkes mod att välja en annan väg i li-

vet. Om styrkan att inte låta andra 

sätta hinder och begränsningar, utan att 

man själv ansvarar och förverkligar sina 

drömmar. 11-årige Ellliot bytte ut box-

ning för att ägna sig åt sin dröm — att 

dansa balett. I årskurs 7 samtalade man 

bland annat om vad som är manligt och 

kvinnligt. Eleverna fick också samman-

fatta filmen genom 

att skriva ned ord 

som passade in på 

det man såg, som: 

— Tjejig, musik, 

sorglig, homosexu-

ell, boxning, gruv-

strejk, modig, kol, 

balett, känslomäs-

sigt.

— Ärlig. Elliot vå-

gade visa vem han var. Säger Matilda 

Klingestad, 7 c

Hur viktig är lärarens roll att stärka 
eleven självförtroende?
— Kanonviktigt. Det är en poäng att be-

lysa det som är viktigt. Ett bra exempel 

är TV-serien klass 9a. Man vill förändra 

världen, men man orkar inte hålla peken 

hela tiden. Vissa dagar gör man bara, sä-

ger Christer Haglund. 

Christer är förhoppningsfull om att tem-

aveckan ska ge ungdomarna ökat själv-

förtroende. Att man lyckats så ett frö 

hos eleverna som man nu ska förvalta 

och få det att leva vidare i undervis-

ningen. 

Vision i Värmland
Christers kamp fortsätter. Han tycker 

det är svårt att betygsätta hälsa och 

idrott och vill finna ett gemensamt mål 

tillsammans med andra idrottslärare i 

länet. Till hösten tänker han åter igen 

arrangera en konferens ” Vision i Värm-

land”.

— Det vore bra om vi alla idrottslärare 

kunde samsas i Värmland. Om vi kom 

överens om hur man betygsätter och hur 

man bedömer idrott och hälsa. Det vore 

fantastiskt, avslutar Christer Haglund. 

Annelie Nilsson

På Lärcenter i Forshaga arbetar man för att stärka 300 högstadieungdomarnas självförtroende. Man vill 
få eleverna att våga blomma ut och visa vad man kan och vad vill med sitt liv. 

Christer Haglund.
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Bröderna Svante och Tomas Gustavsson 

stod för sång- och musikunderhållning 

och sedan bjöds det på kaffe och tårta. 

För vad kan vara mera värdefullt än att 

få roa sig och umgås med nära och kära? 

— Det är så viktigt att de boende och 

anhöriga får sätta sig ned över en fika 

och ett samtal, säger Monica Recenius, 

aktivitetssamordnare.

Vanja Thorén som bor på Ullerrudsgården 

har sin dotter Annelie Thorén vid sin sida.

— Mamma har inte bott här så länge, 

men det behövs. Det är bra att man kan 

få kontakt med andra anhöriga, säger 

Annelie Thorén.

Vill fortsätta med träffarna
Olle Martinsson instämmer. Han är på 

Ullerudsgården för att besöka sin bror 

Sven Martinsson.

— Det är väldigt trevligt. Jag är tacksam 

som får vara med på sånt här. Persona-

Musik och sång på anhörigträff 
Onsdag den 23 mars var det an-
hörigträff på Ullerrudsgården i 
Deje. Ett 40-tal boende och an-
höriga bjöds på sång- och mu-
sikunderhållning.

— Det är vikigt att röra på sig. Det hand-

lar om att äta varierad och balanserad 

kost. Då kan man också unna sig lite ex-

tra gott, som till exempel lördagsgodis, 

sa Stefan.

Stefan Holm vet vad han pratar om. Det 

räcker inte med att ha talang för att nå 

toppen, det krävs mer än så. Arbets-

laget på Norrgården hoppas att Stefan 

ska inspirera och motivera eleverna till 

att man själv kan påverka och göra sina 

Höjdarstart på temaarbete om kropp och hälsa
I mars fick Skivedskolan ett celebert besök av en av Sveriges främsta idrottsmän - höjdhopparen Stefan 
Holm. Stefan Holm som är uppvuxen i Forshaga pratade om hur viktigt det är med rätt kost och motion.

egna val som främjar både kropp och 

hälsa. 

Möten med olika yrken
Under sex veckor, två tillfällen i veck-

an, kommer Norrgårdens arbetslag att 

arbeta tillsammans med 43 elever från 

förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2. 

