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I år är det fyrtio 
år sedan Forshaga 
kommun bildades 
i en stor nationell 
kommunreform. 
Små kommuner blev 
större. Alla kom-
muner kämpar med 
att kunna ”leverera” 
utbildning, vård, 
omsorg, kultur- och

fritidsaktiviteter, gatu- och vägunderhåll, 
vatten och avlopp, bostäder, arbetsmark-
nadsåtgärder och mycket mer. Ju färre som 
bor i en kommun och bidrar med skatteme-
del, dess svårare blir det att få en välfärd 
med kvalité. Det var det som låg bakom 
kommunreformen 1974.

Liknande tankar finns idag. Alltfler männ-
iskor vill bo i större städer och därmed 
töms orterna på landsbygden. Vi ser det 
tydligt i Värmland. Karlstad växer bl.a. på 
grund av att så många värmlänningar väljer 
att bo centralt i Karlstad. Vår kommun och 
övriga kranskommuner håller ställningarna 
men inte så mycket mer, trots bra kommu-
nikationer, prisvärda bostäder och närhet 
till service.

Jag har varit kommunens kommunalråd 
i tjugo år. Väldigt mycket har hänt under 
dessa år. Bland annat ett antal nybyggna-
tioner, en omfattande teknisk utveckling 
och drastiskt förändrade levnadsvanor/ 
-villkor, som gjort att den kommunala verk-
samheten ser helt annorlunda idag än den 
gjorde 1994. 

Jag undrar hur det ser ut om ytterligare fyr-
tio eller tjugo år? Är Värmland en kommun? 
Fyra? Hur många bor i detta landskap? Vad 
lever de av? Vilka levnadssätt värderas högt 
då? Finns kommunal omsorg kvar? Hur ser 
utbildningen ut? Hur ser IT-verksamheten 
ut då? Vilka ”inkomster” har en kommun 
då? Ja, den som lever får se. Om fyrtio år 
finns inte jag men förhoppningsvis många 
av de barn jag uppvaktat, i rollen som kom-
munalråd, sedan år 2000.

Jag önskar att samhället utvecklas i en 
fredlig, öppen och tolerant riktning. Då 
ordnar sig det mesta!

Omslagsfoto: mostphotos.com

Hjälp oss att öka 
trafiksäkerheten!
Vi får in många klagomål till 
kommunen om bilar som kör för 
fort, och om trafiksituationen 
vid flera av våra skolor. 

I de flesta av våra villaområden är det 30 km/
timme som gäller. Vi behöver alla hjälpas 
åt och respektera både hastighetsgränser, 
stopp- och parkeringsförbud och att inte 
parkera mot färdriktningen. 

Reglerna är till för att yrkestrafik ska ta sig 
fram (skolskjuts, sjuktransport, räddnings-
fordon) och för att skydda barn och vuxna!

Lämna dina 
synpunkter på 
forshaga.se/synpunkten



Jennifer Bedoire
Informatörsstuderande, KAU

Läsåret inleddes med bakelser och ballongsläpp för eleverna på 
Dejeskolan då deras om- och tillbyggda skola invigdes.

Invigning av nya

Invigningen 20 augusti bjöd på tal, sång, 
bandklippning och ballongsläpp. Invignings-
talade gjorde Anneli Bodin, personalen på 
skolan sjöng och tomten Inge i Halla klippte 
bandet. Efteråt var alla välkomna in för att 
se sig omkring i de nya lokalerna och äta en 
Forshagabakelse.
– Vi firar alltid skolstarten, men det blev 
extra festligt i år! säger rekor Sara Thorén.

Om- och tillbyggt
Det tidigare högstadiet har byggts om för 
årskurserna 4-9. Högstadiebyggnaden är 
också tillbyggd. I tillbyggnaden finns plats 
för förskoleklass samt årskurs 1-3. Nu får 
alla elever från förskoleklass till årskurs 9 
plats i en byggnad. Under hösten fortsät-
ter arbetet med att anpassa resterande 
ytor för högstadieklasserna, riva de gamla  

 
låg- och mellanstadiebyggnaderna samt 
återställa delar av marken. Helt klart blir 
markarbetena under våren 2015. Kostna-
den för all byggnation och markarbete är 
cirka 35 miljoner kronor.

Lina Wiklundh
Informatör

Alla under ett tak
De gamla lokalerna byggdes 1972 och 1976. 
De nya lokalerna är bättre anpassade efter 
dagens undervisning och efter antalet 
elever. Alla under samma tak!

