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Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Alltsedan när inlands-
isen drog sig tillbaka 
för 10 000 år sedan 
och lämnade kvar 
Vänern och Klarälven 
har vi Värmlänningar 
byggt våra bon och 
blivit fler invånare. 
Genom handel med 
andra av fiske, järn, 
jord- och skogsbruk 
kunde vi utveckla ny 

teknik och landvinningar.  En förutsättning 
var de goda transportvägarna på älven och 
sjöarna, inklusive Sveriges första järnväg 
som knöt ihop Klarälven med Fryken. 

Numera tar vi oss till Oslo på tre tim-
mar, Stockholm på fyra eller ut i Europa 
på samma tid tack vare en flygplats 15 
minuter bort. Det är en spännande tid som 
vi går till mötes, när vår värld nu knyts 
samman på olika vis.

Idag är Forshaga kommun en attraktiv 
plats att bo, leva och verka på. Det vi lärt 
oss är att ta till oss nya idéer och männ-
iskor. Det är på det viset vi skapar utveck-
ling och fler möjligheter. Gemensamt har 
vi många styrkor som vi kan använda för 
att öka vår attraktionskraft. Vi vill bli fler 
invånare och vi vill öka sysselsättningen 
för att kunna utveckla vår välfärd.

Att vi alla jobbar för att utveckla kommu-
nen är viktigt och det är en av nycklarna 
till framgång. Häromveckan träffade 
jag en nyinflyttad familj och jag ställde 
frågan; hur kommer det sig att ni valt just 
Forshaga kommun att flytta till? 

-Vi har pratat med några vänner som 
flyttade hit för ett par år sedan. De är 
jättenöjda. Det är lugnt och skönt, allt är 
nära och det är tryggt och bra för barnen, 
svarade de. Så för oss var det inget att 
tveka på när vi kunde köpa ett vackert hus 
till ett väldigt bra pris!

Precis så är det! Pratar vi om det vi har 
som är bra och fortsätter att utveckla det 
som behövs, så går vi framåt och vi får 
inflyttning.

Ja, vi har det mesta i vår kommun och 
vi som bor här har på oss våra lagtröjor.        
Vi pratar med varandra och vi samarbetar. 
Vi tänker på helheten och framtiden när vi 
tar viktiga beslut. Vi är alla ambassadörer 
för vår kommun, och hjälper till på det 
sätt var och en kan.

Det är på detta sätt vi tillsammans skapar 
en attraktiv kommun!

PERS KRÖNIKA

”Attraktiv kommun” är ett av kommunens fem utpekade 
målområden och innehåller fem övergripande mål.

Beskrivning av målområdet: Här känner 
sig alla välkomna. Här är det enkelt, här 
är det möjligt och här har vi ett positivt 
förhållningssätt. Vi bryr oss om varandra, och 
tvekar inte att hjälpa till. Här tar vi vara på 
närheten till natur och kultur. Alla har tillgång 
till fina miljöer för rekreation. Genom många 
eldsjälar och ett livskraftigt föreningsliv har 
vi lätt att fylla vår fritid. Detta, tillsammans 
med öppenhet, delaktighet och inflytande 
förklarar varför vi lever ett skönare liv.

Våra invånare trivs och 
är stolta över sin plats. 

Våra invånare är delaktiga genom 
information och öppen dialog.

Våra invånare har en god hälsa. 

Våra invånare har tillgång till natur, 
kultur och idrott. 
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Full rulle på Familjecentrum
Redan förra hösten kunde man på BVC i 
Forshaga se ovanligt många stora magar 
och nu är det full rulle på Familjecentrum.
- Antalet besök har ökat senaste året både 
på babycafé och öppna förskolan, säger 
Emma Bryngfors Nilsson, samordnare på 
Familjecentrum. Det har märkts av en baby-
boom nu på våren! Det senaste året har 
det även märkts att det har kommit många 
nyanlända till vår kommun som söker sig 
till öppna förskolan!

Många bebisuppvaktningar
- Så gott som alla familjer tackar ja till 
bebisuppvaktning, berättar Per Lawén som 
är kommunalråd i Forshaga kommun. Det 
är ett jätteroligt uppdrag som jag tog över 
i våras och det är kul att så många tar 
sig tiden att träffa oss! Vi har märkt att 
det fötts många bebisar för det har blivit 
många besök. Innan sommaren i år hann vi 

träffa 70 familjer, från gränsen till Munk-
fors i norr ner till Dyvelsten i söder. Och vi 
har många kvar att hälsa på under hösten! 

- Vi ser att många som kanske pluggat 
eller jobbat på annan ort flyttar hemåt 
igen när det är dags att bilda familj, 
fortsätter Per. Som barnkommun sätter vi 
barnen i fokus. Genom att ge dem en bra 
start i livet, en trygg uppväxtmiljö, all 
den kunskap de behöver och genom att 
planera långsiktigt ger vi dem möjligheten 
att forma sina egna liv och förverkliga sina 
drömmar. Alla ska kunna nå så långt de 
själva vill och kan.

Vad innebär babyboomen för kommunen?
- Det är såklart väldigt roligt att vi fyller 
våra förskolor och skolor framöver och 
att vi får full kapacitet på de resurser vi 
har, säger Per Lawén. Det är angenäma 
problem i vårt framtida planeringsarbete, 

och vi har nu investerat i våra skolor så 
att de är rustade för alla våra barn. Det är 
naturligtvis mycket roligare att prata om 
hur vi ska ta hand om fler barn än hur vi 
ska lösa en situation med för få barn. Ju 
fler invånare vi blir desto större blir också 
skatteunderlaget. De ekonomiska förut-
sättningarna ger oss större möjligheter att 
utveckla vår fina kommun!

Baby
boom

Under de första sex månaderna 2016 föddes 86 barn i vår kommun – en riktig babyboom! 
Det är nästan lika många som under hela förra året. På Familjecentrum är det full rulle med 
föräldragrupper, barnhälsovård, öppen förskola och babycafé. Kommunen har hunnit uppvakta 
ett 70-tal familjer med nallar och blommor, och fler lär det bli!

Den främsta anledningen till 
bebisyra är, enligt Statistiska cen-
tralbyrån, att 1990-talisterna, som 
är en av det senaste århundradets 
största barnkullar, nu själva blir 
föräldrar. En stark konjunktur och 
generös familjepolitik gör också 
ofta att det föds fler barn.

Vår- och sommar månaderna är de 
vanligaste födelsemånaderna. I vår 
kommun blev april 2016 en riktig 
rekordmånad med 23 nya små kom-
muninvånare!

Lina Wiklundh
Kommunikatör
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En förening är en sammanslutning av per-
soner som har ett gemensamt intresse el-
ler en idé och som överlåter det formella 
juridiska ansvaret till en vald föreningssty-
relse. Verksamheten får inte ha till syfte 
att gynna medlemmarna ekonomiskt och 
ska bygga på demokratiska principer. Alla 
har rätt att bilda en förening.

Hur bildar man en förening? 
En grupp människor med samma intresse 
samlas till ett möte för att bilda en fören-
ing. En tillfällig styrelse (interimsstyrelse) 
utses och kan bestå av tre personer, ord-
förande, sekreterare och kassör. Interims-

Ett rikt 
föreningsliv 
Forshaga kommun har en tradition med många föreningar 
som i nuläget är uppe i över 100 stycken med inriktning på allt 
från idrott, kultur, nykterhet med mera. Men vad är egentligen 
en förening och hur gör man för att starta en förening? 

styrelsens uppgift är att förbereda för ett 
första årsmöte genom att kalla intresse-
rade personer till ett möte för att bilda en 
förening, anta stadgar och välja fören-
ingsstyrelse och revisorer. Det är viktigt 
att alla personer som kan tänkas väljas 
in i styrelsen är vidtalade i förväg och 
godkänner att bli valda som ledamöter. 
Förslag till passande namn för föreningen 
bör finnas. Budgetförslag för föreningens 
verksamhet och ett förslag på föreningens 
kommande medlemsavgift bör finnas fram-
taget inför mötet. När interimsstyrelsen 
tagit fram förslag till namn på föreningen, 
stadgar och förslag på styrelseledamöter, 

revisorer med mera är det dags att kalla 
till årsmöte. Efter detta första möte är 
föreningen formellt bildad.