Syftet med temat "kropp och hälsa" är 

att eleverna ska få ökad kunskap om 

vad som främjar hälsa och att ge dem 

förutsättningar till personligt ställnings-

tagande i hälsofrågor. Man ska arbeta 

åldersblandat, elevorienterat, blandat 

med sånger och rörelser, göra studiebe-

sök och få besök av andra yrkesgrupper 

som främjar hälsan. Till exempel plane-

ras ett besök hos kommunens kostchef 

Maria Kjellström och ett besök av en 

person som arbetar i en lokal matvaru-

butik i Forshaga.
Annelie Nilsson

len är fantastisk och helt underbar, fort-

sätter Olle Martinsson.

Fatmire Katallozi, verksamhetschef, är 

mycket nöjd med verksamheten. Hon 

har som mål att anhörigträffarna ska 

fortsätta två gånger om året. För den 

som vill ska det också finnas en möjlig-

het till enskilda samtal med personalen.

Hur viktig är aktiveringen?  
— Jätteviktigt. Ger man 100 procent, så 

har man 200 procent tillbaka. Det är vär-

defullt att bara sitta och prata. 

Annelie Nilsson

Må bra-dag för anhöriga
Du som är anhörig, det vill säga du som vårdar el-

ler stöttar någon med långvarigt fysiskt eller psy-

kiskt funktionshinder, som har missbruksproblem, 

är välkommen till vårens må bra-dag. Ta chansen 

att bli ompysslad av våra duktiga terapeuter, få en 

behandling eller drick en kopp kaffe och prata en 

stund. Om du vill erbjuder vi ”prova på” yoga och 

avslappning. Vi kommer också att få möjlighet att 

göra ansiktskräm, salva eller schampo.

För att vara säker på att du får just den behand-

ling du önskar, ring i tid och boka. 

Tid: 3 Maj 9.30-13.00

Plats: Lintjärn, Europavägen 4 i Forshaga

Anmälan görs till: Eva Lehtonen 

Anhörigsamordnare i Forshaga kommun

Tel: 0730-482824

E-post: eva.lehtonen@forshaga.se

En värdefull fikastund tillsammans med de boende och anhöriga.
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Familjärt pyssel lockar

Varannan måndag är det familjepyssel 

på Kulturhuset i Deje och trots att det 

ännu inte nått ut till alla är det mycket 

uppskattat av dem som hittat dit.

— Vi har varit här några gånger och 

tycker att det är jättemysigt. Sedan har 

de ju vuxenpyssel som, också är väldigt 

roligt, man kan få mycket idéer, säger 

Johanna Ryding, som är på pysslet till-

sammans med barnen.

Allt började med att man på Kulturhuset 

ville få igång en barnverksamhet.

— Det är viktigt att barn och föräldrar 

får möjlighet att göra något tillsammans, 

något som inte bara barnen tycker är kul 

utan där de kan skratta ihop, säger Kicki 

Lindfors, ungdomssamordnare.

De startade upp familjepyssel som en 

gemensam sak för kommuninvånarna 

och alla som vill är välkomna. Pysslet 

kostar inget.

— Det kan vara mormor som tar med 

barnbarnen eller någon förälder som 

plockar med egna barnen och deras 

kompisar. Det är bara att komma förbi, 

fortsätter hon.

Stammisar och nya ansikten
Under sportlovsveckan i februari var det 

fler än vanligt som hittat till pysslet och 

det var en trevlig stämning hela kväl-

len. Några av besökarna var stammisar 

som brukar delta på Kulturhusets olika 

evenemang och kurser, andra var nya 

ansikten.

— Det är första gången. Vi brukar vara 

på biblioteket men passade på att gå på 

det här också nu när det är sportlov, sä-

ger Ann-Therese Lundberg som pysslade 

med dottern Nellie Magnusson.

Och är man nyfiken på vad som skulle 

passa den egna smaken är det bara att 

testa sig fram. På Kulturhuset anordnas 

allt från barnvagnsbio och familjeonsda-

gar till bio för seniorer eller spelkvällar.

Malin Wikner
Informatör

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

Fotnot: Vill du veta vad som passar dig 

kan du läsa mer på www.forshaga.se/

evenemang

Vackra papper, kritor och pennor och stämplar högt och lågt. Ut-
spridda över Biblioteket i Deje sitter barn och föräldrar och pysslar 
för fullt.
— Familjepyssel är väldigt populärt. Det är alltid runt 15 stycken, vi är 
nästan 40 nu när det är sportlov, säger Kicki Lindfors.

Sana Toprak som ursprungligen 
kommer från Damaskus, Syrien 
sprudlar av livsglädje och det 
märks att hon gillar det hon gör 
- att umgås med gamla och unga.

— Jag vill göra något för kommunen. Jag 

jobbar med barn och vill finna en kombi-

nation mellan barn och äldre. Barn behö-

ver vara ute och träffa äldre. Äldre behö-

ver träffa barn, säger Sana Toprak. 