Dejeskolan
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Maj-Britt Westlund, sekreterare/registrator

Hur vill du att kommunen 
ska utvecklas?

Vi frågar!

Helena Johansson
Jag skulle vilja ha mindre barngrupper 
på förskolan. Jag skulle också vilja att 
fritidsaktiviteterna bibehålls. Skidspåren 
och lederna är väldigt fint skötta!

Karin Norberg
En bra barnomsorg med större resurser; 
mindre barngrupper, mer personal och 
tidigare insatser. Sen skulle jag vilja ha 
en mer lättillgänglig vård och omsorg.

Jan och Inga-Maj Gustavsson
Fler lägenheter till äldre vore bra. Berg-
haget är fint! Mer industri, fler affärer 
och en uppfräschning av Storgatan.

Vid sammanträdet håller han som avslut-
ning ett mycket fint tal och berättar några 
minnen av personer och händelser under 
de år han haft uppdrag i kommunen. Först 
tackar Reidar alla kommunfullmäktigeleda-
möter för deras insats under den här pe-
rioden. Han tackar även alla deltagare i de 
nämnder och styrelser han varit med i. Han 
säger att de inte alla gånger haft samma 
åsikter, men hoppas att de är vänner ändå. 
Han riktar även tack till ett antal tjänste-
män i kommunen.

Reidar säger även att det finns folk som 
säger att det inte händer något i Forshaga 
kommun, men flera större händelser har 
inträffat under de här åren och finns kvar 
i Reidars minne. I en del fall har han varit 
delaktig, men äran (eller tvärtom) kan till-
falla många: Väg 62 får förbifart både vid 
Forshaga och Deje, Dejefabriken läggs ner, 
ishallen byggs och kommunkontoret byggs 
om och ut, NKLJ-banan blir kommunal mark 
och där renoveras cykelbana och broar, 
Kvarntorpsgärdena blir kommunens och där 
blir nu återvinningscentral, nya bostadsom-
råden vid Ånäs, Lundagård, Berghaget och 
Tjärnheden, nya hus vid Storgatan, Bruks-

Reidars sista kommunfullmäktige

gatan, Centrum, Geijersgatan, Deje och 
Olsäter. I Deje och Dejefors rivs även hus. 
Lärcenter byggs, Dejeskolan och Olsäter-
skolan byggs om, Grossbolsskolan får nya 
lokaler och flera sporthallar byggs. Under 
dessa år tar kommunen över Deje Folkets 
Hus, Östra Deje får kommunalt vatten och 
Olsäter får vatten från Hagfors, ny vård-
central byggs i Forshaga och vårdcentralen 
och apoteket i Deje läggs ner, Karlstadsre-
gionens Räddningstjänstförbund bildas och 
både Forshaga och Deje får nya räddnings-
stationer. 1986 tar Forshaga emot de första 
flyktingarna från Iran och sedan en tid finns 
en grupp ensamkommande barn i Deje. 

Kommunfullmäktiges ordförande Reidar Nordlander gjorde sitt sista 
kommunfullmäktige 26 augusti. Uppdraget har han haft sedan 1 no-
vember 2010. Reidar har även varit Forshagabostäders ordförande 
sedan 1999 och har haft flera andra kommunala uppdrag under 40 år.

Valdagen Rösta med bud
På röstkortet står det var du ska rösta. 
Vallokalen är öppen 8-20. 
Distrikt  Lokal                    
Deje  Kulturhuset
Dejefors  Dejeskolan
Forshaga  Lärcenter
Skived  Skivedsskolan
Grossbol  Grossbolsskolan

Röstningslokal i Olsätersskolan 10-17.

En väljare som inte kan ta sig till en 
röstningslokal själv kan rösta med bud. 
Det innebär att någon närstående, personal 
inom omsorgen, lantbrevbärare eller ett 
särskilt utsett kommunalt bud hjälper 
väljaren att lämna sin röst.

Material finns i röstnings- och vallokalerna. 
Ring kommunens växel för kontaktuppgifter 
till de kommunala buden, 054-17 20 00.

Valnämnden i Forshaga kommun 
www.forshaga.se/val

Valnämndens rösträkning sker onsdag  
17/9 kl. 10 i kommunhuset, Storgatan 52.  
Räkningen är offentlig.

Onsdagsräkningen
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I år är det 40 år sedan Forshaga och Ulleruds kommu-
ner gick samman. Här kommer en kort tillbakablick 
med tio års intervall hämtad ur Kontaktens arkiv!