Styrelsen
Styrelsen ska minst bestå av en ordföran-
de, en sekreterare och en kassör. 

Vad kan kommunen hjälpa 
eller bistå föreningar med? 
Markus Ekholm, förvaltningschef på kultur, 
fritid och näringsliv och som arbetar med 
kommunens föreningar förklarar att kom-
munen alltid försöker bistå och dela ut 
mer än bara bidrag till våra föreningar. 
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Kommunen vill till exempel vara ett stöd 
och hjälpa till att ta fram hjälpmedel till 
ledarna i deras arbete med att leda och 
ta hand om medlemmarna i föreningen. 
Kommunen tipsar också om vilka externa 
möjligheter det finns till bidrag. Det finns 
också tillfälle att till exempel låna flaggor, 
blomlådor med mera vid olika arrang-
emang, tävlingar och så vidare. 

Stadgar
Stadgar är skrivna regler för föreningens 
arbete. Stadgarna är grunden i en fören-
ing. Där beskrivs föreningens syfte, regler 
och arbetssätt. En förening betraktas som 
så kallad juridisk person stadgarna är 
antagna och en styrelse är vald. 

Föreningar i Forshaga kommun
Markus tycker att någonting som kän-
netecknar och är väldigt positivt för 
föreningarna här i Forshaga och Deje 
är deras stora ledarengagemang. Vi har 
också en stor bredd och olika varianter av 
föreningar, samt närhet och korta avstånd 
till de flesta föreningsaktiviteter vilket gör 
att många barn har möjlighet att få prova 
på många olika föreningsalternativ och 
idrotter. 

Den största föreningen med flest medlem-
mar är Forshaga IF och det beror mycket 
på att den består av olika delar med både 
fotbolls- och ishockeyverksamhet. 

Det finns en gammal tradition med fören-
ingar i kommunen och några av våra fören-
ingar är faktiskt över 100 år gamla! Nedre 
Ulleruds skytteförening (1884) tros vara 
en av de allra äldsta men det är oklart 
hur gammal den egentligen är bland annat 
på grund av att skyttebanan har flyttat 
runt på olika platser i Deje och inte varit 
förening på samma sätt som idag. Andra 
föreningar med lång historia är: Forshaga 
IF 1907, Deje IK 1926 och Dejefors Musik-
kår som bildades 1924. En av de yngsta 
idrottsföreningarna är Klarälvens Discgolf-
klubb, den bildades 2012. 

Om ni har en förening och vill att den 
ska vara med i kommunens förenings-
register kontakta:
Annelie Hedvall, telefon 054-17 22 25 
eller e-post annelie.hedvall@forshaga.se. 

Bidragsformer
Startbidrag - visst ekonomiskt  
stöd under föreningens första 
verksamhetsår.

Ledarutbildningsbidrag - för att 
öka föreningars möjlighet att  
nyrekrytera och utbilda ledare.

Verksamhetsbidrag - till aktiviteter 
för barn och ungdomar 7-20 år.

Anläggningsbidrag - till viss del 
av kostnader för föreningsdrivna 
anläggningar.

Investeringsbidrag - bidrag till 
investeringar.

Olika typer av föreningar
(102 stycken) 

• Fiske
• Försvarsorganisation 
• Idrott (34 stycken)
• Kultur (18 stycken) 
• Nykterhet
• Pension
• Religiösa
• Studieförbund
• Övriga föreningar (21 stycken: 

Butorps Sommarcafé, Deje Brid-
geklubb, Dömle Scoutkår, Deje 
modellflygklubb, Naturskydds-
förening, Forshaga Schackklubb 
med flera.)

Linda Jungarå
Kommunikatör
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Linda Isaksen var en av kommunens drömsommarjobbare. Hon hade 
en idé och dröm om att få driva ett sommarcafé då ett av hennes 
största intressen är att baka. 

• Flera gym 

• Multisportarena

• Skatepark

• Golfbana

• Discgolfbana

• SISU-gården och Deje skidstuga  
med löp- och skidspår

• Ishall

• Simhall

• Bibliotek (i Forshaga och Deje)

• Kulturhuset i Deje med flera  
olika verksamheter

• Hubben (mötesplats för ungdomar) 

• Folkets Hus med biograf

• Folkets Park med musikupp- 
trädanden och andra arrangemang

• Gamla Kraftstationen med konst, 
pubkvällar och musikarrangemang

• Stort utbud av olika föreningar 

• Skjutbanor (Kvarntorp  
och Karlshov)

• Boxningsklubb 

• Fotbollsplaner

• Tennisbanor

• Volleybollplaner

• Utegym (Forshaga vid slottet  
och Deje vid stationsområdet)

• Fiske 

• Forshaga Forsen med laxfiske  
och camping 

• Dömlebacken (alpinklubb)

• Badplatser (5 stycken kommunala) 

• Klarälvsbanan (cykel,  
promenad och inlines) 

• Friska Forshaga (Stolpjakten)

• Ridning

• Vandringsleder 

Möjligheterna 
är oändliga!
Det finns en hel del att uppleva och göra 
i vår kommun och här kommer en del 
tips på fritidsaktiviteter annat smått och 
gott som finns tillgängligt för oss alla.

Tips! Vill du testa en ny sport men sak-
nar utrustning? Besök Fritidsbanken och 
låna det du behöver! Bra för dig, bra 
för plånboken och bra för miljön!

Linda kom under våren överens med Övre 
Ulleruds Hembygdsgård att hon skulle driva 
Edeby Sommarcafé, alldeles intill Klarälvs-
banan, några veckor under sommaren. På 
caféet bjöd Linda på olika temadagar då 
det serverades kladdkaka, cupcakes och 
bakverk med frukt och bär. Det fanns också 
lättare lunch till exempel crêpes och alter-
nativ för veganer, mjölk-, ägg-, och gluten-
allergiker. De dagarna Linda inte jobbade 
serverade caféet hemgräddade våfflor. 

- Jag tyckte det var både roligt och lärorikt 
att drömsommarjobba. Självklart var det 
stunder som var jobbiga, men det som var 
bra övervägde det dåliga, berättar Linda. 

Hon har lärt sig att planera bättre och 
upplever att hon har fått en bättre upp-
fattning om hur arbetslivet kan se ut. 

- Jag har verkligen utvecklats socialt och 
lärt mig att improvisera och hantera nya 
situationer. 

Lyckad sommar för 
Edeby sommarcafé

Linda är väldigt tacksam och glad för den 
respons och reaktioner hon har fått från 
de många besökare caféet haft under som-
maren. Hon upplevde att gästerna verkli-
gen uppskattade det hon gjorde och miljön 
runt om caféet och att det gjorde jobbet 
ännu roligare och lättare att jobba på.   

- Eftersom jag tyckte det var så roligt och 
att så många verkade uppskatta caféet 
så funderar jag på att fortsätta nästa år 
också!

Hur ser din drömplan ut?
Du kan ju redan nu fundera på vad du 
skulle vilja drömsommarjobba med nästa 
sommar. Få tips från tidigare drömsom-
marjobbare och prata med våra ungdoms-
samordnare för råd och hjälp. Under 
våren annonserar vi om drömsommarjobb 
och då är det dags att skicka in en dröm-
plan där man beskriver hur och vad man 
vill jobba med. 

Linda Jungarå
Kommunikatör
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Linda Jungarå, kommunikatör

SnowCamp
Häng med oss till den häftiga studsmat-
teladan i Säfsen! Den 12 november 
finns det 20 platser tillgängliga för att 
följa med ungdomsenheten på Snow-
Camp i Säfsen. Buss avgår på morgonen 
från Deje och Forshaga. Det kostar 100 
kronor. Anmäl dig redan nu till Kent 
Karlin; e-post kent.karlin@forshaga.se 
eller telefon 076-725 32 05. Anmälan 
senast den 1 november, först till kvarn. 
Läs mer på www.snowcamp.se. 