Sana arbetar som hemspråkslärare och på 

fritids inom flera skolor i Forshaga kom-

mun. Nu driver hon ett projekt tillsam-

mans med Lintjärns personal. En gång i 

månaden ska elever från bland annat 

Grossbolskolan, besöka de boende på 

Lintjärn och tillsammans ska man finna en 

meningsfull vardag, där man gör olika ak-

tiviteter och umgås med varandra. Sana 

Toprak och Lisbeth Budai, frivillig och ak-

tivitetsansvarig på avdelningen, är i full 

gång med att planera vårens aktiviteter 

och båda är överens. Man hoppas på ett 

långsiktigt projekt, där gammal och ung 

får fortsätta att mötas. 
Annelie Nilsson

Uppskattat möte över 
generationsgränser

Pojkarna ordnade spel, medan flickorna 
hade bakat. På bilden ovan syns Cadi 
Toprak, Jonathan Broman, Zacharias 
Sundholm, Mira Tejler, Molly Evertsson, 
Liv Johansson och Emma Sjöstedt.

Nathalie Larsson och Nellie Larsson 
trivdes bra på pysslet.

Det var många som ville pyssla under 
lovet, från föräldrar till småttingar och 
lite äldre barn och ungdomar.
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Nix får stopp på 
telefonförsäljare
Konsumentrådgivningen får ibland sam-
tal från irriterade konsumenter som 
blivit uppringda av ihärdiga telefonför-
säljare. Men du kan slippa detta genom 
att gratis anmäla din fasta telefon till 
spärrregistret NIX-telefon. Spärregist-
ret spärrar telefonsamtal om försälj-
ning, marknadsföring och insamlingar, 
men inte marknadsundersökningar och 
samhällsinformation.

Så gör du
Du som vill spärra din telefon ringer 
020–27 70 00 och följer instruktionerna. 
Inom mellan två dagar och fyra veckor 
ringer du en andra gång för att spärren 
ska aktiveras. Det går även att skriva 
till Nix-telefon, Box 600, 833 24 Ström-
sund, och begära att få slippa telefon-
försäljning. Räkna med att det dröjer 
ungefär tre månader innan registre-
ringen blir aktiv. 

Spärr i tre år
Spärren gäller inte företag som du som 
konsument redan är kund hos eller före-
tag som du gett tillstånd att ringa upp. 
Hemligt telefonnummer och nummer 
till mobiltelefon kan inte heller spär-
ras. Spärren gäller i tre år och cirka tre 
månader innan spärren löper ut får du 
ett påminnelsebrev om detta och en 
förfrågan om Du vill fortsätta vara med 
i registret. 
Mer information: www.nix.nu. 

Koll på elpriset
Med en kall vinter är det bra att se 
över sitt elpris. På Elpriskollen kan du 
jämföra elpriser och villkor för de vanli-
gaste avtalstyperna från alla elhandels-
företag i Sverige. Du kan även göra en 
beräkning utifrån din  förbrukning. Mer 
information: www.elpriskollen.se 

Rådrummet
Ina Johansson, Ulf Stefansson , Jane 

Ullman, Elisabeth Eklo
Tfn: 054 – 540 46 81/82/83/84

Fax: 054 – 18 59 20
Mail: konsumentkarlstad@karlstad.se

Under lördagskvällen blir det dans till 

irländsk folkmusik med Dublin Fair och 

senare till rock n’ roll av finska The Hur-

riganes. Viskningar om ett eventuellt 

tredje band cirkulerar, men festivalge-

neralen Peter Juteberg vill inte säga nå-

got än.  Det var första gången festivalen 

arrangerades förra året och eftersom 

resultatet då var lyckat är förväntning-

arna på årets festival större. 

— Vi är nöjda över att vi lyckades glädja 

så många olika grupper med festivalen.

Under 2011 planerar Forshaga kommuns 

näringslivschef Marcus Ekholm att lyfta 

frågan om företagsklimatet. I maj pre-

senteras resultatet av den mätning som 

gjorts men redan i februari öppnades 

det upp för diskussion.

Under frukosten pratades det om under-

sökningen, som besvarats av 200 företa-

gare i Forshaga kommun, om vad som är 

bra och vad som kan förbättras. Urban 

Svanberg, regionchef, gick igenom en del 

av resultatet man kommit fram till och 

frågorna diskuterades mellan deltagarna.

Vad är bra service? Hur har företagarnas 

kontakt med kommunen fungerat?.

Utmaningar i framtiden
— Tillsammans med företagarna har vi 

utvecklat näringslivsservicen och nu 

verkar vi även för att skapa nya forum 

för samtal där vi tillsamman kan lyfta 

näringslivsklimatfrågan till en ny nivå, 

säger Marcus.   