Sverige har som flest haft 2 532 kommuner, detta på trettiotalet. I 
och med kommunernas ökade ansvar och urbaniseringen så beslutade 
riksdagen att slå samman och minska antalet svenska kommuner. Ge-
nom två kommunreformer, en på femtiotalet och en på sjuttiotalet, är 
antalet svenska kommuner idag 290 stycken.

Målet med kommunreformerna som genomfördes under femtio-sex-
tio- och sjuttiotalet var att de samlade kommunala resurserna skulle 
kunna användas affektivare. Kommunerna hade fått ett ökat ansvar 
och i och med sammanslagningen hade man bättre möjligheter att 
stå med förväntad service. I Forshaga kommun innebar det bland an-
nat att resurserna inom bostadsförsörjningen skulle kunna ge rimliga 
valmöjligheter av boendeform och -standard, att sysselsättningsfrå-
gorna  kunde angripas effektivare och samordning av aktiviteter och 
lokaler när det gäller kultur och fritid kunde bli bättre.

Kommunsammanslagningen ägde 
rum 1 januari 1974. I kommunfull-
mäktige hade man fullt upp. 218 
protokollförda ärenden, det är 
mycket som ska behandlas nu när 
tu blivit en. Man står i uppstarten 
till ett stort projekt; byggnationen 
av Ullerudsgården. Budgeten inne-
håller också medel för en brandbil 
till Deje och dagvattenledningar 
i Forshaga. Det byggs bostäder; 
lägenheter och småhus. 843 bostä-
der står klara, lika många planeras 
och i tomtkön står runt 200 intres-
serade. Det byggs fritidshem, för-
skola, dagis och nytt kommunhus i 
Forshaga. Sysselsättningsfrågan är 
prioriterad. Man utreder hur man 
kan öka industrin. Inflyttningen är 
större än utflyttningen men många 
pendlar till jobb utanför kom-
munen. Den nya kommunen har 
10 732 invånare vid årets slut. Var 
femte invånare motionerar i någon 
av kommunens 20-tal föreningar. 

1984 var året då kommunen 
ordnade kurser i datalära för 
förtroendemän och administrativ 
personal ”inför den framtida 
datoriseringens påverkan på ar-
betsmiljö och trivsel.” Vägverket 
påbörjade byggnationen av bron 
över Klarälven i Deje. Forsha-
gabostäder bygger kvarteret 
Skolan bredvid Ullerudsgården, 
Landstinget bygger vårdcentralen 
och Deje centrum byggs om med 
bland annat butikstorg och parke-
ringar. På Storgatan 55 i Forshaga 
byggs ett servicehus med 38 lä-
genheter, dagcentral, lunch- och 
kaffeservering. Invånarantalet är 
11 697 och 62 procent av kom-
munens hushåll har en egen bil. 
Varubussar trafikerar två sträckor 
i kommunen, resterande hushåll 
i glesbygden kan få dagligvaror 
hemkörda från affären. Rinken på 
Ängevi börjar monteras ned till 
fördel för den nya ishockeyhallen.

Efter valet tillträder kommunens 
första kvinnliga kommunalråd, 
Angelica Krantz, numera Angelica 
Rage. Kommunen har 12 172 
invånare. 87,35 procent av de 
röstberättigade kommunborna 
gick till valurnorna i kommun-
fullmäktigevalet. Folkomröstning 
hålls också om Sveriges inträde i 
EU. Forshaga kommuns jämställd-
hetsarbete uppmärksammas och 
används som modell av andra 
kommuner. Kommunen tar över 
ansvaret för omsorgen från Lands-
tinget, liksom om äldreomsorgen 
ett par år tidigare. Hällekilskol-
lektivet, boende för missbru-
kande ungdomar, utses till årets 
företagare. Katrineberg får en ny 
sorteringsanläggning. Arbetet för 
att etablera ett flottningsmuseum 
i Dyvelsten inleds. Under sommar-
månaderna kan man ta tåget från 
Deje till Inlandsbanan. 

Forshaga kommun får nytt 
utseende i och med att logotypen 
med de tre vågorna tas i bruk. Tre 
vågor som representerar våra tre 
tätorter och vår historia knuten 
till Klarälven. Forshaga blir årets 
företagarkommun i Värmland med 
ett starkt nyföretagande. Håkan 
Hallgren på Håkans bilar AB utses 
till årets företagare. Många i 
kommunen får bredband indraget. 
NKIJ-banan, nuvarande Klarälvs-
banan, fortsätter att byggas ut 
norrut från Deje. Vårt dricksvatten 
utses till Värmlands godaste för sin 
”friskhet och goda mineralkarak-
tär”. Kommunalråd Angelica Rage 
uppvaktar Viggo Kringsberg från 
Deje som är bebis nummer 500 se-
dan bebisuppvaktningarna började 
2000. Vi är 11 460 invånare.
UKM-festivalen, ung kultur möts, 
arrangeras för tjugonde året och 
är Värmlands största med 50 
anmälda bidrag. 