Comic Con 
Stockholm
Följ med Hubben på en av nordens 
största film- och spelmässor den 5 no-
vember. Möt bland andra Ricky Whittle 
(Lincoln) från tv-serien The 100, Vampy 
Bit Me, Evanna Lynch som spelar Luna 
Lovegood i Harry Potter med flera. 
Anmäl dig redan nu till Kent Karlin; 
e-post kent.karlin@forshaga.se eller 
telefon 076-725 32 05. Först till kvarn, 
begränsat antal platser. Läs mer på 
www.mcmcomiccon.com/stockholm. 

Familjedag 25/9
Håll utkik för mer information årets  
familjedag som i år är den 25 september 
vid Forshaga Hembygdsgård! 

Nytt på 
ungdomsenheten 
Joachim Audé, som varit ungdomsledare 
i Forshaga kommun i många år, har tagit 
tjänstledigt under hösten. Han ersätts 
av Kent Karlin. Kent är 42 år gammal 
och bor i Forshaga med sin familj. På 
fritiden gillar han att åka bräda och dri-
ver Forshaga Boxing Camp. En till som är 
ny i gänget är Olivia Kästel-Sjöman som 
kommer att jobba halvtid under hösten 
för att utveckla Ungdomsrådet tillsam-
mans med ungdomarna i Forshaga och 
Deje. Varmt välkomna Kent och Olivia! 

Under sommarlovet hade alla barn och ungdomar i Forshaga kommun 
möjlighet att anmäla sig för att prova på olika aktiviteter och idrotter 
bland kommunens föreningar. 

Det fanns möjlighet att prova på allt från skytte, dans, konst, cykling, boxning, skate 
till cirkus och radiostyrt skärmflyg. Samtliga läger var väldigt populära, anmälningarna 
rasade in och alla läger blev i stort sett fyllda samtidigt som vissa hade möjlighet att 
utöka antalet tillfällen och deltagare. 

Marcus Ekholm, förvaltningschef för kultur, fritid och näringsliv berättar att det under 
hösten kommer att ske en utvärdering av projektet och att han hoppas att kommunen 
tillsammans med föreningarna har möjlighet att erbjuda ett liknande koncept även nästa 
sommar och att de barn och ungdomar som deltog förhoppningsvis hittat en eller flera 
nya fritidsaktiviteter som de vill fortsätta med.

Sommarlägren - en hit!

Fotograf: Logan Tete
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Babysim
Babysim är en familjeaktivitet där barn 
mellan 0-2 år badar tillsammans med en 
vuxen. Syftet är att under lek och utan 
prestationskrav stimulera barnet i sin 
utveckling och ge det vattenvana. Badet 
genomförs helt på föräldrarnas ansvar 
under ledning av en instruktör i 32-gradigt 
vatten. Barnet ska väga minst fem kilo, 
ha läkt navel, vara i god kondition och av 
föräldrarna uppfattas som friskt. För att 
delta i Deje simhalls babysim löser famil-
jen ett deltagarkort. Det gäller från det 
datum det lösts och ett år framåt. 

Vattengymnastik
Vattengymnastik är en motionsform som 
passar alla. Det är skonsam för hela 
kroppen och det gör ingenting om du inte 
hänger med i alla rörelser som instruktö-
ren ger. Vattengymnastiken startar varje 
termin för föranmälda grupper. Det finns 
även möjlighet till drop-in på passen för 
dig som vill gå enstaka gånger. Vatten är 

en del av människan så prova gärna denna 
motionsform.

Simskola
Varje termin startar simskola för barn från 
5 år i Deje simhall. Simskola för barn 5 år 
och äldre startar varje termin, måndagar 
eller torsdagar klockan 15.00. Simskolan 
vänder sig till barn som inte kan simma 
25 meter. Simskolan pågår 10 gånger och 
avgiften är 450 kr.

Barnkalas 
Under två timmar, vanligtvis lördagsefter-
middagar, har födelsedagsbarnet tillsam-
mans med sina vänner hela simhallen till 
sitt förfogande. Vi dukar upp med fika. Det 
kostar 1000 kr för 10 deltagare. Låter det 
kul? Ring 0552-446 70 och boka, men var 
ute i god tid för det är lång kö.

Vår fina simhall med 
en rad aktiviteter
I Deje har vi ju en väldigt fin simhall som vi kommuninvånare ska 
vara stolta över. Simhallen är välbesökt och det är inte bara Fors-
haga och Dejebor som kommer hit för att simma och delta i de olika 
aktiviteterna till exempel babysim utan det kommer många besö-
kare även från andra orter på grund av dess goda rykte. 

Linda Jungarå
Kommunikatör

Föräldrakurser
I Forshaga kommun erbjuder vi ICDP 
som är ett föräldrastödsprogram där 
du som förälder får en positiv vägled-
ning om din relation till ditt barn/din 
ungdom.

Vi utgår från ICDP/vägledande samspel, 
som man lite förenklat kan säga bygger 
på att hitta ett positivt förhållningssätt 
i bemötandet med barnen.

Programmet bygger på modern forsk-
ning och ICDP är ett sätt att använda 
FNs barnkonvention i praktiken.

Kontakta oss för anmälan eller mer 
information: telefon 054-17 21 06 eller 
läs mer på forshaga.se/familjecentrum.

Du blir stärkt i föräldrarollen

Du bygger upp ett mer positivt 
samspel med dina barn

Du får redskap att förebygga 
konflikter

Du som förälder kan ta upp frågor 
kring ditt barn och föräldraskapet

Föräldragrupper 
erbjuds till;
• Föräldrar till barn 0-10 år

• Föräldrar till barn 11-17 år

• Föräldrar till barn med  
neuropsykiatriska funktions-
hinder 6-12 år

• Föräldrar med egen psykisk 
ohälsa, barn i alla åldrar



Kontakten Nr 4, 2016      9   

Höstens program 
på biblioteken
Nu kan du hämta höstens program på 
biblioteken. Programmet innehåller akti-
viteter för både vuxna och barn samt ett 
särskilt program för höstlovet och Kultur-
söndagarna. Vad sägs om teater, sagostun-
der, lego, litteraturquiz eller bokcafé!? 
Hämta programmet på biblioteken eller 
läs det på forshaga.se/bibliotek.

Friska Forshaga 
slutspurt
Det finns fortfarande tid kvar att delta i 
Friska Forshaga. Under sommaren har det 
släpps ytterligare kontroller vid Abborr- 
tjärn, Dömle, SISU-gården och Älvkroken.  
Kartorna finns att köpa hos ICA i Deje, 
Apoteket, OKQ8 och InfoPoint, Lärcenter 
i Forshaga. Hittills har 326 personer del-
tagit och 16 344 stolpar registrerats!

Anhörig - ett familjeperspektiv

Nyöppning av
Deje bibliotek
Den 15 september öppnar Deje 
bibliotek portarna igen efter ombygg-
nationerna i Kulturhuset. Välkommen!

www.bibliotekvarmland.se

Forshaga bibliotek

Måndag-torsdag  08.30-20.00

Fredag   10.00-16.00

Söndag   11.00-14.00

Telefon  054-17 22 20

Kultursöndagar

	 	 Barnfilm 

  4 september kl 11.00

  Biomys för de yngsta i bibliotekets	sagohörna.	Vi	v
isar	en	film	om	

  den söta musen Molly och biblioteket bjuder på popcorn. 

  Ingen föranmälan.

Sångstund 
2 oktober kl 11.00

Välkomna till sångstund med CIRKUS MUSIKKÖR!

Tillsammans med cirkusdirektören och clownen Nicko får ni vara med om en musikalisk 

cirkusföreställning med bl.a. ballerinor, akrobater och trollkarlen Mister Stoltzi!