Urban Svanberg lyfte det faktum att 

vi står inför ett generationsskifte med 

många företagare som inom några år går 

i pension. Vissa utan att ha någon som 

tar över efter dem. En utmaning och 

möjlighet för den som är intresserad av 

företagande men saknar idé.

Att många företagare fortfarande inte 

har kunskap om vad kommunen kan hjäl-

pa till med togs också upp men också att 

företagsklimatet ändå blivit bättre, även 

om det är en liten ökning som syns. Star-

ten av småföretagarrådet och centrum-

föreningen lyftes som goda exempel.

Den fullständiga rapporten presenteras 

den 3 maj.
Malin Wikner

Informatör
054-17 22 28

malin.wikner@forshaga.se

Nästa tillfälle för företagsfrukost är den 

3 maj på Dömle Herrgård. Anmälan sker 

till Marcus Ekholm, 054- 17 20 08.

Näringslivsklimatet
Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Forshaga kommun 
stod i fokus under årets första företagsfrukost.

I år utökas som tidigare nämnt festivalen 

med en hel extra dag; ”Möjligheternas 

dag”. Syftet med dagen är att bekämpa 

den obekvämhet som kan uppstå när 

människor utan funktionsnedsättning 

möter människor med funktionsnedsätt-

ning. Peter Juteberg hoppas kunna riva 

murarna så det blir enklare för alla par-

ter.Håll ögon och öron öppna för fler bok-

ningar och nyheter.

Emma Hegarty

ForshagaFestivalen tar form
ForshagaFestivalen, 6-9 juli, kommer närmare för var dag som går 
och nu är ytterligare två band bokade. 
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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

Systematiskt brandskyddsarbete innebär 
att du ska arbeta systematiskt med ditt 
brandskydd. För att lyckas med detta 
krävs vissa grundläggande funktioner och 
aktiviteter.
Genom att gå utbildning får du en bra 
grund att stå på för att systematisera 
brandskyddsarbetet i företaget. En hjälp 
för att efterleva lagen om skydd mot 
olyckor.
Kursen består av en teori- och praktisk-
del. Läs mer på www.raddningkarlstad.
se under fliken Kunskap & utbildning
Kursen genomförs fredag 27 maj kl. 8-12 
på Forshaga brandstation. Kursavgift 500 
kr + moms. Du kan också beställa en 
brandskyddspärm för 800 kr + moms.
Anmäl till Marcus Ekholm senast den 15 

maj. 

Utbildning för 
Brandskyddsansvarig 

En levande dialog mellan företag, po-

litiker och tjänstemän är mycket viktig 

för att nå ett bra näringslivsklimat. Det 

gör medlemmarna genom att hålla en 

kontinuerlig dialog mellan kommunens 

företag, politiker och tjänstemän. Har 

du synpunkter på hur näringslivsarbe-

tet bedrivs kontakta någon av medlem-

marna så tar de med sig frågan till nästa 

möte. 

Medlemmarna i rådet
• Anna Skinnargård, Hudvårdssalongen

”Tillväxt Värmland”
Från och med i mars kommer alla 16 kommuner i Värmland att ha en 
egen företagscoach från Communicare! 

I Forshaga finns Peder Flood på plats vid 

Lärcenter varje måndag. Till Communi-

care kan du som ung idébärare mellan 

18 och 35 år, vända dig med en idé, af-

färsidé eller en vilja att utvecklas och få 

mer kunskap i entreprenörskap och eget 

företagande. Företagscoachens uppgift 

är att fungera som inspiratör, bollplank 

och rådgivare så att du ska kunna kom-

ma vidare i din process.

Utbyte av erfarenheter
Tillväxt Värmland kommer även att ar-

beta med nätverksgrupper där solofö-

retagare får möjlighet att träffas och 

utbyta erfarenheter och lyssna till in-

spirerande föreläsare. Nätverket vänder 

sig till dig som drivit företag i 1-3 år, är 

mellan 18 och 35 år och vill utveckla och 

driva ditt företag framåt. 

Första programmet kommer att starta 

redan i april och pågår under 6 månader. 

Mellan nätverksträffarna kommer en-

skilda samtal att erbjudas utifrån varje 

företagares enskilda behov. 

Tveka inte att ta reda på mer redan idag!

Kontakt: Peder Flood, Företagscoach 

Tel: 072-302 28 15. 