1974 1984 1994 2004 

Familjen Berggren i sitt nybyggda 
hus på Skivetorp.

Vägverket har börjat förbereda för 
brobygget i Deje.

Barnen på förskolan Dejefors lär sig 
att kompostera efter mellanmålet.

UKMs arbetsgrupp träffas innan 
arrangemanget drar igång.

40 år sedan 
kommunsammanslagningen

Lina Wiklundh, informatör
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Vår strategi för tillväxt, Forshaga – En att-
raktiv kommun, antogs i kommunfullmäkti-
ge i augusti 2013. Här pekar vi ut områden 
som vi vill arbeta med för att göra kom-
munen ännu mer attraktiv, vilket är mål-
sättningen med strategin. Vår vision som 
Barnkommun i Värmland är också ledstjär-
nan i vårt dagliga arbete och därför tittar 
vi lite extra på vår attraktionskraft bland 
barn och barnfamiljer.

Vi prioriterar också mellan dessa områden 
beroende på resurser och vad som sker i 
vår omvärld. Pågående arbete hos våra 

Forshaga - en attraktiv kommun
Vi behöver bli fler invånare i vår kommun för att kunna behålla samhällsservicen i framtiden. 
Det är inget unikt för Forshaga utan är en viktig fråga för hela Värmland och för många andra 
landsdelar utanför storstadsområdena.

samarbetspartners i Karlstadsregionen och 
övriga Värmland spelar också en viktig roll 
för detta långsiktiga arbete.

Ingen och alla äger Forshaga kommun
Det är vi som bor och verkar här som har 
det gemensamma ansvaret för vår plats 
framtida utveckling. Har du kanske tankar 
kring hur vi tillsammans kan öka vår attrak-
tionskraft, eller vill du veta mer om vad vi 
gör idag? Kontakta gärna mig!

Victoria Göthberg, tillväxtsamordnare
victoria.gothberg@forshaga.se, 054-17 20 87

Prioriterade 
områden
Vision & varumärke
Värdegrund & värdskap
Dialog
Näringsliv
Inre & yttre miljöer
Boendemiljö
Inflyttning
Mötesplatser & evenemang

Inre och yttre miljöer
Ett område i vår tillväxtstrategi handlar om inre och 
yttre miljöer i vår kommun. Här fokuserar vi på vilket 
intryck invånare och besökare får genom till exempel 
besök vid olika kommunala lokaler, rastplatser, badplatser, 
vandringsleder med mera. Skyltning, röjning, städning 
och diverse uppfräschning och förbättringar diskuteras 
i en särskild fokusgrupp kallad ”Intryck Forshaga”. På 
senare tid har vi också börjat titta lite på våra centrum-
kärnor och diskuterat med fastighetsägare för att till-
sammans se vad vi kan göra för att förhöja intrycket.

VAR DAGS LIV den 8 november
Att öka attraktionskraften för vår plats är viktigt, inte bara för or-
ganisationen Forshaga kommun. Det gör vi som lever och verkar här 
tillsammans. Vår satsning på en marknadsplats för föreningar och fö-
retag, mässan VAR DAGS LIV, är tänkt att vara en betydelsefull och 
inspirerande mötesplats. För våra invånare, föreningar och företag. 

Vi som bor här är de viktigaste ambassadörerna för vår gemensamma 
plats. Därför väljer vi att uppmärksamma våra nyinflyttade lite extra 
denna dag och hälsar dem varmt välkomna med lite mat, mingel och 
information. De som kommer på vår träff får också en liten gåva.
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Vid mätningen från SCB i juni uppnådde vi 11 353 invånare. Det är en 
ökning med 61 personer under första halvåret. Vi har inget födelseö-
verskott under dessa månader utan siffran beror på inflyttning. Vi 
hoppas såklart att denna positiva siffra håller i sig under hösten!

Att sätta fokus på inflyttningsfrågan är ett viktigt område i vår tillväxtstrategi. Det är 
många bitar som ska vara på plats för att vara en tillräckligt attraktiv kommun när kon-
kurrensen om invånare är hårdare än någonsin. Storstadsregionerna fortsätter växa i hög 
takt. Vi behöver skapa fler starka regioner ute i landet för att behålla dagens service-
nivå till invånarna på landsbygden. Därför är också vår samverkan i Karlstadsregionen och 
Värmland av stor vikt. 

Befolkningsutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden har betydelse för vårt 
skatteunderlag och därmed den plånbok kommunen har att röra sig med. I Värmlandsstra-
tegin har man satt ett mål att nettoinflyttningen mellan åren 2013-2020 ska vara 5000 per-
soner. Forshaga kommun har som mål att invånarna ska uppgå till 11800 invånare år 2020.

Vi blir fler!

Ett stort engagemang bland många aktörer 
mynnade i början av året ut i fyra priorite-
rade områden: livskvalitet för alla, fler och 
starkare företag, höjd kompetens och bätt-
re kommunikationer. De två förstnämnda 
kan vi arbeta mer med på egen hand i Fors-
haga (se vår tillväxtstrategi) och Karlstads-
regionen. De senare kräver ett omfattande 
samarbete i hela Värmland, som t.ex. Vård- 
och omsorgscollege och Värmlandstrafik.

För att kunna mäta utvecklingen har Region 
Värmland gjort en nulägesanalys där man 
lyfter dagsläget i förhållande till strategins 
33 målsättningar. Där framgår till exempel 
att man upplever goda möjligheter att nå 
målet om en nettoinflyttning på 625 perso-
ner varje år, då vi de senaste två åren ökat 
mer än så. Idag är det dock främst Karlstad 
och Hammarö som växer.

Värmland - ett skönare liv

Ett annat målområde är fler och starkare 
företag. Värmland ligger i nuläget under 
riksgenomsnittet när det gäller nystartade 
företag per 1000 invånare, vilket är en vik-
tig utmaning för Värmlands kommuner.
- Under första halvåret 2014 har det startats 
lika många företag som det gjorde under 
hela 2013 och då ska vi komma ihåg att 2013 
var ett rekordår med hela 56 företagsstar-
ter. Vi går mot ett riktigt bra år för nyföre-
tagandet, berättar Marcus Ekholm, Förvalt-
ningschef Kultur, Fritid och Näringsliv.

Värmland – ett skönare liv. Det 
är en vision som Värmlands kom-
muner ska jobba för att förverk-
liga under de närmaste åren. 

Visit Värmland ekonomisk förening
Värmlands kommuner samarbetar också 
kring utveckling av besöksnäringen. Idag 
sker detta främst genom en ekonomisk för-
ening, Visit Värmland, som bildades år 2011. 
Här samlas turismföretagare och kommuner 
för att tillsammans marknadsföra Värmland 
på den internationella marknaden.

Foto: Øyvind Lund/Region Värmland

Vi vill att du ska känna dig välkommen 
och välinformerad. ”Allas delaktighet 
genom information och öppen dialog 
med medborgarna” är ett av målen i vår 
kommun. Under våren har vi förbättrat 
informationen på vår webbplats. Här 
finns nu det mesta av det man brukar 
fundera på kring flytten. Läs mer under 
”Flytta till Forshaga” på forshaga.se. 

Som nyinflyttad får man ett informa-
tionspaket från Forshaga kommun hem 
i brevlådan. Förhoppningen är också att 
kunna utöka detta paket med lokala er-
bjudanden från våra företag.

Har du ytterligare frågor och funderingar 
så hör gärna av dig!
 

Du som är 
nyinflyttad!

Victoria Göthberg, tillväxtsamordnare
victoria.gothberg@forshaga.se, 054-17 20 87

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare
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Landstinget undrade om vi kunde hjälpa till 
att introducera familjen Csanádi kring vår 
plats och det svenska systemet kring skola, 
förskola och så vidare. Och såklart kunde 
vi det!

Jag mötte först Gábor i början av juli då 
han var här för att möta upp allt bagage 
som var på väg från Storbritannien och Man-
chester där familjen tidigare arbetat och 
levt under tre och ett halvt år. Han hade 
förstås mängder av funderingar kring vår 
plats och hur saker och ting fungerar här i 
Sverige. Vi gjorde också en kort rundtur för 
att han skulle få en överblick av Forshaga 
med omnejd. I slutet av augusti besökte jag 
också Gábor och hans fru Érica i deras nya 
hem för en intervju kring hur de upplevt 
flytten och platsen Forshaga så långt. 

Familjen har sitt ursprung i östra delarna 
av Ungern, i utkanterna av den näst största 
staden, Debrecen. Paret är specialutbilda-
de läkare, Gábor som urolog och Érica som 
barnläkare. Till familjen hör också barnen 
Zsofia 9 år, Hanna 8 år och Bence 1,5 år.