Välkomna alla barn mellan 0-6 år!

I samarbete med Kulturskolan. Ingen föranmälan. Café Rasten har öppet.

Sagostund på många språk 

6 november
Följ med oss in i språkens och sagornas värld. Sagorna passar åldersgruppen 3-6 år samt dig 

som	älskar	sagor,	vill	höra	
sagor	på	ditt	modersmål	eller	är	nyfiken	på	h

ur	berättelser	låter	

på olika språk.

Håll utkik efter mer information om språk och tid. 

Julpyssel 
4 december kl 11.00-14.00

Gör dina egna julkort. För barn i alla åldrar. Drop in. Ingen föranmälan.

Deje bibliotek

Måndag 14.00-18.00

Tisdag  10.00-14.00

Torsdag  10.00-14.00

Stängt för ombyggnation t.o.m 

14 september.

Telefon 0552-446 60

Det händer hösten 2016 på

BiBlioteken

Vi	finns	på	Fac
ebook!	

www.bibliotekvarmland.se

Forshaga bibliotek
Måndag-torsdag  08.30-20.00Fredag   10.00-16.00Söndag   11.00-14.00

Telefon  054-17 22 20

Kultursöndagar
	 	 Barnfilm   4 september kl 11.00  Biomys för de yngsta i bibliotekets	sagohörna.	Vi	visar	en	film	om	

  den söta musen Molly och biblioteket bjuder på popcorn. 

  Ingen föranmälan.
Sångstund 
2 oktober kl 11.00Välkomna till sångstund med CIRKUS MUSIKKÖR!
Tillsammans med cirkusdirektören och clownen Nicko får ni vara med om en musikalisk 

cirkusföreställning med bl.a. ballerinor, akrobater och trollkarlen Mister Stoltzi!

Välkomna alla barn mellan 0-6 år!I samarbete med Kulturskolan. Ingen föranmälan. Café Rasten har öppet.Sagostund på många språk 6 november
Följ med oss in i språkens och sagornas värld. Sagorna passar åldersgruppen 3-6 år samt dig 

som	älskar	sagor,	vill	höra	sagor	på	ditt	modersmål	eller	är	nyfiken	på	hur	berättelser	låter	

på olika språk.Håll utkik efter mer information om språk och tid. Julpyssel 
4 december kl 11.00-14.00Gör dina egna julkort. För barn i alla åldrar. Drop in. Ingen föranmälan.

Deje bibliotek

Måndag 14.00-18.00Tisdag  10.00-14.00Torsdag  10.00-14.00
Stängt för ombyggnation t.o.m 14 september.

Telefon 0552-446 60

Det händer hösten 2016 på

BiBlioteken

Vi	finns	på	Facebook!	

www.bibliotekvarmland.se

Forshaga bibliotek

Måndag-torsdag  08.30-20.00
Fredag   10.00-16.00
Söndag   11.00-14.00

Telefon  054-17 22 20

Kultursöndagar
	 	 Barnfilm 
  4 september kl 11.00
  Biomys för de yngsta i bibliotekets	sagohörna.	Vi	visar	en	film	om	  den söta musen Molly och biblioteket bjuder på popcorn.   Ingen föranmälan.

Sångstund 
2 oktober kl 11.00
Välkomna till sångstund med CIRKUS MUSIKKÖR!
Tillsammans med cirkusdirektören och clownen Nicko får ni vara med om en musikalisk cirkusföreställning med bl.a. ballerinor, akrobater och trollkarlen Mister Stoltzi!Välkomna alla barn mellan 0-6 år!
I samarbete med Kulturskolan. Ingen föranmälan. Café Rasten har öppet.

Sagostund på många språk 
6 november
Följ med oss in i språkens och sagornas värld. Sagorna passar åldersgruppen 3-6 år samt dig som	älskar	sagor,	vill	höra	sagor	på	ditt	modersmål	eller	är	nyfiken	på	hur	berättelser	låter	på olika språk.
Håll utkik efter mer information om språk och tid. 

Julpyssel 
4 december kl 11.00-14.00
Gör dina egna julkort. För barn i alla åldrar. Drop in. Ingen föranmälan.

Deje bibliotek

Måndag 14.00-18.00
Tisdag  10.00-14.00
Torsdag  10.00-14.00

Stängt för ombyggnation t.o.m 
14 september.

Telefon 0552-446 60

Det händer hösten 2016 på

BiBlioteken

Vi	finns	på	Facebook!	

Öppettider
Måndagar 14-18, tisdagar 10-14
och torsdagar  10-14

Det är oftast självklart för oss att hjälpa och stötta våra nära och kära i svåra situationer. Samtidigt kan 
vi behöva egen påfyllnad och stöd för att orka vara de goda medmänniskorna vi önskar i längden. 

Forskningen är enig i frågan om att 
ansvaret och belastningen på anhöriga är 
stort, vilket i värsta fall kan leda till egen 
psykisk ohälsa. Forskningen lyfter också 
fram betydelsen av egen återhämtning och 
stöd samt att träffa andra med liknande 

erfarenheter. Det är därför viktigt att 
känna till vilka rättigheter man har och 
vilket stöd som finns att tillgå. 

I nästa Kontakten skriver vi mer om vilka 
möjligheter till stöd du som anhörig har. 

För mer information är du 
välkommen att kontakta: 
Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
Telefon: 054-17 23 58
E-post: eva.lehtonen@forshaga.se 

Inbjudan
Mötesdag om att vara 
anhörig till någon med 
funktionsnedsättning.

Välkommen till en dag för  
inspiration, erfarenhetsutbyte 
och intressanta möten.

    När: 8 oktober 9-16.30
    Var: Skoghalls Folkets hus

Läs mer och anmäl dig på:
www.regionvarmland.se/event 
Sista anmälningsdag 25/9 2016.
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Alice Lanz Alwe Johansson

Anja Nauclér Disa Adrian

Alice Lindh

Elise Op de Weegh Erik Elfgren

Alma Nilsson

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn välkomna genom att 
besöka dem och deras familjer, överlämna blommor och en nalle.

Besök hos de nyfödda invånarna

Några gånger om året åker Forshagas 
kommunalråd runt i kommunen för att 
hälsa på och fira familjernas nya medlem-
mar. Barnet får blommor och kommunens 
maskot Björn. Bebisuppvaktningarna har 

blivit en fin tradition sedan första besöket 
år 2000. Och med omkring 100 uppvaktade 
bebisar varje år har besöken blivit många! 
För oss är besöken mer än ett trevligt sätt 
att välkomna våra nya invånare. Det är 

också ett sätt att få en stund att prata 
med de nyblivna familjerna och ta del av 
deras synpunkter och funderingar.

Babycafé och 
öppen förskola
På babycafé och öppna förskolan umgås barn 
och föräldrar tillsammans. Personal håller i 
verksamheten som innehåller bland annat 
sångsamling, fika, lek och pyssel. Att vara på 
öppna förskolan eller babycafé kostar inget. 
Vi finns på Järnvägsgatan 27, Forshaga.

Öppna förskolan 0-6 år
Onsdagar klockan 13-16 
Torsdagar klockan 10-13                                                      
Fredagar klockan 11-15

Babycafé 0-1 år
Föräldrar med barn 0-1 år träffas.                                                      
Onsdagar klockan 10-13.
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Marcus Skirby Simon Renhult

Theodor Kratz Hagberg

Nelion Noresäter Novalie Hansson

Hosana Fishaye Tewelde Ida Forssten Iris Liljetun Leona Abdul Karim

Barnteater

SångstundFamiljedag

SagostunderBabysim
För barn 0-2 år tillsammans med en för-
älder. Genom lek och utan prestationskrav 
stimulera barnet i sin utveckling och ges 
vattenvana. Läs mer på sidan 8.

Nasse hittar en stol
30 sep klockan 10, Forshaga Folkets hus.
Föreställningen passar barn från 2 år. Gra-
tisbiljetter hämtas på Forshaga bibliotek.