Läs gärna mer: www.communicare.nu

Bra dialog med småföretagarerådet

• Lisbet Ericsson, Hundshopen Forshaga

• Lars Mossfeldt, KAK-EL

• Christina Gren, Grens Bilbärgning

• Björn Noreklint, Inne på Lyckan

• Carina Gustavsson, CG Reklam & De-

sign

• Ulf Andersen, Uffes Blås

• Lars-Åke Svensson, FABO

• Marcus Ekholm, Forshaga kommun

• Angelica Rage, Forshaga kommun

• Ingrid Näsström, Forshaga kommun

Småföretagarerådet verkar för att få en naturlig koppling mellan 
kommun och näringsliv där alla företagare kan vara med och påverka 
Forshaga kommuns utveckling.
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Blev ett familjeföretag

— Jag hade jobbat på företaget sedan 
2002 då farbrorn som startat firman ville 
sälja. Min svärfar tog över ägandet och 
i fjol tog jag och Åsa över efter honom, 
berättar Tomas Radevik.  
Verksamheten har varit densamma under 
åren, om än utvecklats till det större. 
Firman säljer, servar, besiktigar och hyr 
ut lyftblock. I dag jobbar man med såväl 
mindre som större kunder, däribland ett 
av Sveriges största hissföretag men också 
vissa lokala företag.
— När  firman startades 76 höll han till i 
garaget och jobbade på pingisbordet, det 
har växt sedan dess.

Tidiga dagar och många telefonsamtal
Företaget har hunnit flytta två gånger 
och ligger sedan 91 ute på Näset. All 
verksamhet sköts därifrån och det är To-
mas och Åsa som står för jobbet. Tidigare 
var de fler, men i och med lågkonjunk-
turen fick de gå ned i personal. I dag ar-
betar Tomas heltid, och ibland lite till, 

medan Åsa som också har ett annat jobb 
sköter all marknadsföring. Bokföringen 
har de lejt ut.
— Arbetsdagen börjar klockan sex, då får 
jag lite lugn och ro och hinner med pap-
persarbete innan telefonen börjar ringa.

Friheten lockar till företagande
Tomas jobbar hellre så, börjar tidigt is-
tället för att sluta sent, oftast kan han 
gå hem runt fyra eller fem. Just friheten 
i att vara egenföretagare lockar även om 
kunderna styr mycket.
— Men visst kan man ta en ledig dag nå-
gon gång och jobba fatt en annan.
Tomas arbetade tidigare som byggnads-
plåtsagare men bytte bana efter en ar-
betsskada. Åsa, som är högstadielärare, 
håller på att skolas in i arbetet på fir-
man. Tanken är att hon ska ta över miljö-
diplomeringsarbetet längre fram.
Båda två trivs och gillar att jobba tillsam-
mans, även om det är positivt att det inte 

gäller åtta timmar om dagen... 

 Malin Wikner
Informatör

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

Lyftblockservice i Foshaga startades redan 1976. Förra året 
tog Tomas och Åsa Radevik över verksamheten. Ett nyblivet 
familjeföretag med kunder över hela Sverige.

Tomas och Åsa Radevik driver företaget Lyftblockservice i Forshaga.

 ...  för du vet väl att sista ansök-
ningsdagen till Vuxenutbildningens 
gymnasie- och grundvux kurser i 
Forshaga är den 15 maj.

För mer information:
www.forshaga.se/vux 
Studie- och yrkesvägledare 
Bodil Kignell 054-17 20 49

Du har väl inte 
glömt att söka?

Information från Näringslivsservice

Sök till omvårdnadsutbildningen 

Vill du arbeta 
med människor?

Läs mer på www.forshaga.se eller kon-
takta vuxenutbildningens studie- och 
yrkesvägledare Bodil Kignell. 
Växel: 054- 17 20 00

Familjens vinterdag
Ännu en lyckad vinterdag med fokus på 
barns aktivitet. Här kunde alla prova längd-
skidåkning, hundspann, pulkaåkning, pon-
nyridning, slädtur och skoteråkning.
Nygräddade våfflor bjöds det på inne i Ski-
vedgården och utanför grillades det korv.
Ett lyckat sammarbete mellan Forshaga 
kommun, Forshaga hembygdsgårdsfören-
ingen och eldsjälarna Lars Pettersson och 
Gunnar Hägglund med familjer.

Kicki Lindfors

Slädtur.  Foto: Erik Nygren
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Mek-föreningen är föreningen 
för dom som tycker om att meka 
med sin cykel, moped, epa, bil 
med mera. Två kvällar i veckan 
träffas man och mekar och umgås 
i lokalen i Deje. 

Lokalen ligger 

nere vid gamla 

sågen. Föreningen 

har mindre med-

lemmar än tidi-

gare år, så det är 

dags för föränd-

ringar. De har den 

senaste månaden 

fått chans att köpa 

in nya verktyg, ny 

kompressor och en efterlängtad billyft. 

