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Materialinlämning
Skicka ditt material (helst via 
e-post) före utsatt manusstopp till 
adressen: kontakten@forshaga.se 
Vi förbehåller oss rätten att stryka, 
korta samt redigera insänt material.

Kontakten-arkiv
På forshaga.se kan du läsa tidigare 
nummer av Kontakten. 

Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in 
på band och distribueras till synska-
dade. Det görs av SRF Ljudproduk-
tion i Kristinehamn.
Tel: 0550-832 13 

10 feb
29 mars
18 maj
17 aug
5 okt
23 nov

1-2 mars
19-20 april
7-8 juni
6-7 sept
25-26 okt
13-14 dec

UtgivningManusstopp

Barnkommun i Värmland

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

054-17 20 06

Utgivningsplan 2012

På omslaget: Maja
Foto: Malin Brandin

Box 93, 667 22 Forshaga 

Tiden är ur led skulle en och annan säga: 
Trädgårdsarbetet är i full gång trots att vi 
i skrivande stund befinner oss i mars må-
nad... Nåväl, andra saker känner vi dock 
igen: Budgetarbete inför 2013 och budgetö-
verskridande i årets budget. Tyvärr är det 
tråkiga saker som spräcker den kommunala 
budgeten. Det mest sorgliga är de barn som 
far illa och som inte kan bo kvar i sina hem.
Landstinget i Värmland och de flesta värm-
ländska kommuner väntar spänt på utgång-
en i den politiska kampen om förändring 
av statsbidragen. Det fanns ett förslag som 
skulle ge Värmland 400 miljoner kronor. 200 
till landstinget och resten fördelat bland 
kommunerna. Forshaga hade fått tio miljo-
ner. Enigheten om att förändra statsbidra-
gen är borta och just nu ser det dystert ut.

Boende, framför allt i Risäter, väntar till-
sammans med de flesta politiska partier 
på tillståndet för bekämpning av över-
svämningsmygg. Vi har avsatt pengar för 
bekämpning och köpt tjänst av Sveriges 
främste myggexpert. Ni kan följa allt som 
händer i myggfrågan på kommunens hem-
sida. Några sprider uppgifter om att Fors-
haga kommun förhalar frågan. Det är helt 
felaktigt. Två partier röstade emot mygg-
bekämpning, övriga för. Det finns även olika 

KRÖNIKAN

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

åsikter bland statliga tjäns-
temän och forskare om hur 
man ska bekämpa myggen. 
Detta kan tyvärr göra att 
vårt tillstånd låter vänta 
på sig. Jag hoppas att 
vi ska få tillstånd till en be-
kämpning i år och att Fortum och 
Länsstyrelsen vill delta i samtal 
om en framtida vattenreglering. 

Inom kort öppnar en distriktsskö-
terskemottagning på Ullerudsgården 
och snart fattas beslut om den fd vårdcen-
tralen. Blir det både ett boende för ensam-
kommande barn och ny räddningstjänststa-
tion?

Ett förslag om den framtida Dejeskolan 
kommer inom kort och snart hoppas vi att 
FABO börjar bygga lägenheter i Forshaga 
tätort. De flesta lägenheterna är bokade!

Njut av den kommande våren och hjälp till 
att plocka skräp så att tussilago och vitsip-
por får utrymme.

Tack alla som besökte vår monter på 
Barnmässan, Karlstads racketcenter 23-25 mars
Tack även till Svenska kyrkan och Värmlands museum för ett underbart samarbete
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Ekonomisk summering av 2011

Så fördelades kommunens 
skatteintäkter*:

Barn och utbildning 
Vård och omsorg 

Lärande och arbete
Kommunteknik och service 

Kommunstyrelse 
Kultur och fritid 
Räddningstjänst 

Kollektivtrafik 
Miljö och bygg 

Näringsliv/turism 
Överförmyndarnämnd 

47,3 %
28 %
6,1 %
5,3 %
5,1 %
4,1 %
1,5 %
1,0 %
0,7 %
0,6 %
0,2 %

Övergripande finansiella mål:
Kommunen når sina övergripande finansiella mål.

Nämnderna överskrider sin verksamhetsbudget med 3,5 miljoner kronor, 
vilket motsvarar 0,7% av den totala nettobudgeten. Det är en klar förbätt-
ring mot en prognos på 5,7 mkr som spåddes i delårsbokslutet i augusti. En 
mer positiv utveckling av kommunens skatteintäkter 2011 väger upp nämn-
dernas överskridande på 3,5 miljoner kronor.

Kommunen har genom åren mest finansierat sina tillgångar med egna peng-
ar och soliditeten är god 59%, och en förbättring med 3% jämfört med 2010.

När kommunens kostnader har betalats ska det finnas pengar kvar (=re-
sultat) till investeringar. Kommunens resultat på 12,2 miljoner kronor och 
avskrivningsmedel räcker till att finansiera kommunens investeringar. 

Investeringar
Kommunens investeringar uppgick förra året till 
30 miljoner kronor och de största investeringar-
na finns inom kommunens tekniska förvaltning. 
Exempel på förra årets investeringar är Deje 
idrottshall 10,1 miljoner kronor (som finanserats 
via bidrag med 4,6 miljoner kronor) och reno-
vering av bro över Klarälven i Forshaga med 4,2 
miljoner kronor.

För mer information om kommunens årsredovis-
ning se vår webbplats och läs under ekonomi. Lena Backlund

Ekonomichef

Så UPPFyLLER VI MåLEN:

Alla har en god uppväxt

Allas delaktighet genom information och 
en öppen dialog med medborgarna.

God hälsa bland medborgarna

God förståelse för uppdraget

En god hälsa bland medarbetare

Medarbetarnas kompetensutveckling

Hållbar utveckling

Tillväxt

God ekonomisk hushållning

Trygga och hållbara miljöer

God samverkan

ej uppfyllt        delvis uppfyllt        uppfyllt

VISION:
Barnkommun i Värmland

* (79 % av totala intäkten är skattemedel, andra exempel på intäkter är bidrag, taxor och avgifter)
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Du hittar kommunens Facebook-sida genom 
att söka på Forshaga kommun i sökfältet 
när du är inloggad på Facebook. Profilbil-
den är Forshaga kommuns logotyp och ga-
ranterar att det är kommunens sida.

Det kostar inget att registerera sig på Fa-
cebook men om man av olika anledningar 
inte vill det, så kan man ändå komma åt vår 
sida genom att gå direkt till adressen: fa-
cebook.com/forshagakommun. Enda skill-
naden är att du inte kan göra inlägg eller 
kommentera på vår sida.

30 aug KF 
beslut förbereda 
ansökan

25 okt 
KF beslut 
beställa 
ansökan

24 nov Samråd 
tillsynsmyndighe-
ter och samråd 
intressefören-
ingar

20 dec 
Ansökan 
skickas in

1 feb. 
Medgivande 
från fastig-
hetsägare 
hämtas in

29 feb. Natur-
vårdsverket begär 
in remissyttran-
den

9 mars 
Bekämp-
ningsanmälan 
till Länsty-
relse och 
Miljö- och 
byggnämnd

20-21 mars 
Remissyttranden 
till Naturvårds-
verket kommer 
till kommunen

26 mars 
Synpunkter 
på Remiss-
yttranden 
skickas till 
Naturvårds-
verket

30 mars 
Naturvårds-
verket skickar 
ärender för 
prövning till 
regeringen

26 april prel. 
Regeringen fattar 
beslut 

27 april prel. 
Naturvårds-
verket fattar 
beslut

2011 2012
3 april Möte 
om långsik-
tiga lösningar

Uppdrag: bekämpa myggen i Deje

30 augusti 2011 beslutade Kommunfullmäktige 
att uppdra till miljö- och byggnämnden att förbe-
reda underlag inför en ansökan om bekämpning 
och att utreda långsiktiga och hållbara lösningar 
på problemet med mygg i Deje.

25 oktober 2011 beslutade Kommunfullmäktige 
att ge kommunchefen i uppdrag att beställa en 
ansökan om myggbekämpning

24 november 2011 Samråd med tillsynsmyndig-
heter och samråd med intresseföreningar inför 
ansökan om myggbekämpning.

20 december 2011 Ansökan om myggbekämp-
ning skickas in till Kemikalieinspektionen (som 
flyttas över till Naturvårdsverket som blir ny be-
slutsmyndighet 2012).

 
1 februari 2012 Blankett skickas till de berörda 
fastighetsägarna i Deje, deras medgivande för 
myggbekämpningsmedel är nödvändig.

29 februari 2012 kungörelse från Naturvårdsver-
ket angående kommunens bekämpningsansökan. 
Naturvårdsverket vill ha in yttrande från myndig-
heter, organisationer, etc med intresse i frågan.