2 oktober klockan 11, Forshaga bibliotek.
Sångstund med CIRKUS MUSIKKÖR! Väl-
komna alla barn 0-6 år! Ingen föranmälan. 

25 september vid Forshaga Hembygdsgård. 
Håll utkik för mer information om årets  
familjedag!

7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov klockan 10, 
Forshaga bibliotek. Sagostunderna passar 
alla barn 3-6 år. 

Hej förälder! 
Du vet väl om att du kan 
beställa en förstoring av 

bilden från bebisuppvaktningen? 

Ring vårt tryckeri,  
telefon 054-17 20 93. 
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Så ser vår 
hemtjänst ut
Vi lämnar regelbundet uppgifter om våra 
verksamheter till Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, 
Statistiska Centralbyrån (SCB), och så 
vidare. Uppgifter som sedan samman-
ställs i Kommun- och landstingsdataba-
sen Kolada.

Nyligen presenterades statistik kring 
hemtjänsten. Den utgör ett viktigt un-
derlag för att vi ska kunna analysera vår 
verksamhet och kunna ta rätt beslut för 
vår fortsatta utveckling. 

Hemtjänsten i siffror
Siffrorna är tagna ur det senaste 
analysunderlaget från Kolada och 
anges som genomsnittsvärden.

Invånare 65+ som var beviljad hem-
tjänst i ordinärt boende, andel (%)

Forshaga  Sverige
6,5  7,2

Invånare 65+ i särskilda  
boendeformer, andel (%)

Forshaga  Sverige
3,5  4,2

Kostnad hemtjänst äldreomsorg,  
kr/inv 65+

Forshaga  Sverige
23 636  18 989

Kostnad hemtjänst äldreomsorg,  
kr/inv 80+

Forshaga  Sverige
98 938  74 077

Beviljad/beräknad hemtjänsttimmar 
per månad och person 65+ med hem-
tjänst i ordinärt boende, antal

Forshaga  Sverige
36,2  32,0

När vi kom till Lintjärn så höll de på att 
klä en midsommarstång så vi fick vara med 
när den restes. De äldre kom ut och satte 
sig. När stången var rest och alla var ute 
tittade solen så lägligt fram också. 

Vi dansade traditionella danser som Små 
grodorna, Prästens lilla kråka och Jungfru 
skär innan vi avslutade med raketen. 
Vi fick hjälp av de äldre att skicka iväg 
raketen. 

Midsommarfirande 
på Lintjärn
Vi på förskolan Rödluvan bestämde oss för att det vore roligt att 
glädja de äldre på Lintjärn vid midsommar. Vi kontaktade dem och 
frågade om vi fick komma och dansa runt deras midsommarstång, 
och så blev det!

Efter dansen bjöds barnen på glass. Alla 
inblandade uppskattade detta och vi vill 
gärna göra detta till en årlig tradition. Det 
var härligt att se de äldre glädjas med de 
yngre!

Vi gillar att 
 du följer oss

Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

Du kan också följa vårt Facebook-
flöde på mikrobloggen Twitter på 
kontot @forshagakommun

8 8 8
Den 23 augusti 2016 hade vi 2888 gillare 
på vår facebooksida.

2

Anne Glans
Förskollärare, förskolan Rödluvan
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Mitt namn är Mattias Kratz. Jag är född 
och uppvuxen i Deje, där jag har bott hela 
mitt liv. Jag arbetar som undersköterska 
inom hemtjänsten i Forshaga kommun. Där 
jobbar jag med allt från läkemedel till hy-
gien, och annan service till äldre. Tjänsten 
innebär många nya och roliga möten, där 
ingen dag är den andra lik.

Jag har jobbat som undersköterska från 
och till i Forshaga kommun sedan jag 
blev klar med min utbildning 1993. Efter 
skolan jobbade jag länge som vikarie, och 
började min resa på Katrineberg, innan 
det lades ner. Katrineberg var ett sjukhem 
med två avdelningar. Verksamheten var 
långvård och hade åtminstone tjugo plat-
ser sammanlagt.

Efter Katrineberg fick jag ett vikariat på 
Ullerudsgården, men kände efter några 
år att jag ville utveckla mig och hitta nya 
vägar i livet. Jag jobbade en tid som fri-
tidsledare och extra som gymnastiklärare. 
År 2000 var jag tillbaka på kommunen 
och fick fast tjänst igen – denna gången 
på Solåker. Innan det blev en förskola var 
det ett korttidsboende för rehabilitering i 
kommunen. Jag blev kvar där i ett par år, 
men sedan lades även det ner och jag fick 
en tjänst på Ullerudsgården.

Efter det tog jag ett uppehåll igen och då 
passade jag på att läsa lite på universitetet. 

Personal-
   porträtt

Där läste jag bland annat kurser inom 
idrott. Jag är väldigt intresserad av sport, 
speciellt handboll och fotboll. Jag spelade 
handboll länge, men just nu håller jag inte 
på med någon sport utan motionerar mest. 
Efter jag slutade med handbollen blev 
jag ledare nästan direkt, och därför blev 
jag kvar i handbollen i Deje ett tag. Jag 
har varit aktiv både som spelare och som 
tränare.

Nu har jag blivit pappa och det tar upp 
mycket tid just nu. Sen har jag och min 
sambo ett hus som vi försöker syssla med 
– där har vi börjat renovera inomhus och 
även pysslat en del i trädgården.
Utöver mitt stora intresse för idrotten 
– som kanske tar upp för mycket av min 
tid – gillar jag att gå i skogen och plocka 
svamp och bär.

En dag som undersköterska 
På morgonen när vi kommer till arbetet får 
vi en individuell dagordning som innehål-
ler information om vad vi ska göra under 
dagen. Det som styr dagordningen är vad 
brukarna vill ha hjälp med, vilket gör att 
yrket blir varierande. Vissa grupper åker 
runt och tar prover, andra hjälper till med 
hygien eller med maten. Ibland räcker det 
med lite sällskap som hjälp, och då går vi 
in till dem och pratar med dem och lite 
sådant.

Sen är det lunch och då serverar vi mat. 
En del lagar vi mat tillsammans med, och 
en del får vi hjälpa till att mata. På efter-
middagen åker vi i regel runt om det är 
så att någon vill ha fika. Mellan morgonen 
och eftermiddagen kan det hända att vi 
städar hos någon, för att underlätta varda-
gen. Kvällarna ser ungefär ut som det gör 
på morgonen. 

Andra saker vi som undersköterskor gör 
är att ta prover, gör såromläggningar och 
lindar ben. En annan betydande del av 
vårt arbete är att ge insulin och andra 
läkemedel, flera gånger om dagen.
I kombination med att distriktet har blivit 
större och det är många som har trygg-
hetslarm har det blivit ganska mycket den 
senaste tiden. Då blir det många avbrott 
och vi får åka iväg. Men trots det fungerar 
bemanningen som den är just nu, men det 
blir ändå mycket ibland.

I mitt yrke samarbetar vi mycket med 
andra – som till exempel arbetsterapeu-
ter, sjukgymnaster och sjuksköterskor. 
Det är just det som är det roligaste med 
mitt jobb – att man träffar så många olika 
människor. Det blir många nya möten i 
jobbet och det trivs jag väldigt bra med. 
Det är kontakt med andra anställda, och 
många roliga möten med våra brukare. Det 
händer olika saker varje dag – en dag är 
inte den andre lik. 

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Mattias Kratz jobbar som undersköterska inom 

hemtjänsten. Han tycker att det roligaste med jobbet 
är att träffa många olika människor, både kollegor och 

brukare, och att ingen dag är den andra lik.
Namn: Mattias Kratz 

Yrke: Undersköterska
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En pigg 130-åring! 
I år är det 131 år sedan Lokalföreningen 1032, Myran av IOGT-NTO bildades i Forshaga. Närmare 
bestämt den 19 januari 1885. Första mötet hölls i Hvilan, som då var skola. Alltså samma lokal 
som vi nu äger. Initiativtagare var grosshandlare J.F. Jakobsson från Stockholm. 