Öppet hus i maj
Föreningen går varje år ut med att de 

byter däck för en billig slant, som då går 

till föreningens kassa. Nu är det hög tid 

igen för däckbyte, våren och sommaren 

kommer med raketfart, så välkomna att 

byta däck hos Mek. 

Just nu är det främst ungdomar med i för-

eningen, vilket kan komma att ändras då 

föreningen vill öppna upp för alla åldrar. 

Kanske kan man i framtiden komma att ha 

pensionärsträffar nere i lokalen och utöka 

med fler öppettider i veckan. Idéerna är 

många och välkomnas gladeligen av nuva-

rande föreningsmedlemmar. För att få en 

chans att se och nyttja lokalen så håller 

föreningen Öppet Hus torsdagen den 28 

april mellan 15.00-21.00, välkomna alla 

kommuninvånare, gammal som ung!

Har du funderingar över MEK eller vill ha 

mer information, tveka inte att höra av 

dig till:

Anders Hedgren 070-413 75 83

Markus Forsberg 073-062 53 23

Linda Olsson
Ungdomssamordnare

MEK-föreningen har 
öppet hus!

Anders Hedgren &  

Markus Forsberg.

Feriearbete sommaren 2011     
Forshaga kommun erbjuder i år praktik-

arbete till i första hand ungdomar födda 

1995. 

Sista ansökningsdag 2011-05-18. Ungdo-

mar födda tidigare än -95 och som inte 

avslutat sin gymnasieutbildning kan söka 

speciella projektet Skapa ditt drömjobb, 

se beskrivning nedan.

Jobben kommer att fördelas inom kom-

munala förvaltningar och föreningar.  

På ansökningsblanketten kan du se vilka 

platser som kan sökas. Ansökningsblan-

kett finns i kommunens växel, hos sko-

lans studievägledare och även på kom-

munens hemsida.

Sista ansökan 18/5
Vi tar emot ansökan på e-post:
Leif.Larsson@forshaga.se
Lön:                
45: -/tim inkl semesterersättning
Arbetstid:         
6 tim/dag i 3 veckor 
Arbetsperioder: 
1 = Vecka 24-26 
2 = Vecka 27-29 
3 = Vecka 30-32
Övriga upplysningar: 
Leif Larsson, tfn. 0552-12156 

Det vi vill att du ska göra är att skriva 

ner din ide samt fylla i drömplanen där 

du beskriver hur du tänker jobba under 

de här veckorna. Du kommer att ha till-

gång till coachning under dessa veckor 

som hjälper dig på vägen mot ditt mål. 

Här kan du se några tidigare drömmar 

som har blivit verklighet: Konstutställ-

ning, musikframträdande, barnteater, 

dokumentärfilm, spela in en demo, som-

margympa i parken, ge ut en tidning, ar-

Skapa ditt drömsommarjobb
Vill du ta chansen och utveckla din dröm eller idé? Nu har du möjlig-
heten att skapa ditt eget sommarjobb under veckorna 24,25 och 26.

rangera en tävling med mera.

Begränsat antal platser.

Vid eventuella frågor ring eller maila:
joachim.aude@forshaga.se 

0552-446 63

Mobil: 0730-48 28 34                

Att tänka på: Du som söker Drömsom-

marjobb lämna gärna in en ansökan på 

blanketten Praktikarbete 2011 också.

OBS Sista ansökninsdag 18 maj

Ny telefoni i maj
13 maj byter vi telefonsystem i Forshaga 
kommun. Många kommer att behålla sam-
ma fasta telefonnummer som idag medan 
många av mobilnummren byts ut. 
Via vår växel, som du når precis som tidi-
gare på 054-17 20 00, slussas du vidare till 
rätt person. Många kontaktuppgifter finns 
också på www.forshaga.se
Den nya telefonitjänsten omfattar all typ 
av telefoni bland annat växellösning, hän-
visning, röstbrevlåda, faxar, fasta telefo-

ner, mobiltelefoner och operatörstjänster.

Öppettider Träffen 
och Kulturhuset
Ordinarie öppettider tom 31 maj i Kulturhuset.
1 juni till 20 juni 
Måndagar 15.00-21.30
Onsdagar stängt
Fredagar 17.00-23.30
Träffen har ordinarie öppettider tom 28 april.
3 maj till 23 juni
Tisdagar och torsdagar uteaktiviteter för 
ungdomar i Forshagaparken 17-21.30.