Anledningen till att de flyttat till Forshaga 
är alltså att Gábor fått en läkartjänst på 
sjukhuset och att även Èrica har goda möj-
ligheter till arbete där framöver. Efter en 
mycket hektisk och utmanande tid i Stor-
britannien började de fundera över nästa 
steg i livet. Familjen reflekterade kring vär-
den i livet och ett arbetsliv som gått över 

Familjen Csanádi 
flyttar från Ungern 
till Forshaga

gränsen för välmående. Alternativen var att 
antingen vända åter till Ungern och det hek-
tiska arbetet vid universitetssjukhuset där 
hemma, eller att våga prova ett nytt land 
som är välkänt för väl fungerande hälso- och 
sjukvård. När möjligheterna i Karlstad och 
Värmland öppnade sig kändes det helt rätt.

Hur känns då Forshaga och Karlstad så 
långt jämfört med Manchester och Debre-
cen undrar jag?
Gábor utbrister, med mycket humor i rös-
ten: Blött! De anlände Forshaga i de inten-
siva åskovädren i början av augusti och fick 
inte riktigt uppleva den torra sommar som 
de flesta tagit del av i Sverige. Skämt åsido 
så berättar han vidare att de är väldigt nöj-
da så långt. De uppskattar den stora träd-
gården och lugnet i Forshaga. Inte minst de 
vänliga grannarna! De betonar vikten av att 
barnen kan få en trygg uppväxt och har ald-
rig varit några storstadsmänniskor. Det är 
väldigt tydligt att familjens välmående är 
i fokus för dem.

Och hur har det gått med skolstarten och 
inskolningen?
- Flickorna älskar skolan! Gábor och Érica 
ler och berättar. De pratar oavbrutet hela 
vägen hem från skolan och har redan träffat 
nya vänner. Familjen uppskattar stödet och 
hjälpsamheten från både lärare och elever. 
Några av eleverna har stolt visat prov på sina 
kunskaper i engelska och Zsofia och Hanna 
har redan hunnit lära sig lite svenska ord.

Kan ni nämna något ni upplever särskilt 
positivt här?
Gábor har mycket humor och utbrister 
igen: - Gratis glass till barnen på bensin-
macken! Mer allvarsamt menar han att 
det finns så mycket positivt här. Lite extra 
har de reflekterat kring att det är så rent 
och snyggt i våra miljöer och att de fått 
ett fantastiskt bra bemötande. Det svenska 
systemet har också känts mycket lättare 
att komma in i jämfört med Storbritannien 
och de sätter stort värde på att det finns en 
personlig kontakt som kan underlätta bland 
olika myndigheter och blanketter.

Är det något särskilt ni saknat? 
- Förutom regnkläder (humorn igen) är det 
väl bara lite fixande i vårt nya hem för 
trivselns skull, menar Gábor. Annars hade 
vi nog förväntat oss samma problem som i 
Storbritannien, med svårigheter att komma 
in i systemet och att vi skulle känna oss 
ganska ensamma i det här, menar paret. 
Tack vare ett väldigt bra stöd och bemö-
tande från flera håll upplever de ett större 
lugn och trygghet här.

Jag tackar avslutningsvis för deras vänlig-
het och det goda ungerska kaffet och tar 
med mig minnet av ett samtal med mycket 
värme och positiv nyfikenhet.

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare

Under våren fick jag ett samtal från Landstinget i 
Värmland som var på gång att rekrytera specialister 
från andra delar av Europa. Högaktuell var en ungersk 
läkarfamilj som var på väg att flytta till Forshaga då 
mannen fått arbete som urolog på Centralsjukhuset 
i Karlstad. Érica, Gábor och Bence.
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Fridhem i Deje är ett hem som tar emot ensamkommande barn i åldrarna 13-16 år. Här får barn, 
som av olika skäl skiljts från sina föräldrar, möjlighet till en trygg uppväxtmiljö. 

Fridhem ligger i Deje, i de lokaler som ti-
digare var vårdcentral, och tar emot asyl-
sökande flickor och pojkar i åldrarna 13-16 
år. I dagsläget bor 13 barn på Fridhem. Om 
och när ett barn får permanent uppehålls-
tillstånd bor det kvar på Fridhem så länge 
som det har behov av stöd från personal, 
som längst tills det är 21 år. 