Medlemsantalet uppgick till 70 i början, 
men minskade snabbt till nio stycken. Men 
antalet ökade igen och 1897 inköptes en 
tomt i Grossbol, där ett ordenshus uppför-
des och togs i bruk 1899. Under början på 
1900-talet ökade verksamheten, studiecirk-
lar, barn – och ungdomsverksamhet med 
mera. 

Ordenshuset hyrdes ut till många ändamål 
under lopp. Här hölls gudstjänster, det var 
militärförläggning under andra världskri-
get och även skolmatsal. Verksamhet slet 
på lokalerna och några pengar att bygga 
nytt för eller renovera fanns inte, så 1968 
revs byggnaden för att lämna plats till nya 
bostäder. 

Trots hemlösheten fortsatte logen sin 
verksamhet och man sökte hela tiden efter 
en ny lokal. Ödet ville att Hvilan, där 
verksamheten en gång började, blev till 
salu och föreningen kunde köpa byggna-
den 1983. En genomgripande renovering 
genomfördes 1984. 

Hvilans historia är något oklar, men den 

byggdes troligen i samband med att 
industrin kom till orten. Det är en putsad 
tegelbyggnad som från början var gulmå-
lad. För mer än hundra år sedan fick den 
sitt nuvarande utseende med rödmålade 
träfasad. Trapptornet ger byggnaden en 
särskild karaktär. Det lär vara en av de 
äldsta byggnader som finns i samhället 
och är att betrakta som ”bevarandevärt”. 
Det lär ha varit den första skolan i byn och 
användes länge för detta ändamål. 

Under de senaste åren har föreningen kun-
nat genomföra ännu en omfattande reno-
vering av lokalen. Nytt tegeltak, invändig 
målning, övervåningen har gjorts tillgäng-
lig genom hiss och trappa. Jordvärme har 
installerats och 2015 fick vi möjlighet att 
totalrenovera köket. 

Hur ser då verksamheten ut 2016? 
Föreningens egna aktiviteter omfattar 
studiecirklar, loppis och basar försäljning, 
deltagande i mässor och informationsmö-
ten, insamlingsarbete för Världens barn, 
utflykter och grillaftnar anordnas under 
sommaren. Vi har ett nära samarbete med 

NSF:s scoutkår i Forshaga med lägerverk-
samhet och internationellt samarbete. 

Vi satsar nu på svenskundervisning för flyk-
tingar som bor i kommunen och även på 
scouting för unga flyktingar. Verksamheten 
bedrivs en gång per vecka och omfattar 
cirka 30 deltagare. 

IOGT-NTO i Forshaga är verksamma i nuet 
även om vi har rötterna i historien.  Syftet 
är att visa att det går att bedriva en om-
fattande verksamhet och ge människor en 
meningsfull fritid helt utan alkohol! 

Tore Eklund 
IOGT-NTO Myran

Vill du hjälpa till?
Vill du hjälpa till med den flyktinginrik-
tade verksamheten? Ta gärna kontakt 
med IOGT-NTO Myran i Forshaga.
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Årlig brandmanstävling i Tyskland
Jag heter Monika Nyqvist och arbetar som deltidsbrandman, Räddningstjänsten Karlstadsregionen på 
station 2400 Forshaga. Jag och sex av mina kollegor, Anna Ejendal, Christer Johnson, Fredrik Hiller-
ström, Fredrik Jönsson, Fredrik Skantz och Janne Salo har varit på en brandmanstävling i Tyskland.

Forshaga kommun har en vänort i Tyskland 
som heter Klutz. Genom den så har min 
brandstation kommit i kontakt med en 
brandstation som ligger i en liten ort som 
heter Elmenhorst. Det är sjätte året vi 
har blivit inbjudna och deltagit i deras 
brandmanstävling.

I Tyskland så är det frivillig/ideell brand-
kår, trots det är dom mycket stolta över 
sina stationer, fordon och utrustning. 
Barnen har möjlighet att börja som ”unga 
brandmän” när dom fyller åtta år. Det är 
en fröjd att se dom, de är väldigt duktiga. 
Det är hög disciplin hos både vuxna och 
unga brandmän.

På tävlingsdagen åkte alla 13 lag brand-
bilskortege i genom byarna på väg till täv-
lingsplatsen, med blåljus och tuta igång. 
Folk stod ute och vinkade.  HÄFTIGT!

Första stationen är knopar. I Tyskland 
är man MYCKET förtjust i olika knopar. Vi 
får fem minuter på oss att träna, vi har 
ju inte gjort dessa knopar sen vi var här 
sist. Fem knopar ska göras. Råbandsknop, 

pålstek, dubbelt halvslag, dubbelåttan 
och yxknopen. Vi fixar detta på femton 
sekunder och blev bästa lag!

Andra stationen är trafikolycka. Vi fick 
förutsättningarna i bilen. En bil har väjt 
för cyklist och krockat med träd, tre 
skadade. Dom hade fixat mycket blod och 
benpipor som stack ut med mera. 

Tredje stationen rökdykning. Vi fick 
förutsättningarna i bilen. Explosion i indu-
stribyggnad, två personer saknas. Domaren 
som kommer från Berlin, tycker att vi är 
mycket duktiga.

Fjärde stationen container- och gräsbrand. 
Gruppen jobbar bra tillsammans. Vi får 
lite avdrag för att brandmännen tar egna 
initiativ, vilket vi ser som en fördel i Sverige. 
Annars så tycker domaren att vi var bra.

Äntligen mat, det blir ärtsoppa med en 
stor korv i och en sked. Alla pratar med 
varandra om tävlingsmomenten. Stäm-
ningen är hög och förväntansfull, vem har 
lyckats fått ihop mest poäng?

Prisutdelningen börjar med barnlagen som 
har varit MYCKET duktiga. Sen vuxenlagen. 
Sista laget ropas ut först...och det är INTE 
vi! Vi blev sexa av åtta lag och får en fin 
pokal. Vi från Forshaga är mycket nöjda med 
vår insats. Elmenhorst tar första platsen. 
Laget från Berlin blir tvåa och en brandman 
från Berlin börjar gråta, han ville ju vinna.

Vi hade med oss en korg till vinnande barn- 
och vuxenlag, med massa godsaker ifrån 
Sverige som vi delar ut. Mycket populärt!

Monika Nyqvist
Räddningstjänsten Karlstadregionen

Station 2400 Forshaga
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Information från Näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET
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En mässa för dig som bor, lever & verkar i Forshaga kommun

Lördag den 12 nov
Kl. 13.00-17.00
Deje Sporthall En mässa för hela familjen!

forshaga.se/vardagsliv
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Kl. 13.00-17.00
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VAR DAGS LIV 2016

En mässa för dig som bor, lever & verkar i Forshaga kommun

Lördag den 12 nov
Kl. 13.00-17.00
Deje Sporthall En mässa för hela familjen!

forshaga.se/vardagsliv

Linda-Marie Fors
Näringslivssamordnare

054-17 21 30
linda-marie.fors@forshaga.se

Näringslivsdag
En heldag den 14 oktober med tema 
digitalisering som avslutas med närings-
livsgala på kvällen. Håll utkik efter mer 
information!

Letar du mark 
för etablering?
På Kvarntorpsgärdet, i anslutning till 
nya återvinningscentralen, finns mark 
för etablering av industri eller lager-
lokaler.

Marken, som ligger precis intill väg 62 
mellan Forshaga och Deje, säljs för 
fem kronor per kvadratmeter. Därtill 
tillkommer kostnad för avstyckning, 
anslutning till vatten och avlopp, 
bygglovskostnad samt andra anslut-
ningskostnader som till exempel el 
och bredband. 