9 mars 2012 Bekämpningsanmälan skickas till 
Länsstyrelsen och miljö- och byggförvaltningen.

20-21 mars 2012 Kommunen fick ta del av de 20 
remissyttranden som inkommit till Naturvårds-
verket. 7 kritiska till bekämpning alternativt vill 
ha in mer underlag.

26 mars 2012 Kommunen skickar in synpunkter 
på remissyttranden

30 mars 2012 skickar Naturvårdsverket en hem-
ställan till regeringen att pröva ärendet

3 april 2012 Möte om vattenreglering och lång-
siktiga lösningar. Medverkar gör Länsstyrelsen i 
Värmland, Länsstyrelsen i Gävleborg, Fortum och 
Forshaga kommun.

Preliminärt 26 april 2012 Regeringen fattar be-
slut i frågan om tillåtlighet.

Preliminärt 27 april 2012 fattar Naturvårdsver-
ket beslut i frågorna om dispens att bekämpa 
från helikopter samt tillstånd i Natura 2000-om-
råde.

Fotnot: Den blåmarkerade texten är händelser som inträffat/ska ske efter denna tidnings pressläggning.
Monica Gottmarsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2010 startade Forshaga kommun sin Face-
booksida. Största anledningen var att vi 
ville vara på en arena där många av våra 
invånare är och ge oss nya möjligheter att 
förbättra servicen. Här kunde vi sprida 
information och öka tillgängligheten. Fa-
cebook underlättade att ge snabb infor-
mation, i synnerhet vid vattenläckor eller 
andra samhällsstörningar. Kort inpå öpp-
nade vi upp kommentarsfunktionen för att 
på så sätt få in och besvara synpunkter och 
kunna bemöta det som skrivs om oss.

Snart närmar sig vår sida 600 ”gillare”, 
det vill säga personer som valt att prenu-
merera på våra inlägg. Facebook-sidan är 
också kopplat till Twitter, som är en slags 
mikroblogg.

Forshaga på Facebook

Kommunen har utöver sin officiella Face-
book-sida även särskilda sidor för Forshaga 
Lärcenter, Kulturhuset/Träffen, Forshaga 
Yrkeshögskola. Biblioteken är också på 
gång. Vi som jobbar med våra Facebooksi-
dor tycker att det fungerar bra. Vad tycker 
du?

VAD ÄR SOCIALA MEDIER?
Sociala medier betecknar aktiviteter som 
kombinerar teknologi, social interaktion 
och användargenererat innehåll. Exempel 
på sociala medier är internetforum, chatt, 
bloggar och kommentarsfunktioner.
 

Malin Brandin
Informatör
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Under februari och mars har 
Värmlands sjätteklassare spelat 
fotboll i Fair Play Trophy, en del 
av värdens största inomhustur-
nering i inomhusfotboll. Av de 61 
anmälda klasserna stod Forshaga 
Lärcenter som slutliga segrare!  

Landslagets Fair Play Trophy är världens 
största inomhusturnering i futsal som in-
omhusfotboll numera heter. Det är 15:e 
gången Svenska Fotbollförbundet och 
Värmlands Fotbollsförbund arrangerar den 
populära cupen, där juste sportsmanna-
anda står i fokus. Man ska visa respekt för 
motspelare, domare, publik, med flera. 
Spelet sker under ordinarie skoltid och man 
eftersträvar att alla som vill ska få vara 
med. Av de totalt 61 värmländska klasser 
som deltog i turneringen kom två från vår 
kommun, Skivedsskolan och Lärcenter. 

Poolspel
Lärcenter spelade sig igenom två poolspel 
och de vann dem båda. Skivedsskolan käm-
pade tappert, men föll med uddamålet i 

Lärcenter vinnare av 
Fair Play Trophy i fotboll

tre av fyra matcher. Pool 1 och 2 arrang-
erades av Forshaga Lärcenter och ett stort 
tack riktas till de elever på högstadiet som 
hjälpte till med att döma, sitta i sekreta-
riat, osv. 

Jättepokal till Forshaga Lärcenter
I slutspelet skulle de nio främsta klasserna 
göra upp om jättepokalen, och guldmedal-
jerna. Slutspelet avgjordes på Stora Halla 
(intill Stora Valla) i Degerfors 22 mars, och 
blir säkert ett minne för livet för eleverna 
från Lärcenter. Det blev ett målrikt slutspel 
och det berodde främst på att flickorna vi-
sade fin målkänsla.
Efter två inledande segrar besegrades 
Hultsberg från Karlstad i en semifinal med 
2-0. I finalen besegrades Parkskolan från 
Degerfors med 4-0. 

- Vår inställning till turneringen har varit 
att alla som vill ska få vara med. Av klas-
sens 23 elever har 21 deltagit i minst två 
matcher. I slutspelet deltog 19 av 23 elever 
i alla matcher. Det är vi stolta över, berät-
tar klassföreståndaren Susanne Nordh, som 

Forshaga Lärcenter, vinnare av Fair Play Trophy 2012

Mattias Göthberg 
Informatör

Pool 1
Lärcenter – Skivedsskolan                        
Lärcenter - Forsnässkolan A, Munkfors     
Skivedsskolan – Tolita, Kil                        
Lärcenter - Forsnässkolan B, Munkfors     
Skivedsskolan – Forsnässkolan A, Munkfors    
Lärcenter - Tolita, Kil                              
Skivedsskolan – Forsnässkolan B, Munkfors    

Pool 2
Lärcenter - Hultsbergsskolan, Karlstad      
Lärcenter - Engelska skolan, Karlstad        

Gruppspel i Degerfors:
Lärcenter - Parksskolan, Degerfors           
Lärcenter - Nysäter, Säffle                       
 
Semifinal:
Lärcenter - Hultsbergsskolan    

FINAL
Lärcenter - Parkskolan, Degerfors    

3-0
5-1
1-2
1-0
1-2
6-0
2-3

1-2
7-1

3-2
11-1

2-0

4-0

också berättar att äventyret ingalunda är 
över. Nästa projekt är att delta i de fortsat-
ta tävlingarna där de kan vinna en heldag 
med Landslaget eller ett läger i Kålmården. 
Vi säger stort grattis, och lycka till

RESULTAT
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Under vecka 9 genomfördes en temavecka på Grossbolsskolan 
som gick i rörelsens tecken. Syftet med veckan var bland annat 
att fördjupa vårt värdegrundsarbete ”hjärteväxt” och att skapa 
något tillsammans. Veckan innehöll bland annat dagliga prome-
nader, en rörelseläxa och samarbetsövningar. Till vår hjälp hade 
vi också ett antal danskonstnärer från Dans i Värmland. De försåg 
oss med ett 50-tal danspass under veckan. Samtliga klasser och 
personal, tränade in en dans under veckan, en s.k. ”Flashmob” 
som sedan genomfördes på fredagens avslutning. Ett mål med 
veckan var att få uppleva rörelseglädje och den gick inte att ta 
miste på när dansen genomfördes av elever och personal. Det 
var ca 300 personer som samtidigt, med glädje, dansade tillsam-
mans! 

Vad är rymden? Finns aliens? Hur kan man ta kort på jorden? Frågor-
na var många när gymnasisten Magnus Nyqvist Karlsson återvände 
till Skivedsskolan för att prata om sitt favoritämne rymden. Detta 
som ett startskott för Norrgårdens månadslånga temaarbete.

Årskurs 1-2, Norrgården, på Skivedsskolan arbetade under en månads tid med rymden som 
tema. Magnus Nyqvist Karlsson, som läser på Rymdgymnasiet i Kiruna, var på plats under 
en tidig marsförmiddag för att ge barnen en introduktion i ämnet. Magnus som för 10 år 
sedan gått i just Norrgårdens lokaler berättade blad annat om planeter, vad stjärnor är för 
något, och om sin egen nyfikenhet på om det finns liv någon annanstans. 
Att eleverna var fascinerade av ämnet gick inte att ta miste på. Ivern att ställa frågor till 
Magnus var påtaglig.

Men varför har man egentligen ett rymdtema i skolan?
Eva Olsson som jobbar som lärare på Norrgården berättar att det finns kunskapsmål i 
Läroplanen som handlar om rymden. Där står bland annat att elever ska ha kunskap om 
stjärnbilder vårt solsystem och hur naturvetenskapen förklarar hur universum bildats.

Sara Lindskog
Idrottslärare

Rörelsevecka på 
Grossbolsskolan

Mattias Göthberg
Informatör

Rymdintresse på Skivedsskolan

Magnus Nyqvist Karlsson, 
som läser på Rymdgym-
nasiet i Kiruna gjorde ett 
återbesök till Norrgården 
på Skivedskolan där han 
själv en gång varit elev.

Avslutning 
Cirkusskola
Kulturskolan bjuder oss på ett härligt 
foto från avslutningen av cirkusskolan.