Att bo på Fridhem
Fridhem ska erbjuda möjlighet till en 
trygg uppväxtmiljö. Vi har försökt skapa 
en harmonisk hemmiljö samtidigt som vi 
har utökade resurser för att kunna ha pro-
fessionella samtal och möten. Här finns 
gemensamma ytor, egna rum och utanför 
finns grönområden.

Alla ungdomar som bor på Fridhem har 
skiljts från sina föräldrar, ofrivilligt eller 
frivillig och många har en stor saknad efter 
sin familj. Personalen jobbar på att skapa 
förtroendefulla relationer för att de ska 
känna sig trygga i sitt nya sammanhang. Det 
krävs styrka för att möta de krav som ställs 
på dem här i form av skola och allt det nya 
runt omkring dem, samtidigt som de brot-
tas med längtan efter mamma, pappa eller 
syskon. Det finns personal på Fridhem hela 
dygnet, även på natten.

Att skapa en struktur i vardagen med skola 

Omsorg för ensamkommande barn

och aktiviteter kan göra att det blir lätt-
are att hantera känslor som gäller det man 
inte kan kontrollera. Några har individuella 
aktiviteter och några aktiviteter ordnas 
gemensamt för alla på boendet. Redan i 
början av vistelsen på Fridhem försöker vi 
hitta fritidsaktiviteter som passar, det kan 
vara musik, konst, idrott etc. 

Högtider
Vi försöker fira alla högtider både våra 
svenska och ungdomarnas. Dels tycker vi 
att det är viktigt att visa hur man t.ex. firar 
jul i Sverige men vi firar också t.ex. Rama-
dan eftersom vi också vill visa att det går 
att respektera varandras olika kulturer och 
leva tillsammans trots olikheter.

Skola
Alla ungdomar som bor på Fridhem ska gå i 
skolan, det är en rättighet som gäller alla 
barn i enlighet med barnkonventionen. 
Skolan ska vara anpassad till den unge och 
beroende på skolbakgrund och ålder går 
ungdomarna i skolan i Deje eller i Karlstad. 
På Dejeskolan går de först ett introduk-
tionsår men integreras i klasser nästan från 
start. Skolan är det första forumet de har 
för att möta svenskfödda elever och få en 
möjlighet att på riktigt lära sig de normer 
och värderingar som gäller i Sverige. Det är 
en viktig del av integrationen.

Camp Ransberg
Camp Ransberg är ett läger som riktar sig 
mot ungdomar på HVB-boenden och andra 
ungdomar i högstadieålder i Forshaga, Tors-
by och Hagfors kommuner. Syftet med Camp 
Ransberg är integration bland högstadieung-
domar från olika kulturer, att bryta isolering-
en hos ensamkommande barn på HVB-hem 
samt utöka alla ungdomarnas kontaktnät och 
möjliggöra samarbete över kulturgränser. 
Camp Ransberg består av ett sommarläger 
med aktiviteter som survival track, klät-
tervägg, kanot, beachvolley, grillkväll m.m. 
Lägret har sedan följts upp med endagsakti-
viteter på höstlovet och påsklovet.

Ensamkommande barn är ett barn utan 
medföljande förälder eller annan legal 
vårdnadshavare som söker  asyl (fristad) i 
Sverige. Beviljas ansökan om asyl får man 
uppehållstillstånd och får stanna i Sverige.

Mottagande, omsorg och boende
Samtliga kommuner i landet ska ta emot 
asylsökande ensamkommande barn. 
Värmland ska ta emot 96 barn varav 
Forshaga sex stycken. 

HVB - hem för vård och/eller boende
På HVB-hemmet utreds vilka insatser bar-
net är i behov av, de följs sedan upp och 
revideras regelbundet tillsammans med 
barnets socialsekreterare och godkänns, 
under asyltiden av god man och efter 
uppehållstillstånd en Särskilt förordnad 
vårdnadshavare.

Annika Noleryd
Föreståndare Fridhem HVB
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Med sin unika kompetens som coach och 
föreläsare inom området NPF, neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar, delar Lasse 
Andersson med sig av de erfarenheter och 
metoder han arbetar utifrån. Hans utgångs-
punkt är hur vi på bästa sätt stöttar vuxna 
och barn med svårigheter inom NPF områ-
det och deras anhöriga i vardagen? Lasse 
utgår ifrån en coachingbaserad modell som 
bygger på stor respekt för den enskilda in-
dividen samt stor vikt vid ett självständigt 
liv med hög livskvalitet.

Med 30 års erfarenhet av arbete med 
människor tillsammans med sin speciella 
kompetens som coach och erfarenheter av 
egen funktionsnedsättning, kan du förvänta 
dig en kväll med nya kunskaper om dig själv 
och andra, en kunnig och engagerad förelä-
sare och en god portion humor!