Vad får man bygga? 
Du får bygga en eller flera byggnader 
som är max sju meter höga. I övrigt är 
det ganska fritt när det gäller byggna-
dens utseende. Våra bygglovshandläg-
gare hjälper dig med karta och annan 
information om till exempel byggna-
dens placering.

Mer information på:
forshaga.se/kvarntorpindustrimark

Här finns enligt ForReg’s statistik över 600 
små och medelstora företag i en stor vari-
ation av olika branscher bland annat inom 
verkstad, handel, transport, dentalteknik, 
samt vård och rehabilitering av ungdomar 
och företagen sysselsätter över 1200 per-
soner. Några av företagen har kunder och 
är välkända inte bara för oss Forshaga- och 
Dejebor utan även i resten av Sverige och 
även Europa. 

Har du frågor som rör företagande 
i Forshaga kommun? 
Behöver du hjälp att utveckla din verksam-
het, starta eget eller bredda ditt affärs-
nätverk? Kontakta vår näringslivssamordnare 
Linda-Marie Fors på telefon 054-17 21 30 
eller e-post linda-marie.fors@forshaga.se. 

Nystartade företag
2012, 34 stycken
2013, 33 stycken
2014, 71 stycken
2015, 33 stycken 

De fem största företagen
(Beräknat på antalet anställda)
• Stora Enso Skoghall AB
• Forshaga Akademin AB
• Haags Bygg och Snickeri
• Ica Supermarket Forshaga
• Motagetjänst Bodin & C/O
• Dömle Herrgård 

Över 600 företag 
i vår kommun!  
Här i Forshaga kommun finns bra förutsättningar att driva företag. 
Forshaga ligger i hjärtat av Värmland och är en del av Karlstad 
Business Region. Det finns tillgång till bra kommunikationer och 
närhet till Stockholm, Göteborg och Oslo. 
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Bredband via fiber - tätort
Det kommunala bolaget Forshaga Fibernät 
AB (FFAB) är sedan många år tillbaka 
ansvarig för utbyggnaden av fibernätet i 
tätorten: Deje, Dyvelsten, Forshaga och 
Olsäter.

Bredband via fiber - utanför tätort
På landsbygden har Forshaga kommun 
haft ansvaret för fiberutbyggnaden genom 
projektet ”Fiber till byn”. Från den 1 
september övertar Forshaga Fibernät AB 
ansvaret för utbyggnaden av fiber även på 
landsbygden. I uppdraget ligger både bygg-

Bredband via fiber
Forshaga kommun har genom Bredbandsstrategin satt upp ett mål 
att 90 % av kommuninvånarna ska ha möjlighet till en fiberanslut-
ning senast 2020.

Häckar och träd
Häckar och träd som skymmer trafikan-
ter kan påverka trafiksäkerheten. Nu är 
det dags att klippa häckar och träd som 
växt till sig under sommaren och hänger 
över gator, gång- och cykelvägar. 

Växtligheten från den egna tomten får 
inte inkräkta i gaturummet och inte 
skymma skyltar, vägmärken eller gatube-
lysning.

Upprustning av 
våra gång- och 
cykelvägar
I år finns det pengar i budget för att 
börja rusta upp gång- och cykelvägar 
i villaområdena. Just nu undersöker vi 
vilket/vilka områden vi ska prioritera för 
att kunna börja asfaltera senare i höst. 
Vi fortsätter med arbetet under 2017.

Ny gång- och 
cykelväg
Under hösten bygger vi en ny gång- och 
cykelväg till Bergsgårdsvägen parallellt 
med Karlstadsvägen. Den är efterlängtad 
av många, både de som bor i området 
och alla som går och cyklar till Bergs-
gården. Arbetet beräknas starta under 
september och vara klart i början av 
november.

Vi byter till LED-
belysning i alla 
våra gatlampor
Med början under 2017 kommer vi att 
byta ut alla gatlampor till armaturer 
med LED-belysning. 

LED-lamporna ger ett bättre ljus med 
samma wattstyrka än de lågenergilam-
por vi använder idag. De är energieffek-
tiva, har lång livslängd, ger ett rent vitt 
ljus utan blinkningar och tänds till full 
styrka utan fördröjning. 

På följande gator testar vi redan nu LED-
lampor: Thoreliusgatan och Geijersgatan 
väster om Grossbolsgatan, Trädgårdsga-
tan och Ängsstigen.

Mer information
På FFABs hemsida kan du läsa mer om 
hur läget ser ut för just ditt område, 
göra en intresseanmälan eller läsa mer 
om fibernätets tjänsteutbud. 
www.forshagafibernat.se

Esplanaden 3, Forshaga (mån-fre 11-12)
Telefon: 054 - 56 22 72 (mån-fre 9-11)

nation av stamfiber och områdesnät. 
Till stamfiberutbyggnaden har EU-medel 
sökts och beviljats vilket innebär att stam-
fibern når längre i kommunen.
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Många nya barn 

De första sex månaderna år 2016 
föddes 86 barn i Forshaga kommun. 
Det är nästan lika många barn som föddes 
hela år 2015. 

Familjecentrum 
Förra hösten var det många stora magar 
på BVC i Forshaga. 
Nu kommer flera av de nyfödda barnen och 
deras föräldrar till Familjecentrum.
Där finns föräldragrupper, barnhälsovård, 
öppen förskola och babycafé.

Emma Bryngfors Nilsson 
arbetar på Familjecentrum.
Hon säger att det har varit fler besök på både 
babycafe och öppna förskolan senaste året. 
Hon berättar också att det är många nyanlända 
i kommunen som besöker öppna förskolan.  

Nallar och blommor 
Forshaga kommun gratulerar nyfödda barn och 
deras familjer med nallar och blommor.

Per Lawén är kommunalråd i Forshaga.
Han säger att nästan alla familjer vill ha 
besök av kommunen när de har fått barn. 
Han berättar att kommunen träffade 70 familjer
innan sommaren.
I höst ska de ge nallar och blommor till fler.  

Per Lawén säger också att många som har studerat  
eller jobbat på en annan plats i Sverige 
flyttar tillbaka till kommunen när de får barn. 

Här är barnen viktiga, säger Per Lawén. 
Forshaga är en barnkommun.
Vi vill ge barnen en bra start i livet, 
en trygg miljö att växa upp i 
och kunskaper som de behöver.  

Förskolor och skolor 
Alla nyfödda gör att det finns många barn till 
våra förskolor och skolor i framtiden.
Det tycker Per Lawén är roligt. 

Han säger att det är mycket roligare att prata om 
hur Forshaga kommun ska ha plats för fler barn än 
om det var för få barn i kommunen. 

På 1990-talet föddes många barn i Sverige. 
De pojkar och flickor som föddes då är vuxna nu. 
Många av dem blir nu själva föräldrar. 

I april fick kommunen flera nya invånare. 
Då föddes 23 bebisar i Forshaga kommun!  
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Styrelse
Styrelsen i en förening ska minst vara 
en ordförande, en sekreterare och en kassör. 

Regler 
Skrivna regler för föreningens arbete kallas stadgar. 
I stadgarna står vad föreningen ska göra, 
hur föreningen ska arbeta och de regler som finns.  

Kommunen kan hjälpa föreningar 
Markus Ekholm arbetar med 
kommunens föreningar. 
Han säger att kommunen ger pengar till föreningar, 
men att kommunen också gör mycket mer.  

Kommunen kan till exempel 
hjälpa föreningarnas ledare 
i arbetet med medlemmarna i föreningen. 
Kommunen kan också låna ut flaggor, blomlådor 
och annat till föreningarna. 

Många föreningar  

Forshaga kommun har många föreningar.
Det finns mer är 100 stycken i kommunen. 
Exempel på föreningar är idrottsföreningar, 
kulturföreningar och nykterhetsföreningar. 

En förening är en grupp personer som är 
intresserade av samma sak. 
Medlemmarna får inte tjäna pengar på
att vara med i föreningen. 
Alla har rätt att bilda en förening.