Här Tuva Warberg som står på Jonatan 
Frykselius axlar. Ivrigt påhejjad av Ari 
Himmler.

DEJESKOLAN 
FIRAR 40 åR

Varmt välkommen att fira Dejeskolan som 
firar 40 år. Alla som tidigare varit elever på 
skolan hälsas särskilt välkomna. Träffa tidi-
gare lärare och klasskamrater från förr.

Dejefors musikkår underhåller, fika i Deje-
skolans matsal. Utställningar och tillbaka-
blickar. 

Lördag den 2 juni kl 11-14
Plats: Låg- och mellanstadiet på Dejeskolan
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Alla klasser kommer att representera ett 
land. OS-elden ska föras från Forshaga 
till Tingvalla, Karlstad av 12 st elever. 
De ska springa, cykla samt åka inlines de 
två milen.

På Tingvalla kommer det att kämpas om 
OS-medaljer i traditionella grenar såsom 
löpning eller längdhopp men det kom-
mer också att finnas grenar av udda art 
som t. ex välta däck eller 400 m rullstol.

Alla länder (klasser) marscherar in och 
ställer upp på Tingvallas gräsmatta. Väl 
där kommer OS-eden att sväras på olika 
språk samt förklara spelen invigda. Där-
efter ska landet (klassen) tillsammans 
med mentorer följa ett schema. Man 
tävlar om poäng och det landet som har 
flest poäng vinner.

Föreställningen visades i ett tält som pla-
cerats i Kulturhuset. Alla klasser i årskurs 
3 såg den. Eftersom vi visste tidigt under 
terminen att föreställningen skulle komma 
så kunde vi förbereda barnen på innehål-
let och berättelsen av Selma Lagerlöf. Vi 
har både läst om Nils Holgersson men också 
sett på film.

Tillbaka i skolan pratade vi om det vi sett 
och hört och känt och följande kommenta-
rer kom från barnen på Lärcenter åk 3:

”Det var mycket bra, det var roligt men sam-
tidigt lite läskigt; t ex att de skrek ibland rakt 
ut i mina öron”.

Västanå Teater besökte Kulturhuset och bjöd kommunens tredjeklassare på teater.

Lärcenter arrang-
erar OS 22 maj

Christer Haglund
Idrottslärare Lärcenter

Tredjeklassare fick 
se Nils Holgersson
åk 3 i kommunen såg den spännande föreställningen om Nils Hol-
gersson av Västanå teater.

”Skådespelarna var så allvarliga när de pra-
tade och det var spännande när de plötsligt 
siktade mot just mig eller andra kamrater”.

”Skådespelarna var varma och jättesvettiga, 
de rörde sig hela tiden”.

”Det var liv och rörelse, de skrek många gånger”.

- Barnen var med i handlingen och mycket 
engagerade och det var betydelsefullt att 
få vara med om en sådan upplevelse som 
detta var då man visste vad det handlade 
om, säger Bodil Jonson, klasslärare i åk 3 
på Forshaga Lärcenter.

Ann Brüngel
Rektor Lärecenter

Varje onsdagseftermiddag har det varit tek-
nikverkstad på Kulturhuset för mellanstadie-
elever. 

Idérika och fantasifulla uppfinningar har 
det blivit under terminen. Se själv:

Kreativt på 
teknikverkstad

60 glasspinnar och en lim-
pistol. Barnens uppgift: att 
bygga en bro mellan två bord. 
Avståndet var 75 cm.

Uppdrag: Rädda äggen! 
Bygg cykelhjälmar till råa 
ägg och se om de håller vid 
fall från två meters höjd!Kicki Lindfors

Kulturinspiratör
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Forshaga har till-
sammans med  
Sunne, Säffle och 
Karlstad ansökt om 
pengar från Kultur-
rådet till ett pro-
jekt om kultur för 
äldre. Vid årsskif-
tet kom det gläd-
jande beskedet om 
att projektet tillde-
lats 1,5 miljoner.

– Det var bara kommuner som kunde söka 
pengar. Därför gick flera kommuner ihop 
och gjorde en ansökan. Det var 107 ansök-
ningar där 24 ansökningar fick dela på 28 
miljoner, berättar Lena Gynnemo, som är 
projektledare.

Kultur för äldre är indelat i tre områden och 
är tänkt att utvecklas under en tvåårspe-
riod. En skapande verksamhet i vardagen, 
kompetensutveckling för personal samt ett 
kvalitativt utbud av kultur. Det sistnämnda 
området har som mål att kunna erbjuda ett 
bra utbud på kommunernas äldreboenden. 

Teatern ”Min soldat”
Redan i år sätts den första teaterproduk-
tionen upp på äldreboendena. Den går un-
der arbetsnamnet ”Min soldat” och är en 
musikteater om 1940-talet. Det är en 40 

minuter lång föreställning som Wermland 
Opera står bakom, framförd i ett mobilt 
rum som Värmlands museum bygger och in-
reder tidsenligt, precis som ett rum kunde 
se ut under beredskapstiden på 1940-talet.

Tanken är att teatern och miljön ska lyfta 
fram minnen hos äldre med hjälp av musik 
och föremål. Musiken och teatern är också 
till för att ge en njutningsstund.
– På varje äldreboende i kommunerna har 
man en premiär med själva föreställningen, 
därefter får rummet stå kvar i några dagar 
så att man på boendet kan komma tillbaka 
så ofta man vill för att titta och känna och 
minnas och tillsammans med sina anhöriga, 
berättar Lena Gynnemo.

Till Forshaga kommer detta mobila rum 
till Ullerudsgården den 11-15 juni och till 
Lintjärn den 15-20 juni. Nästa år görs en 
liknande uppsättning på temat 1960-talet.

Tittskåpsturné
Parallellt med musikteaterföreställning-
arna kommer tittskåp att gå på turné. 
Värmlands museum och Wermland Opera  
gör tittskåp med miljöer i miniformat. Min-
neslådor kommer också att tillverkas. Då 
används riktiga föremål där innehållet i lå-
dorna syftar till att stimulera minnet och 
väcka tidigare erfarenheter. 

Det finns en ny bestämmelse i social-
tjänstlagen som säger att äldreomsorgen 
ska arbeta utifrån en nationell värde-
grund. Den äldre ska få leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande.

Fyra kommuner Karlstad, Forshaga, 
Sunne och Säffle har bildat projektet 
Kultur för Äldre. Under en tvåårsperiod 
skapas ett erfarenhetsutbyte och ett 
fastare samarbete.

FAKTA

Två av skådespelarna från Wermland Opera 
som medverkar i teaterföreställningarna. 
Björn Eduard och Ingrid Langaard.

Lena Gynnemo, pro-
jektledare

1,5 miljoner till kultur för äldre

Det görs redan bra insatser med kultur för 
äldre i kommunerna. Genom att i nätverket 
byta erfarenheter, fortbildas och utveckla 
kulturutbudet tillsammans med kulturinsti-
tutioner och studieförbund kan vi bli ännu 
bättre, säger Lena Gynnemo.

Malin Brandin
Informatör

Ett tittskåp som visar en tidsenlig miljö från förr kan hjälpa till att lyfta fram minnen hos äldre. Bilden visar ett tittskåp för sceno-
grafin för Wermland Operas musikal Evigt ung. Tanken är att liknande tittskåp ska byggas och åka på turne på olika äldreboenden.
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skickar dessa till 
varje prenume-
rant.

SRF Värmlands 
Län har inte bara 

ett kansli, 
utan även 
en egen in-
spelnings-
studio, vi 
gör även taltidningar för andra kom-
muner i Värmland. Vi är en viktig 
verksamhet, då vi blir de synskada-

des ögon och tillhandahåller uppläst, till-
läggs- och ersättningsinformation som det 
heter.

Kan vem som helst få ljud-CD med Kon-
takten?
- Grundregeln är att man har en synstatus 
eller ett handikapp som gör att man inte 
kan tillgodogöra sig tryckt svartskrift. De 
som idag får Kontakten är personer som 
vi känner till bland våra medlemmar i SRF. 
Man får gärna ringa och prata med oss om 

Malin Brandin
Informatör

Den som har behov av att få kommunens 
tidning uppläst och inspelad på CD har möj-
lighet att prenumerera på den tjänsten. 
Det är SRF Ljudproduktion i Kristinehamn 
som gör det. Kontakten har funnits som tal-
tidning sedan 1999.

Bengt Wärme, du arbetar på 
SRF Ljudproduktion i Värm-
land, är det du som läser in 
Forshaga kommuns tidning?
- Nej, det gör vår inläsare Gösta 
Johansson. Jag lyssnar, redige-
rar och sammanställer inspel-
ningen till en CD och skickar ut dessa till 
prenumeranterna som är ca 10 st. 