Lördagar stängt
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Skärtorsdag 2011-04-21
17.00-21.30 Träffen öppet 

Långfredag 2011-04-22
Kulturhuset stängt

Påskafton 2011-04-23
Träffen stängt

Annandag påsk 2011-04-25
Kulturhuset stängt

Tisdag 2011-04-26
10.00-14.00 Allmänhetens bad i Deje 
Simhall
10.00 Barnbio i Kulturhuset. Fri entré. 
Förskolor, familjedaghem och allmänhe-
ten är varmt välkomna
16.00 Gratisbio i Forshaga Folkets hus; 
Marmaduke. Barntillåten. Fri entré!
16.00-20.00 Allmänhetens bad i Deje 
Simhall

17.00-21.30 Träffen öppet. Film i bion

Onsdag 2011-04-27
10.00-13.00 Allmänhetens bad i Deje 
Simhall
10.00-12.00 Familjeonsdag i Kulturhuset
12.30-17.00 Paintball på Panikfabriken. 
Från 13 år. Anmälan till Kulturhuset och 
Träffen. Begränsat antal platser!
17.00-21.30 Kulturhuset öppet. Film i bion

Torsdag 2011-04-28
10.00-14.00 Allmänhetens bad i Deje 
Simhall
10.00-11.30 Pysselstund i Kulturhuset för 
barn i låg- och mellanstadieålder
15.00-21.00 Öppet hus i MEK-lokalen i Deje
16.00-20.00 Allmänhetens bad i Deje 
Simhall
17.00-21.30 Träffen öppet. Guitar Hero-
turnering. 

Påsklovsaktiviteter 2011

Först när vi kom till Råde så kom det tre 

norska ungdomar från Råde ungdoms-

råd upp på bussen och berättade lite 

och guidade oss. Vi åkte till Gamlebyn i 

Fredrikstad. Första platsen vi besökte 

var en glashytta där dom tillverkar massa 

olika glasskulpturer. Han som jobbade 

där visade oss även hur man gjorde olika 

skulpturer och berättade om glasblåsning.

Sen efter det gick vi tillbaka till en piz-

zeria och fick pizza av olika sorter och 

alla fick en varsin dricka. Pizzerian såg 

nästan lite ut som en grotta inuti med 

små svaga tända lampor och ljus. 

När alla var klara gick vi tillbaka till bus-

sen och åkte tillbaka till skolan i Råde. 

Inne i skolan där UKM var så var det 

fullproppat med folk. Scenen var nästan 

som i en grop i mitten av allting, och folk 

Fredag 2011-04-29
10.00-14.00 Allmänhetens bad i Deje 
Simhall
16.00-20.00 Allmänhetens bad i Deje 
Simhall
17.00-19.30 Träffen öppet med våffelfest
20.00-24.00 Poolplaskparty i Deje 
badhus med Kulturhuset och Träffen. 
Från 13 år. Föranmälan till Kulturhuset 
och Träffen

Vi var 39 personer från Kulturhuset och Träffen som reste till Råde i 
Norge för att vara med på deras UKM-festival. 

satt överallt runt omkring. Det var en 

massa uppträdande, folk som dansade, 

sjöng, gjorde tricks och rappade. Från 

Forshaga kommun hade vi fyra uppträ-

danden med på UKM-festivalen.

Många hade nog väldigt kul för många 

tycker att det borde göras om flera 

gånger.
Text: Louise Svensson

Foto: Mikaela Wallin

UKM-festival i Råde

Hela gänget tillsammans med våra guider 
från Råde Ungdomsråd.

Besöket i Råde inleddes med ett besök i 
Gamlebyn i Fredrikstad, där vi fick en fö-
revisning i glasblåsandets konst.

Simon Estemark från Forshaga sjunger.

Glad 
Påsk!
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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

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

Malin Nilsson och Camilla Arvidsson

Betong med guldkant

Boken Betong med 
guldkant är en fin 
och inspirerande 
bok om att gjuta i 
betong. Författarna 
visar här sina se-
naste favoritobjekt i 
form av fat, krukor, 
fågelbad, en sittpall 
och andra trädgårds-
dekorationer. För-
sta delen av boken består av inspirerande 
bilder och text. Den andra delen är en 
handbok med beskrivning av hur man går 
tillväga. Beskrivningarna ges steg för steg i 
både text och bild. 

Barbro Lindgren

Jättehemligt, Världshemligt och 
Bladen brinner 

Dessa böcker kom ut första 
gången mellan 1971 och 1973. 
Nu har de givits ut igen i ny 
tappning och med nya bilder. 
I böckerna berättar Barbro 
Lindgren, i dagboksform, om 
sin egen barndom och uppväxt 
från tio till femton års ålder. 
Från ett barns perspektiv skild-

ras livet, funde-
ringar, glädje, sorg, döden och 
kärleken. Böckerna räknas som 
moderna klassiker och de är 
lika aktuella idag som när de 

gavs ut första gången.