Hur bildar man en förening? 
Människor med samma intresse träffas och 
har ett möte för att bilda en förening.  
På mötet bestämmer man bland annat regler, 
styrelse, namn på föreningen och medlemsavgift. 
Sedan har föreningen ett årsmöte. 
Efter årsmötet är föreningen bildad.

De allra flesta föreningarna i Forshaga kommun är 
idrottsföreningar, som till exempel en ryttarförening.

Sommarläger

Fem veckor under sommarlovet kunde barn
och ungdomar i Forshaga kommun anmäla sig 
för att prova olika aktiviteter och idrotter.  

De kunde få prova dans, cykling, boxning och 
mycket mer. Det var många som anmälde sig.

Marcus Ekholm arbetar med 
kommunens föreningar. 
Han hoppas att kommunen och föreningarna 
tillsammans kan erbjuda samma sak nästa sommar.
Han hoppas också att de som var med 
hittade något nytt som de vill fortsätta med.
Även efter sommaren.
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
Då har det också möjlighet att 
visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

Torsdag 8 september
Bokcafé, Forshaga bibliotek, klockan 15.
I höst öppnar bibliotekets bokcafé för första 
gången. Bibliotekets personal bjuder på lästips 
utifrån olika teman och alla samtalar kring 
böcker och boktipsar varandra. 

Fredag 9 september
Musikquiz, Forshaga Folkets park, klockan 18. 
Välkomna på Musikquiz i Forshagaparken.

Söndag 11 september
Fotboll Östra Deje IK-Säffle FF 2.
Tallmovallen, klockan 14. Division 5. 

Lördag 17 september 
Folkmusik i Forsen, Gamla Kraftstationen, 
klockan 19. Välkommen till en kväll där taket 
lyfter sig. 

Fotboll Östra Deje IK-Kils AIK 3.
Tallmovallen, klockan 16. Division 7 södra. 

Dans till Matz Blads, Forshaga Folkets hus, 
klockan 20. Välkommen att dans loss. 

Söndag 18 september
Bilbingo, Tallmovallen, klockan 15. 

Måndag 19 september
Läsa skapa i bild, Forshaga bibliotek, klockan 14. 
För boende inom LSS. Dramapedagogen Solveig 
Gottfriedz läser, berättar och målar tillsammans 
med er.  

Tisdag 20 september
Bokcirkel för vuxna, Forshaga bibliotek, klockan 
18. Bibliotekets bokcirkel träffas och pratar om 
utvalda böcker. Det bjuds på fika, diskuteras 
läsning och delas boktips.  

Lördag 24 september
Stor barnloppis, Kulturhuset, klockan 13-17. 
Stor barnloppis med allt till barnens värld. 

Söndag 25 september
Olsäters marknad, Olsäter, klockan 10-16. 
Välkommen på knallemarknad, 

Fotboll Östra Deje IK-Kronans FK.
Tallmovallen, klockan 16. Division 5. 

Måndag 26 september
Hockey: Linköping-FBK på bioduken.
Forshaga Folkets hus, klockan 16. Elitseriematch. 

Läsa skapa i bild, Forshaga bibliotek, klockan 14.
Se 19/9.

Tisdag 27 september
Litteraturquiz, Forshaga bibliotek, klockan 18.
Ta en fika i Café Rasten och testa dina kun-
skaper i en frågesport om högt och lågt från 
böckernas värld. Tävla ensam eller i lag om max 
4 personer. 

Fredag 30 september
Barnteater: Nasse hittar en stol, Forshaga 
Folkets hus, klockan 10. Föreställningen passar 
barn från 2 år. Gratisbiljetter hämtas på Fors-
haga bibliotek. 

Lördag 1 oktober
Hockey: Karlskrona-FBK på bioduken.
Forshaga Folkets hus, klockan 16. Elitseriematch. 

Fotboll Östra Deje IK-Sommaro IF 2.
Tallmovallen, klockan 16. Division 7 södra. 

Söndag 2 oktober
Kultursöndag: Sångstund, Forshaga bibliotek, 
klockan 11. Välkommen till sångstund med 
Cirkus Musikkör! Tillsammans med cirkusdirek-
tören och clownen Nicko får ni vara med om en 
musikalisk cirkusföreställning med ballerinor, 
akrobater och trollkarl. 

Bilbingo
Tallmovallen, klockan 15.

Måndag 3 oktober
Läsa skapa i bild, Forshaga bibliotek, klockan 14. 
Se 19/9 

Handarbetseftermiddag, Kulturhuset, klockan 
16-18. Välkommen på handarbetseftermiddag 
med länshemslöjdskonsulent Carina Olsson. I 
oktober ordnas tre träffar på Deje bibliotek. 

Teknikeftermiddag, Forshaga bibliotek, klockan 
14. Har du eller någon i din närhet svårt att läsa 
tidningen? Du vet väl om att du kan lyssna på 
den istället. Välkommen på en informations
träff med VF och NWT då de berättar om sina 
taltidningar. 

Torsdag 6 oktober
Bokcafé, Forshaga bibliotek, klockan 15. Se 8/9. 

Fredag 7 oktober
Musikquiz, Forshaga Folkets hus, klockan 19. 
Välkommen att tävla i musikfrågor.

Sagostund, Forshaga bibliotek, klockan 10. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna! 
Sagostunderna passar alla barn mellan 3-6 år. 

Måndag 10 oktober
Handarbetseftermiddag, Kulturhuset, 
klockan 16-18. Se 3/10.

Läsa skapa i bild, Forshaga bibliotek, 
klockan 14. Se 19/9.

Tisdag 11 oktober 
Bokcirkel för vuxna, Forshaga bibliotek, 
klockan 18. Se 20/9.

Boken vs filmen för unga, Forshaga bibliotek, 
klockan 15. Går du på mellanstadiet och gillar 
att läsa och se film? Anmäl dig då till bibliote-
kets bok- och filmcirkel. 

Torsdag 13 oktober
Hockey: Skelleteå-FBK på bioduken.
Forshaga Folkets hus, klockan 19. Elitseriematch.

Lördag 15 oktober
Matchen Luleå - FBK visas i biosalongen. 
Forshaga Folkets hus, klockan 16. Elitseriematch. 

Söndag 16 oktober
Bilbingo, Tallmovallen, klockan 15.

Måndag 17 oktober
Handarbetseftermiddag, Kulturhuset, klockan 
16-18. Se 3/10.

Fredag 21 oktober
Hockey: Växjö-FBK på bioduken.
Forshaga Folkets hus, klockan 19. Elitseriematch. 

Sagostund
Forshaga bibliotek, klockan 10. Se 7/10. 

Med reservation för ändringar

Låt oss alla hjälpa till att sprida 
viktiga, roliga och spännande
evenemang och större händelser 
i kommunen. 

Det kan du göra genom att föreslå 
evenemang på www.forshaga.se. 
Det hamnar då i vår kalender där vi 
plockar information till Visit Karlstad 
och även Visit Värmland om det är av 
nationellt intresse. 

Dag för Dag - evenemangskalender
Anmäler du ett evenemang i vår 

evenemangskalender i rätt tid kom-
mer evenemanget även finnas med 
i broschyren Dag för dag där alla 
evenemang i Forshaga, Grums, Ham-
marö, Karlstad och Kil finns med. 
Dag för Dag finns bland annat på 
alla InfoPoints (turistinformation) i 
Karlstadsregionen. 

Evenemanget har också stor chans 
att spridas och synas i och på:
• Välkomstskylten vid riksväg 62 
• Vår Facebook-sida
• Kontakten

Så här gör du:
• Surfa in på www.forshaga.se 
• Scrolla ner till den lilla blå  

kalendern på höger sida
• Klicka på ”föreslå evenemang”
• Fyll i formuläret med information 
• När du skickar evenemanget ham-

nar det hos vår InfoPoint som läg-
ger upp det i vår kalender och på 
Visit Karlstad och eventuellt Visit 
Värmland inom två arbetsdagar. 
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Vad händer i vår kommun? Vi sprider ditt evenemang!