Hur går en inläsning till?
- Först läser Gösta igenom tidningen hur 
han ska disponera inläsningen/inspelning-
en. Sedan gör han en studioinspelning som 
jag redigerar till ett så kallat daisyformat 
(jag klipper bort eventuella felsägningar/
omtagningar och lägger CD-skivans spår i 
ordning) Efter att CD-mastringen är gjord 
kopierar vi upp de antal CD vi behöver och 

En viktig 
verksam-
het, då vi 
blir de syn-
skadades 
ögon

Han är rösten bakom taltidningen Kontakten

FAKTA
Synskadades riksförbund (SRF) i Värm-
lands län har producerat talad informa-
tion till synskadade sedan 1962. 

Taltidningarna utges i form av daisy 
(MP3) CD och är kostnadsfria för de som 
prenumererar. För att kunna lyssna på en 
sådan skiva, måste man ha tillgång till 
en daisyspelare. Den som är inskriven vid 
syncentralen i länet, kan få denna som 
hjälpmedel. Annars går det också bra 
med en CD-spelare som kan spela upp 
MP3-filer.

Kontakten på CD, telefon 0550-832 13, el-
ler via mail kansli@srfvarmland.se, för mer 
information.

Hur ser behovet ut för våra invånare?
- Svårt att säga, då vi inte känner till alla 
synskadade i Forshaga kommun, men att få 
uppläst information är ju en rättighet som 
man har som handikappad, och även äldre 
med synsvårigheter kan ju ha problem med 
att läsa en tryckt papperstidning och då 
finns CD-utgåvan som ett alternativ.

Nytt LSS-boende

Hjärtstartare i Deje 
och Forshaga
Varje år drabbas många männis-
kor i Sverige av plötsligt hjärt-
stopp. Får den drabbade inte 
snabb hjälp riskerar personen 
att avlida inom några minuter. 
Hjärt och lungräddning i väntan 
på ambulans, och en hjärtstar-
tare ökar chanserna väsentligt. 
I fjol beslutades att kommu-
nen skulle bekosta två hjärt-
startare. En skulle placeras ut 
centralt i Deje (Coop) och en i 
Forshaga (ICA). Nu har delar av 
ICA-personalen gått utbildning i 
att hantera en hjärtstartare. Tidigare i vår gick de en hjärt- och lungräddningsut-
bildning och i slutet av mars en eftermiddag där Civilförsvarets instruktör Madeleine 
Karlsson Svensk lärde ut hur man hanterar hjärtstartaren. Senare under våren kommer 
också personal från Coop i Deje att genomgå utbildningen.

Madeleine Karlsson Svensk instruerar Monica Fernqvist 
och Carina Petersson från ICA Forshaga hur en hjärt-
startare ska användas

Mattias Göthberg
Informatör

Forshaga kommun har ett nystartat boende 
inom LSS-verksamheten. I slutet av februari 
invigdes boendet som ligger i Esplanaden i 
Forshaga officiellt och hyresgästerna var 
där och minglade tillsammans med perso-
nal.

Malin Brandin
Informatör



10    Kontakten nr 2, 2012

Ung i kommunen

Under helgen den 22-23 mars hölls den årliga UKM-festivalen i Forshaga i Lärcenters 
idrottshall. UKM står för Ung Kultur Möts och det är en festival där ungdomar kommer och 
ställer upp med olika bidrag, både scen och konst bidrag. På scenen har det vart bland 
annat rockmusik, rap, dans och trumsolo, och bredvid scenen så stod konsten snyggt upp-
ställd i en halv cirkel uppbyggd utav skärmar. UKM-festivalen finns runtom i hela Sverige 
men vi i Forshaga kan stolt säga att vi har en utav de största. 
 
Årets UKM har vi arrangerat tillsammans med Kils kommun, och huvudansvariga för arrang-
emanget har varit Joachim Aude och Pia Funcke som jobbar för Forshaga kommun. Till sin 
hjälp har de haft ett flertal kulturintresserade ungdomar som har hjälpt till att arrangera 
hela festivalen och även hjälpt till med annat till exempel bygga scen, ta hand om de som 
skulle vara med och uppträda och städat upp allting efteråt. UKM i Forshaga har arrang-
erats till nästan 100 % av ungdomar. De enda vuxna som var med var Pia och Joachim som 
höll i mötena för arbetsgruppen, och Anna Åberg från Kil som har varit med och hjälpt till 
väldigt mycket med konsten och lite annat. Några av ungdomarna som var med i arbets-
gruppen och arrangerade UKM var Björn Edström, Erik Höckert, Marie Niemi, Ellinor Kratz, 
Sindi Axelsson, Anton Björkman, Samuel Nilsson, och Johanna Olsén med flera.

Festivalen har alltså i stort sett bara varit bra bortsett från att en gitarrförstärkare gick 
sönder för sista bandet (men det löste sig nästan direkt) och att det var några som hade 
anmält sig men inte kom. Det har varit bra jobbat av alla ungdomar som har sett till så att 
det blev UKM detta år också, och vi hoppas att det kommer att bli många fler framöver.

UKM tioårsjubilerade

Pia Funcke, Joachim Aude
Kultur- och ungdomsenheten

årets UKM festival gick av stapeln 23- 24 mars och blev återigen en stor publiksuccé

Arbetsgruppen har arbetat med årets UKM sedan i december 2011. 
Det har varit ungdomar från både Forshaga och Kil som har plane-
rat arrangemanget. Efter några avhopp och nykomlingar har ar-
betsgruppens ungdomar tillsammans med funktionärerna genom-
fört en jätterolig och häftig festival. Vi började på Träffen med 
workshops, öppen scen och tacobuffé på fredag och på lördag drog 

Emmy Kjellberg, 
deltagare:

”Det var bra att 
det var stort och 

fanns mycket 
plats.”

Anton Björkman
Arbetsgruppen

De som gick vidare 
till Länsfestivaleen i 
Torsby den 11 maj:
Scenframträdande
Patrik Eriksson & Mathias Sandblom
OfZmitH
Knotan, Ossi och Realist
eZB  (Även känd som EastZide Boy)
Reach Out
Fanny Eriksson
Emma Sjöstedt & Mikaela Sefton 

Konstbidrag
Red Ass Duck
Nazir Ibrahimi
Lina Gustafsson
Gaia Rowell

Nederländerna
Vi kommer att resa till Amsterdam 
och vara med på Kunstbende, som är 
deras motsvarighet till UKM med tre 
ungdomar. Fanny Eriksson, Dennis 
Larsson och Andreas Wallin.

Arbetsgruppen summerar

Sagt om årets UKM

Christer Halvarson, 
jury/urvalsgruppen:

”Alltid mycket bra 
stöd utav publiken”

Sofie Jansson, funktio-
när/arbetsgruppen:

”Det var kul att det kom 
så mycket folk.” 

Andreas Wallin, 
deltagare:

”Det var mycket 
bättre planerat än 

förra året.”

Felix Emilsson, satt i 
publiken:

”Ljudet var bra, men 
man kunde ha hört 

rösterna lite bättre”

Jonathan Gregebo, 
satt i publiken:

”Scenen var snygg och 
det var bra anordnat”

festivalen igång. I den proppfyllda sporthall framträdde 21 scen-
bidrag, både grupper och soloartister. Vi hade också sju jättefina 
konstbidrag i utställningen. Våra konferencierer Sindi Axelsson och 
Joakim Ekstam gjorde ett jättebra jobb på scenen. 

”
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Sök sommarjobb 
                    
Kommunen erbjuder i år praktikarbete till i 
första hand ungdomar födda 1996. Sista an-
sökningsdag 18 maj. Äldre ungdomar med 
ej avslutad gymnasieutbildning kan söka 
till projektet Skapa ditt drömjobb, se be-
skrivning nedan. Jobben kommer i största 
omfattning att fördelas inom kommunala 
förvaltningar och föreningar.  

På ansökningsblanketten kan du se vilka 
platser som kan sökas. Blanketten finns i 
kommunens växel, hos studievägledare på 
skolan, på kommunens hemsida under fli-
ken ”För mig som är ung”. Vi tar emot an-
sökan på e-post: leif.larsson@forshaga.se

Vuxenut-
bildningen i 
förändring

Lön: 49: -/tim inkl semesterersättning
Arbetstid: 6 tim/dag i 3 veckor
Arbetsperioder:  1 = Vecka 25-27, 
2 = Vecka 28-30, 3 = Vecka 31-33
Övriga upplysningar: Leif Larsson, tfn. 
0552- 447 84. 