Evert Taube

Förtrollningens problem : 32 be-
rättelser

Boken är en samlingsvolym 
som består av 32 berättel-
ser från sex tidigare utgivna 
böcker av trubaduren, för-
fattaren och konstnären 
Evert Taube. I samlingen har 
berättelser valts ut, bland annat om uppväx-
ten på Vinga fyr, om tiden som ung i Stockholm 
och Göteborg, om tiden som konstnärselev, 
om äventyren som sjöman och när han levde 
och arbetade på Pampas. I bokens förord har 
Claes Hylinger skrivit: ”…han var briljant när 
han berättade på vers i visans form, eller när 
han skrev korta berättelser om sina öden och 
äventyr hemma och utomlands.”

02 mars-27 april Familjeonsdag på Kul-
turhuset. 

Måndagar ojämna veckor Familjepyssel 
på Kulturhuset i Deje, till vecka 21.

Söndagar jämna veckor Vuxenpyssel på 
Kulturhuset, till vecka 18.

24 mars - 20 juni Motionsbugg i Forshaga 
Folkets hus, senare Folkets park.

19 april Konsert med Vocalsis och Nisse 
Bergman, Pingstkyrkan Forshaga.

19 april Seniorbio, Kulturhuset

19 april 18.30 Folkets hus i Forshaga, före-
läsning med Ulf Lundahl. 

20 april Forshaga Folkets Hus, Matinéfil-
men: RIO. Kassan öppnar 16.00. 

21 april kl.12-30 Påsklunch för anhöriga på 
boendena Lintjärnsödra & Ullerudsgården. 

22 april Pingstkyrkan Forshaga, G:son Gos-
pel framför påskmusikalen "Se mannen".

25 april Gudstjänst/manifestation i Deje, 
Kulturhuset. Ulleruds församling genomför 
en gudstjänst/manifestation mot utförsäk-
ringar.

28 april Dagledigträff i Missionskyrkan, 
Forshaga. Gunnar Ström: Från Skived till 
Sierra Leone - Röda korset i ett nötskal.

2011-04-30, 21/5 & 28/5 Stor loppis på 
Vinkelgatan 5 i Forshaga. 

30 april Valborgsfirande, Forshaga hem-
bygdsgård. Sång, brasa och fyrverkeri.

30 april Traditionsenligt valborgsfirande i 
Deje centrum, Sång, tal, brasa och fyrver-
keri. Nedre ullerudshembygsförening. 

2 maj kl 14 Barnteater: Lilla Kanins semes-
terresa. Forshaga bibliotek. Gratisbiljetter 
hämtas på biblioteket.

3 maj  Seniorbio, Kulturhuset

7 maj Scrapbookingmara, Kulturhuset

12 maj Kolbullekväll vid Forshaga hem-
bygdsgård. Kolbullar, tipspromenad och 
provbakning i Bagarstugan.

12 maj kl 14 Barnteater: Lilla Kanins se-
mesterresa. Deje bibliotek. Gratisbiljetter 
hämtas på biblioteket.

14 maj Lilla Sisujoggen och Sisujoggen. 

Starter från 11.00, anmälan krävs. 

22 maj Vårvandring. Samling vid Forshaga 

hembygdsgård.

26 maj Motionsbugg, Forshaga Folkets park.

27 maj Minidisco, Forshaga Folkets park.

28 maj Bakluckeloppis, Forshaga folkets 
park.

28 maj Mopedrally, ”Pepitaturen” Möln-
backa Bygdegård Deje Start kl 11.00.

28 maj Sandins bjuder upp till dans, Fors-
haga folkets park.

6 juni Försommarvandring vid Löved. 2,5 
km lång, guidad vandring. Samling vid par-
keringen söder om gravfältet vid Löved.

6 juni Nationaldagsfirande vid Forshaga 

hembygdsgård.
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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 över-
lämna kommunens maskot. Det är uppskattade besök och samtal som har 
resulterat i många nya ideér och förslag. 

Bebisuppvaktning

Astrid Selrot

Astrid Ryding Nilsson

Alvin Wegerstedt

Agnes Ryding Persson

Aron Bruchmüller

Skärtorsdagen 21/4 08.30-15

Tisdag 26/4 08.30-20

Onsdag 27/4 08.30-20

Torsdag 28/4 08.30-20

Fredag 29/4 10-16

Påsklovstider 
Forshaga bibliotek

Påsklovstider 
Deje bibliotek
Tisdag 26/4 10-14

Torsdag 28/4 10-14

Biblioteket har öp-
pet för självservice 
när Kulturhuset är 
öppet.

Vilma Ottosson

Ellie Lindh



My Högström

Oliver Nilsson

Linus Rask Molly Nyberg

Victor Skynsveen-Näsström

Nellie Hollsten

Hugo Danielsson

William Lång

Milo Dahl