FAKTA SOMMARJOBB

Leif Larsson
Arbetsmarknadsenheten

Joachim Aude
joachim.aude@forshaga.se

Tel: 0730-48 28 34
Elisabeth Olofsson

IT- och skoladministratör, Lärande och arbete

Nya betygsskalan

A

B
Godkänt

Underkänt

C

D

E

F

-

Skapa ditt 
drömsommarjobb
Ta chansen och utveckla din dröm eller idé, 
i projektet skapa ditt sommarjobb under 
veckorna 25,26 och 27.

Skriv ner din ide och fyll i drömplanen där 
du beskriver hur du tänker jobba under de 
här veckorna. Du kommer att ha tillgång 
till coacher under dessa veckor som gärna 
hjälper dig på vägen mot ditt mål. Exempel 
på tidigare drömmar som har blivit verklig-
het: Konstutställning, musikframträdande, 
barnteater, dokumentärfilm, spela in en 
demo, sommargympa i parken, ge ut en 
tidning, arrangera en tävling mm.   

Att tänka på: Du som söker Drömsommar-
jobb, lämna gärna in en ansökan på blan-
ketten Praktikarbete också. Begränsat an-
tal. Sista ansökningsdag är 18 maj.

Inför starten hösten 2012 sker en del förändringar i vuxenutbildningen. De första för-
ändringarna som skedde var redan inför våren 2012 då alla vuxenutbildningar i Sverige 
fick en ny skollag och en ny förordning. Förordningen trädde i kraft i december 2011 
och ska tillsammans med skollagen tillämpas på utbildning från och med 1 juli 2012. 
Den nya skollagen är samma som för alla andra skolformer i Sverige och mer om förord-
ningen och skollagen finns att läsa på skolverkets hemsida, skolverket.se

Ytterligare förändringar som kommer att ske inför antagningen i höst är att vi får nya 
kurser och ett nytt betygssystem. I ungdomsgymnasiet skedde denna förändring inför 
starten hösten 2011 men den träder i kraft för gymnasial vuxenutbildning hösten 2012. 

Betyg
Från 1 juli införs en ny betygsskala med fler betygssteg och ändrade kunskapskrav. 
Den nya skalan och de nya kunskapskraven ska ge bättre förutsättningar för tydligare 
information och en rättvisare och mer nyanserad bedömning. Skalan är sexgradig från 
A till F där A – E är godkända och F är ett icke godkänt betygssteg. När det saknas 
bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket stor frånvaro ges ett 
streck istället för betyg. 

Kurser
När det gäller kurser i vuxenutbildningen har kurserna bytt namn, några har tillkommit 
och en del har försvunnit. För samtliga kurser har innehållet förändrats. För mer infor-
mation om vilka kurser som kommer att ges på gymnasial vuxenutbildning i Forshaga 
gå in på www.forshaga.se/vux, där kommer informationen att byggas på allt eftersom. 

Ansökan
Inför ansökan till utbildningar på gymnasial och grundläggande nivå kommer vuxenut-
bildningen att införa en webbansökan som ersätter den gamla pappersansökan. Denna 
webbansökan är på prov och kommer att utvärderas av vuxenutbildningens personal 
efter prövotiden. Innan du använder webbansökan bör du kontakta studie- och yrkes-
vägledare för att diskutera dina studieval. Ansökan kommer att finnas på internet. Gå 
till www.forshaga.se/vux så kommer du att finna en länk till ansökan. Har du frågor, 
vänligen kontakta administrationen på vuxenutbildningen.
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

Spindeln i nätet
Har du frågor om företagande? Vill du få ett besök av kommunen? Letar 
du lokaler? Intresserad av att köpa mark? Behöver du hjälp att utveckla 
din verksamhet eller bredda affärsnätverk? Ta kontakt med mig. Jag har 
till uppdrag att skapa strukturer, system och miljöer där företag kan 
verka och utvecklas. Det goda företagsklimatet, helt enkelt! 

Marcus Ekholm - näringslivschef

Antiquebikes i Sverige AB Handel med 
och service av motorcyklar 

Sirius i Värmland AB Konsultverksamhet 
avseende företags organisation 

Gunillas Vovvehjälp Diverse övrig ut-
bildning

Hälsohuset i Forshaga AB Friskvård, 
massage, rehab, tillverkning av fotinlägg 
& kursverksamhet

Mormor Ewas Handelsbod Övrig specia-
liserad butikshandel med livsmedel

Rahissons Auktioner Postorderhandel 
och detaljhandel på internet med bo-
sättningsvaror

Källa: UC (Reservation för eventuella fel)  
Period: jan-feb 2012

Nya företag i 
Forshaga kommun

Företagarfrukostarna är en mötesplats 
för företagare, politiker och tjänstemän 
där man kan lyssna, mingla och äta samt 
knyta kontakter och kanske göra affärer.

Tid och plats
Torsdag den 26 april kl. 7.15 – 9.00
Forshaga Folkets hus

Program
Frukost med fralla, juice, frukt och kaf-
fe serveras från kl. 7.15
Programmet startar kl. 8.00
• Bluffakturor - Handfasta råd från en 
erfaren jurist inom området. 
Avslutning kl. 9.00

Anmäl dig till marcus.ekholm@forshaga.se 
senast måndagen den 23 april.

Tillsammans utvecklar 
vi näringslivsklimatet
I Forshaga kommun finns många positiva 
och framåtsträvande företagare. Utma-
ningen för kommunens tjänstemän är att 
möta er med stort engagemang och upp-
muntra er till fortsatt utveckling. En förut-
sättning för det goda näringslivsklimatet är 
att vi lyssnar på varandra och aktivt söker 
kunskap som ger oss en förståelse för de 
olika vardagar vi verkar i. 

Företagar-
Frukost 26 april En ambition med näringslivsarbetet är att 

du som företagare ska uppleva att det job-
bar ”möjliggörare” i kommuns organisation 
som ger bra service, upprätthåller en bra 
infrastruktur (vägar och IT-nät mm), stöd-
jer er i upphandlingsfrågor och bevakar 
osund konkurrens. Det är tillsammans som 
vi kan göra förändringar. Är vi på rätt väg? 
Kom med synpunkter!

Träffa ALMI 
ALMI Företagspartner vill att fler innova-
tiva idéer kommersialiseras framgångs-
rikt, att fler livskraftiga företag startas 
och utvecklas och att fler företag ökar 
sin konkurrenskraft och tillväxt. De 
erbjuder finansiering och rådgivning.  
ALMI:s Thorbjörn Bäckström finns med 
jämna mellanrum i Forshaga kommun. 
Vill du komma i kontakt med Thorbjörn 
kontakta mig så sammanför jag er.

Näringslivs-

SVEPET

Utmärkelsen är instiftad av Företagarna 
Värmland och priset ges till en kvinna som 
under det gångna året uträttat något speci-
ellt för det lokala näringslivet. 

2012 års utmärkelse gick i år till Veronica 
Oldne, kontorschef Swedbank Forshaga.

Veronica Oldne är årets kvinna i 
och för näringslivet

Veronica Oldne

Forshaga kommun 
säger grattis!

Det blir allt vanligare att oseriösa fö-
retag skickar så kallade ”bluffakturor”. 
På Svensk handels hemsida kan man se 
vilka företag som uppges i "varningslis-
tan". Man kan även få råd och tips om 
hur man går till väga om man blir drab-
bad. 

Läs mer på www.svenskhandel.se An-
vänd sökfunktionen och 
skriv, Varningslista.

Bluffakturor
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När människor möter människor 
får det konsekvenser. I Forshaga 
kommun kommer vi nu att på-
börja en långsiktig process kring 
värdskap, konsten att få männis-
kor att känna sig välkomna. 

Det handlar mycket om attityder och för-
hållningssätt, till varandra och till våra gäs-
ter eller uppdragsgivare om du så vill. Det 
handlar om våra kunder, brukare, elever 
och vårdtagare. 

Under våren kommer kommunens chefer, 
ledande politiker och ledare inom nä-
ringsliv och föreningsliv att introduceras i 
värdskap som förhållningssätt. Vi har också 
tillsatt en fokusgrupp som långsiktigt ska 
arbeta med värdskap. Kommunens med-
arbetare kommer också att få utbildning i 
klagomålshantering. 

Värdskap – att välkomna 
synpunkter och klagomål  

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare

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

Policy för hantering av 
klagomål och synpunkter 
i Forshaga kommun
Forshaga kommun välkomnar klagomål 
och synpunkter. Dina klagomål och 
synpunkter är värdefulla för oss i vårt 
arbete med att utveckla och förbättra 
våra verksamheter. Alla klagomål och 
synpunkter dokumenteras och följs upp så 
att vi som arbetar inom kommunen kan se 
hur du uppfattar kvaliteten i vår service 
och våra tjänster. Inom fem arbetsdagar 
ska du få besked om att klagomål eller 
synpunkter nått oss inom kommunen och 
vem som är ansvarig handläggare.

Värdskap handlar också om hur vi välkom-
nar varandra i samhället, hur vi tar emot 
nya invånare, vilken bild vi ger av vår kom-
mun utåt, möten inom föreningslivet eller 
besökare i din butik. Alla har ett behov av 
att bli sedda och lyssnade på. Vi uppskat-
tar känslan av att någon planerat för vårt 
besök. Vi gillar när det är rent och snyggt 
och det värmer extra när man känner sig 
väntad. I en värld där produkter och platser 
blir allt mer lika hårdnar också konkurren-
sen. Vårt sätt att ta hand om varandra och 
våra besökare är ett viktigt konkurrensme-
del inför framtiden. Det är något som alla 
vi som lever och verkar här bidrar till. Vi 
är alla ambassadörer för vår gemensamma 
plats.

Vill du veta mer om processen i Forshaga 
kommun? Hör gärna av dig!

MIAB - årets företagare
 i Forshaga kommun
Motivering: Utmärkelsen Årets Företagare i Forshaga kommun tillfaller Lena Andersson som äger 
och driver Mölnbacka Industri AB. Företaget är familjeägt och är uppbyggt på specialistkompetens 
inom processteknik. MIAB tillverkar, monterar och servar sitt patenterade luftreningssystem hos 
sina kunder inom lackerings- och polyesterindustrin.

Företagsledningen är lyhörd inför omvärlden och visar på handlingskraft när det krävs nya lös-
ningar för att behålla sin marknadsposition inom rening av processluft från lösningsmedel.
MIAB tar även del i det lokala föreningslivet och stöttar både idrott och kultur på ett föredömligt sätt. 

Företagarna Forshaga i samarbete med Forshaga kommun har utsett:

Mölnbacka Industri AB (MIAB), ett fa-
miljeföretag som startade 1989. Till-
verkar utrustning som renar luft från 
lösningsmedel. Sedan starten 1989 har 
MIAB, Mölnbacka Industri AB Sweden 
legat i framkant på utvecklingen av 
luftreningsanläggningar för bl.a lack-
erings- samt polyesterindustrin. 

Marcus Ekholm
Näringslivschef
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Sköna aprildagar innebär att många vårstädar i sina trädgårdar. 
Tänk då på att hantera trädgårdsavfallet på rätt sätt.

Kompostera
Avfall från trädgården är till exempel ris, grenar, buskar, gräs eller gamla äpplen. Det 
bästa är om du kan kompostera avfallet i din trädgård. Då slipper du frakta iväg det och 
det blir fin jord som du kan använda i dina planteringar. Är det grövre material kan en 
kompostkvarn vara ett alternativ för att finfördela ris och grenar innan du lägger det i 
komposten. 

Har du inte möjlighet att kompostera i trädgården fraktar du avfallet till Katrinebergs 
återvinningscentral. Återvinningscentralen är öppen alla dagar utom söndagar. För tider 
se vår webb www.forshaga.se. 

Trädgårdsavfall i naturen 
Inget avfall får läggas i naturen, inte ens ris, grenar eller löv. Detta gäller även i de tät-
ortsnära skogarna runt kommunens villaområden. 

Avfallet kan ge upphov till lukt och dra till sig skadedjur. Om du börjar att kasta trädgårds-
avfall kanske din granne tycker att det går bra att lägga annat avfall på samma plats. På 
så sätt är det inte ovanligt att en liten lövhög förvandlas till en soptipp. 

Enligt miljöbalken är det därför förbjudet att skräpa ned på plats som allmänheten har 
insyn till. 

Kontakt
Hör av dig till kommunen om du hittar en olaglig soptipp i skogen. Kontakta miljö- och 
byggförvaltningen via växeln 054-17 20 00.

Vårstädning i trädgården 
- så gör du med avfallet  

Anne Hellström
Informatör, kommunteknik

Sällsynt daggvide 
I Skived på 
Klarälvens östra 
strand, mitt 
emot Klarälvs-
rummet, växer 
DAGGVIDE (Salix 
daphnoides). 
Daggvide före-
kommer sällsynt 
efter Klarälven och Dalälven. Tidigt på 
våren lyser de vita ”kissekatterna” och 
längre fram blir kvistarna blådaggiga, 
därav namnet. Daggvide är konkurrens-
svag och hotas av igenväxning. Den är 
numera en art som är ”rödlistad” och ska 
rapporteras till artdatabanken. 
Det daggvide som växer i Skived är tro-
ligen Sveriges största, detta enligt Erik 
Ljungstrand, som är en av Sveriges skick-
ligaste botaniker.
Norr om det stora moderträdet har flera 
mindre daggviden etablerat sig.
För att komma till daggvidet följer man 
strandstigen, från parkeringen mitt emot 
Klarälvsrummet, cirka 100 meter norrut. 
Daggvidet är skyltat.

Text: Gunnel Johansson
Foto: Daniel Finsberg

Fritidsgården Träffen 
ordnade en spekta-
kulär eldshow under 
klimatmanifestationen 
Earth hour. 
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Anne Hellström
Informatör, kommunteknik

Ett renare Forshaga
Vi alla kan hjälpa till att göra Forshaga renare. Som vanligt deltar därför kommunen i 
Håll Sverige Rents kampanj ”skräpplockardagarna”. Skräpplockardagarna är i år vecka 
19, 7-11 maj, men så klart går det bra att plocka skräp när som helst under året.

Det kommer att märkas när vi plockar skräp! Många i kommunen är ute i början av maj 
och gör Forshaga renare. Alla är välkomna att vara med, du också! Säckar finns att 
hämta på kommunhuset och Kulturhuset under vecka 19.

Det allra bästa sättet för att vår kommun ska vara skräpfri är att låta bli att slänga 
skräp på backen. Hur enkelt som helst. Finns det ingen papperskorg i närheten, kan 
du stoppa godispappret i din ficka och slänga det när du hittar en papperskorg eller 
när du kommer hem.

Varför?
Ja, varför är det inte bra att slänga skräp på marken. Jo, för det första ser det inte så 
trevligt ut men framför allt kan det vara skadligt. Både för dig själv, för djuren och för 
miljön. Lika väl som om ditt barn går barfota och trampar på en trasig flaska kan en 
hund eller katt råka ut för samma sak. 

Mycket av det som slängs finns kvar väldigt länge, kanske för evigt. För just glas sägs 
det ta en miljon år innan det har brutits ned. Samtidig är glas en produkt som kan 
återvinnas hur många gånger som helst.

Vi har alla ett gemensamt ansvar och 
var och en av oss måste enligt lag ta 
hand om sitt avfall på rätt sätt.

Skräpplockardagar 2012

På Internet finns det mycket att läsa om 
avfall och skräp. Till exempel

Håll Sverige rent: www.hsr.se
Skräpplockardagarna: www.skrapplockar-
dagarna.se
Sveriges avfallsportal: www.sopor.nu
Förpacknings- och tidningsinsamlingen: 
www.ftiab.se
Avfall Sverige: www.avfallsverige.se

MER ATT LÄSA

Dags att anlita 
hantverkare?  
När vårblommorna börjar blomma brukar 
hantverkare från utlandet också dyka upp. 
Hantverkarna går runt i villaområden och 
knackar dörr och erbjuder till exempel as-
faltläggning, plattsättning och rengöring av 
altaner och tak. Var försiktig om de ringer 
på din dörr. Ofta gör de ett dåligt jobb och 
vägrar ge något kvitto. Om du anlitar svart 
arbetskraft gäller inte heller några försäk-
ringar. 

Då är det bättre att anlita en hantverkare 
med referenser som skriver avtal, gör ett 
fackmannamässigt jobb och specificerar 
fakturan. Många utnyttjat ROT-avdraget 
och då är det bra om arbetskostnaden finns 
med tydligt i avtalet också.

Ju tydligare man är som beställare, desto 
större chans för hantverkaren att uppfylla 
önskemålen. Om till exempel materialvalet 
inte är specificerat i offert, har hantverka-
ren rätt att använda enklaste materialet 
och bygga enligt enklaste standard. 

Men det blir inte alltid som det var tänkt. 
En dörr skulle bytas och den gamla monte-
rades bort. Men den nya dörren hade fel 
mått och passade inte. Hur skulle man lösa 
problemet? Hantverkaren satte upp bygg-
plast som provisoriskt skydd. Dagarna gick 
och när kunden klagade kom hantverkaren 
och spikade upp en spånskiva…
En annan dörr satt inte fast så bra. Det var 
en ytterdörr som monterats och när kunden 
kom hem fick han dörr och karm i handen!

Mer information om hantverkare finns 
på Konsumentverkets webb, bland annat 
broschyren ”Tips till dig som ska anlita 
hantverkare”: www.konsumentverket.se/
boende. 

Rådrummet
Ina Johansson, Ulf Stefansson, 

Jane Ullman, Elisabeth Eklo 
Tel: 054-540 46 81,82,83,84

konsument@karlstad.se

KONSUMENT
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I år firar Forshagamässan i Ängevi ishall 10 år. På Kristi himmel-
färdsdag 17 maj som ju är Forshagamässans dag laddar vi upp med 
Peder Lamm som expertvärderare och extra dragplåster.

Mässan blir bara större och större och intressantare för varje år. 
Förra året kom det drygt 1100 fyndsökare, vilket innebär att det är 
den största samlarmässan inomhus under en dag.

Drygt 70 utställare från hela mellansverige har bokat bord och fyl-
ler totalt 300 m bord med allt mellan himmel och jord.

10-årsjubilerande mässa

Ingemar Hansson
Mässgeneral

Peder Lamm värderar antika och gamla ting helt fritt melan kl 
10-14. Nytt för i år är att Peder huserar på ett läktarpodie där 
alla nyfikna lätt kan se och lyssna på värderingen. Även andra 
samlarsaker som till exempel frimärken, mynt och vykort har vi 
experter som värderar. Forshagamässan i Ängevi ishall har öppet 
kl 10-16 den 17 maj. 

En tillbakablick inför 5-årsjubileet 

Konst & konsthantverk vid Klarälven
Har du besökt oss? I så fall är du en av de drygt 2000 besökare som gjort det genom åren. 
Efter en rivstart 2008 med 15 utställare insåg vi att evenemanget var här för att stanna. 

Första året vistades vi i B.T.L:s lokaler, innan utställningen flyttades till Älvrummet vid 
Klarälven sommaren 2009. En fantastisk lokal som har uppskattats av både utställare och 
besökare. Där var vi under tre år.

Arrangörer har hela tiden varit Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Forshaga 
Kommun och Arbetsförmedlingen. Hjälpen vi fått av damerna från Arbetsförmedlingen har 
inneburit struktur, reklamhjälp och bemanning, vilket har varit ovärderligt. 2008 var även 
B.T.L med och arrangerade. Stort tack till er alla!

Konstverk av många tekniker har visats upp. Bland annat olja, akvarell, akryl, blandtek-
nik, tygrelief, olika trycktekniker och gouache. Hantverkarna har bidragit med keramik, 
knivslöjd, träsnideri, lapptäcksteknik, stickat, virkat, tovat, vävning, sömnad och en mas-
sa pyssel. Mottagandet har varit odelat positivt med besökare från flera länder. Nu ser vi 
framåt. I fortsättningen kommer vi vistas i Lärcenter med början juni 2012. 

Utställargruppen/Anneh-Lie Spjuth och Lena Söderström med hjälp av Emelie Spjuth Svärd.

Den 25-26 augusti är det 
dags för Lustenrundan, en ny 
konst- och hantverksrunda i 
Forshaga kommun. Intresset 
är stort. 

Över 70 konstnärer ställer 
ut på olika platser runt om i 
kommunen.

Förutom att konstnärerna 
öppnar dörrarna till sina egna 
ateljéer finns samlingslokaler 
som Dejefors kraftstation, 
Forshaga hembygdsgård , 
Övre Ulleruds hembygdsgård  
och kyrka. 

Kulturhuset ses som Lus-
tenrundans hjärta där varje 
konstnär ställer ut ett alster i 
en gemensam utställning.

EVENEMANG

Arrangör för Lustenrundan 
är Forshaga kommun
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Kalender Med reservation för ändringar

Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

TIPSA OM DITT EVENEMANG

Kommande:

4-7 juli Forshagafestivalen 

6-7 juli Forshaga Marknad

29 juli-1 augusti Forshaga kammarmusikdagar

25-26 augusti Lustenrundan

Evenemangen är hämtade från vår kalen-
der på forshaga.se. Anmäl ditt evene-
mang du också!  De publiceras dessutom 
på Värmlands evemenangssidor under 
varmland.se och har möjlighet att visas 
på informationsskylten vid Lyckan, Rv 62 
och på vår Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

19 april Kl 18-21 Danskväll i Forshaga Folkets 
hus, när vädret tillåter flyttar vi ut till 
Folkets Park

21 april Kl 21-01 Dans i Forshaga folkets hus: 
Donnez

21 april Kl 17 Internationell fest på Missions-
kyrkan, Forshaga Sång, musik, dans, mat, 
mm från olika länder. Frivillig kostnad. 

23 april Kl 18.30 Motionsträff längs Kul-
turstigen, Mölnbacka. Samling vid Åna/
Dammen. Vi går/joggar längs Kulturstigen. 
Efter motionsturen bjuder Mölnbacka AIS på 
förfriskningar. 

24 april Kl 19 Konsert med Kulturskolan, 
Forshaga Gitarrensemble,sånggruppen Song 
of Joy, flöjtister ,sångsolister och elviolinist 
På torget, Lärcenter Från Disney till Green-
day via Pachelbel! Alla välkomna! Fri entré 
-inga biljetter! Arr. Kulturskolan Forshaga 

26 april Kl 18-21 Danskväll i Forshaga Folkets 
hus, när vädret tillåter flyttar vi ut till 
Folkets Park

27 april Kl 10 Sagostund på Forshaga biblio-
tek för barn 3-6 år. Ingen föranmälan.

28 april Deje simhall 40 år.

30 april Kl 20 Valborgsfirande Deje Nedre Ul-
leruds Hembygdsförening anordnar Sveriges 
största och vackraste valborgsfyrverkeri igen!

30 april Kl: 19 Valborgsfirande i härlig 
hembygdsmiljö, Skived, Forshaga. Med sång, 
brasa och fyrverkeri.

30 april Kl: 20 Valborgsmässofirande Möln-
backa, brasa och korvgrillning. Samling vid Åna.

2 maj Kl 9-14 Blodbussen till Lärcenter, Info 
om vad blodgivning innebär. (lunchstängt 
mellan kl 12-13). De som vill lämna blod eller 
nyprovtagning kan ringa till Claratappen och 
boka tid. Telnr. Claratappen 054-619500 

3 maj Kl 18-21 Danskväll i Forshaga Folkets 
hus, när vädret tillåter flyttar vi ut till 
Folkets Park 

4 maj Kl 19Fotboll div 4 herrar, Forshaga
Forshaga IF möter Skattkärrs IF.

5 maj Kl 21-01 Dans i Forshaga folkets hus: 
Thorleifs

7 maj Kl: 18.30 Motionsträff längs Kultursti-
gen, Mölnbacka Samling vid Åna/Dammen. Vi 
går/joggar längs Kulturstigen. Efter motions-
turen bjuder Mölnbacka AIS på förfriskningar. 

7-11 maj Skräpplockardagarna

8 maj Kl: 19.00 Föreläsning om Bokashi, 
Forshaga Lärcenter, aulan Gör jord av ditt 
matavfall, enkelt och ekologiskt! Bokashi är 
ett nytt och luktfritt sätt att göra jord av 
matrester Föreläsning av Jenny Harlen

10 maj Kl 18-21 Danskväll i Forshaga Folkets 
hus, när vädret tillåter flyttar vi ut till 
Folkets Park 

11 maj Kl: 19.00 Fotboll div 4 herrar, Fors-
haga IF möter IK Arvika

12 maj Kl 10 Loppis i Forshaga Missionskyrka 

13 maj Kl 10 Blomstervandring vid Löved, 
Forshaga Samling vid parkeringsplatsen söder 
om gravfältet-fårhagen vid Löved. 

13 maj Kl 10 Vårvandring. Samling vid Fors-
haga hembygdsgård

13 maj Kl 15 Bingo, Tallmovallen, Östra Deje

14 maj Kl 17.30 Vandring till Ulvbergsängen, 
Mölnbacka Ta med något att äta och dricka. 
Samling vid Mölnbacka bygdegård.

17 maj Kl 10-16 Forshagamässan Antikt och 
kuriosa, Forshaga 10-årsjubileum 

17 maj Kl 18-21 Danskväll i Forshaga Folkets 
hus, när vädret tillåter flyttar vi ut till 
Folkets Park 

24 maj Kl 18-21 Danskväll i Forshaga Folkets 
hus, när vädret tillåter flyttar vi ut till 
Folkets Park 

25-27 maj Forshaga Deje-dagarna

26 maj Kl 10-15 Bakluckeloppis, Forshaga 
Folkets park. Serveringen öppen! 

26 maj 21.00-01.00 Roger Rockers Nostal-
gikväll i Forshaga folkets park. 

26 maj Kl: 15.00 Fotboll div 4 herrar, Fors-
haga IF möter Kils AIK

27 maj Kl: 15 Bingo, Tallmovallen, Östra Deje

28 maj Kl: 18.30 Motionsträff längs Kultursti-
gen, Mölnbacka Samling vid Åna/Dammen. Vi 
går/joggar längs Kulturstigen. Efter motions-
turen bjuder Mölnbacka AIS på förfriskningar. 

31 maj  Kl 18-21 Danskväll i Forshaga Folkets 
hus, när vädret tillåter flyttar vi ut till 
Folkets Park 

2 juni Kl 11-14 Dejeskolan firar 40 år och 
bjuder in till öppet hus.

2 juni The Refreshments och Dublin Fair i 
Forshaga Folkets park

4 juni Kl 18.30 Motionsträff längs Kultursti-
gen, Mölnbacka Samling vid Åna/Dammen. 

6 juni Kl: 10.00 Tipspromenad, Mölnbacka 
Start vid Åna/Dammen.

6 juni Kl: 15.30 Nationaldagsfirande, Skived

6 juni Kl: 19.00 Fotboll div 4 herrar, Forshaga
Forshaga IF möter Säffle FF

5 maj - 30 september Deje på fötter - 
Trimorientering är ett motionsarrang-
emang, med inriktning på friskvård, 
som arrangeras av Deje SF. Period: 5 
maj och 30 september. I Deje samhälle 
och i skogsområdena finns kontrollstol-
par utplacerade, i tre olika svårighets-
grader så att alla kan vara med oavsett 
bakgrund och orienteringsförmåga. Ca. 
en tredjedel av dem kommer att vara 
tillgängliga med rullstol, ca. en tredje-
del kommer att sitta i något skogspar-
ti. Evenemanget vänder sej till dig som 
vill ha en morot att komma ut att röra 
dig. Från 5 maj kommer 25 kontrol-
ler att finnas utsatta. Under augusti 
kommer vi att sätta ut ytterligare 15 
kontroller. Kartan finns till försäljning 
i centrala Deje, besök vår hemsida 
www.dejesf.se för mer information. 

7-13 maj Ett friskare Forshaga En vecka 
med prova på-aktiviteter runt om i 
Forshaga kommun, exempelvis stavgång, 
gympa, cykelorientering, föreläsningar. 
Målet är att inspirera till en hälsosam-
mare och aktivare livsstil och öka 
kunskapen och medvetenheten om goda 
matvanor och fysisk aktivitet
och dess betydelse för hälsan 

(Arr Forshaga kommun, Friskvården i 
Värmland och ideella organisationer och 
privata aktörer)
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Hemma igen efter en fantastisk bistånds-
resa till Marocko och staden Sidi Ifni. Hjälp-
organisationen Karavanen har i samarbete 
med kommunen, och dess arbetsmarknads-
enhet (AME) gjort underbara insatser.

När vi anlände med containern hade vi fått 
låna en lokal där vi kunde lasta ur allt ma-
terial. Det tog tid att lasta ur allt, men när 
vi väl lastat av lekstugan gick det ändå gan-
ska smidigt med resten. 

Nästa morgon började vi vårt arbete med 
att sortera och dela ut grejer. Vi hann med 
en hel del trots att vi bara hade en vecka 
på oss. Apoteket fick på begäran ett stort 
fång kryckor. Ett kontrakt gjordes upp med 
apoteket om att förse en familj med medi-
cin för tre epileptiska pojkar samt pappan 
som har diabetes och högt blodtryck. Detta 
tack vare en givare som skänkt Karavanen 
pengar just för medicinskt ändamål.

Karavan från Forshaga till Sidi Ifni i Marocko

Kommunens simhall fyller 40 
20121972

Kärt återseende. Kha-
dija, som vi bekostade 
en fotoperation till, har 
blivit en fin tjej på 11 år, 
och som numera kan an-
vända båda fötterna.

Utdelning av 60 fyllda pennskrin, tillverkade 
av arbetsmarknadsenheten 

Karavanens lekstuga på plats, under olivträden 
i den lekpark vi monterat tidigare. 

Inspektion av lekpark skänkt och monterad av oss för 
några år sedan. I gott skick.

Lekstugan som tillverkats av AME: s snick-
eri kom på plats under olivträden i lekpar-
ken på ”Zoo”. En fattig man som hjälpte 
oss fick en tv, skor till barnen, skor till sig 
själv samt en fin kostym. Vi hade köpt med 
arm- och benskydd till en handikappad kille 
som ofta ramlar och slår sig. Han blev jät-
teglad när vi hjälpte honom sätta på sig de 
nya skydden. Gungställningen tog en och en 
halv dag att sätta upp. Den röda packade 
jorden var som betong, omöjlig att gräva 
och hacka i, men tillsammans med en gräv-
maskin gjorde Göran och Reine ett fantas-
tiskt jobb och ställningen kom på plats, i 
Colombina. Ett kärt återbesök gjordes hos 
vår lilla älskling Khadija som vi följt under 
många år. Hon har vuxit till en flicka på 11 
år. Hon går fint nu och kan använda foten 
helt normalt efter den operation som Ka-
ravanen har varit med och bekostat. Vi gav 
henne och hennes familj en låda med blan-
dade gåvor.

60 pennskrin, fyllda med pennor, kritor, 
suddegummi och gosedjur delades ut i en 
småskoleklass i Colombina. Området är fat-
tigt, men skolan var helt nybyggd och fin. 
Barnen hälsade oss med att sjunga natio-
nalsången. Handikappföreningen bjöd oss 
till deras lokal, och när vi såg i vilket skick 
den var bestämde vi att de får alla stolarna 
och datorerna som vi hade med oss, plus 
lite annat smått och gott.

Inger Stenström
Karavanen

Firar med 1972 års entréavgifter
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Besök hos de nyfödda i Forshaga kommun är 
en tradition. Kommunalrådet Angelica Rage 
hälsar på för att fira familjens nytillskott och 
för att överlämna kommunens maskot. Det 
är uppskattade besök och samtal som har 
resulterat i många nya ideér och förslag. 

Vi besöker 
nyfödda

TILL SIST

Medaljregn över Leif 
från Forshaga i veteran-SM
Leif Johansson från Skived gjorde ett lyckat mästerskap i Hud-
dinge, 11-12 februari. Lördag blev det silver på 60 m tid 8,84 o 
400m 70,37. Söndag blev det GULD på 200m 29,54.

- Jag är mycket nöjd med min löpning på 200m o 400m. Nu fo-
kuserar jag på hemma-SM i Kil 3-5 augusti, säger Leif Johansson 
som tävlar för Kils aik men bor i Skived. 

Intresserad av orientering?
Våren är här och i kommunens orienteringsklubbar är verksam-
heten i full gång. Nu satsar vi dessutom på att bjuda in nya 
deltagare och välkomnar alla som vill prova på att orientera. I 
orientering kan man delta oavsett ålder och erfarenhet. Både 
ung (från det år man fyller sju år) och gammal är välkommen och 
vi ser gärna att hela familjen deltar.

Orienteringsträningarna arrangeras i samarbete mellan Deje SF 
och SISU Forshaga SK och träningarna kommer att omväxlande 
vara i Deje och Forshaga. Bland våra medlemmar finns flera fa-
miljer där både barn och föräldrar är aktiva. En av fördelarna 
med orientering är att alla kan delta på sin nivå. Det innebär 
att även du som vuxen nybörjare kan hitta din nivå, oavsett om 
du vill promenera eller om du vill få ett ordentligt träningspass.

Vi startar tisdagen den 24 april kl. 18.30 vid Skidstugan i Deje. 
Har du frågor om introduktionen i orientering är du välkommen 
att kontakta Pelle Landfors 076-808 62 81.

Foto: Mikael Boman

Pelle Landfors
Ungdomsledare i Deje SF

5 maj bjuder Brukspôjkera in till fest på Deje Folkets hus. På 
dagen tjuvstartar vi firandet med veterancup i sporthallen. Por-
tarna slår upp kl 10 i sporthallen och 19 på Folkets hus. Det 
kommer bli mat och livemusik från ”Fino Vino” 

HK Brukspôjkera firar 40 år

Fredrik Falk, tidigare Forshaga IF och Fär-
jestad BK, tog junior-SM guld i ishockey med 
Linköping HC i början av april. Linköping 
vann finalmatchen mot HV71 med 3-2. Lin-
köping har på sin väg mot finalen besegrat 
Frölunda, Västerås och Modo. 

Fredrik utsågs till finalmatchens bäste spe-
lare och gjorde bl.a. ett av målen för LHC. 
SM-finalerna spelades i Frölundaborg, Göteborg.

SM-guld till Fredrik Falk
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Wilhelm Olsson

Emma Bergman

Tyra Karlsson Lindh

William Karlsson

Ellie SeiserElias Jonsson

Harald Grimmtorp Liam Svensson

Du kan beställa en försto-
ring av bilden från bebis-
uppvaktningen. Ring Peter 
Wallgren på vårt tryckeri 
Tel: 054-17 20 93