Föreläsningen är gratis och ingen 
föranmälan krävs. Kaffe finns att köpa.

Hjärtligt välkomna!  
Våga Fråga gruppen

Våga fråga bjuder in till 
föreläsning kring ADHD

Om Våga fråga
Våga Fråga är en grupp som består av 
Forshaga kommuns anhörigsamordnare, 
vård- och stödsamordnare, psykiatriskö-
terska och diakon i Forshaga-Munkfors 
församling. 

Det gemensamma för många av dem vi 
möter är föreställningen om att de är 
ensamma i sin situation och att det finns 
känslor av skuld och skam. Vi vill genom 
samverkan skapa möjligheter att nå ut 
med att psykisk ohälsa är något som berör 
oss alla. På något sätt drabbas de flesta av 
oss någon gång i livet, antingen personli-
gen eller som anhöriga då vi kan behöva 
stötta någon annan.  

Vår förhoppning är att nå ut till så många 
som möjligt genom de olika satsningarna 
vi gör och att hitta sätt att fortsätta sam-
verka inom de här frågorna. Vi vill fort-
sätta skapa sammanhang där vi kan lära av 
varandra och ta tillvara den erfarenheter 
som finns för att få mer förståelser och 
kunskap inom området.

Datum    30 september 2014
Tid    18.30-21.00 
Plats    Forshaga Folkets hus

För frågor kontakta

Eva Lehtonen, anhörigsamordnare 
054-17 23 58, eva.lehtonen@forshaga.se

Maria Sundholm, vård och-stödsamrodnare 
054-17 23 52, maria.sundholm@forshaga.se

Föräldraträffar
Nu startar vi föräldraträffar igen för er 
som har barn upp till 10 år. Vi träffas 5 
kvällar à 2 timmar under hösten, då vi 
kommer att samtala kring barn och för-
äldrarollen. Träffarna kommer att vara 
på Familjecentrum.

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

• 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

Vi kommer bl.a. att se på filmer och dis-
kutera i både mindre och större grupper. 
Tanken är att vi har en trevlig stund till-
sammans och det blir fika under kvällen.
Programmet bygger på modern forsk-
ning och ICDP är ett sätt att använda 
FNs barnkonvention i praktiken.

Plats:  Familjecentrum i Forshaga
Tid:  Torsdagar 18-20                                                                  
25 sep, 2 okt, 9 okt, 16 okt, 23 okt

Kostnadsfritt, fika till självkostnadspris. 
Begränsat antal platser. Välkommen 
önskar Emma Bryngfors Nilsson och 
Veronica Kindbom.

Gör din anmälan till 

Veronica Kindbom 
054-17 20 42
veronica.kindbom@forshaga.se
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Se till att få ett skriftligt hyreskontrakt 
med hyresvärden eller den person du skall 
hyra din bostad av. Ett muntligt avtal gäller 
också men innehållet är svårare att bevisa 
om det skulle bli en tvist. Kontraktet ska 
innehålla hyrestid och uppsägningstid. Hy-
res-belopp och vad som ingår, till exempel 
värme och el, bör också stå på kontraktet. 

Gå helst igenom bostaden med din hyres-
värd och be att få tillgång till utflyttnings-
protokollet från tidigare hyresgäst. Har du 
inte ett utflyttningsprotokoll riskerar du att 
få betala för slitage som den tidigare hy-
resgästen har åstadkommit när du en gång 
väljer att flytta. En konsument fick till ex-
empel betala för att åtgärda fettfläckar på 
tapeter vid sängen och stora spikhål i väg-
garna som någon annan gjort. 

Skall du hyra i 2:a hand? Då måste det fin-
nas ett godkännande från hyresvärden. Ett 
godkännande behövs inte om du bara skall 
hyra ett rum och vara inneboende hos nå-
gon. Mer information om att hyra i 2:a hand 
finns på www.hyresnamnden.se 

Gör en flyttanmälan hos Skatteverket och 
kontakta Adressändring om du vill göra en 
eftersändning av din post.

Ordna en hemförsäkring hos ditt försäk-
ringsbolag. Är du under 18 år kan du fortfa-

Dags att flytta hemifrån? Det finns många saker som det är bra att 
ha koll på. Har du till exempel inget skriftligt kontrakt och åsikterna 
om vad som gäller går isär kan det bli problem.

rande ingå i dina föräldrars hemförsäkring 
om du flyttar, kontrollera det med försäk-
ringsbolaget.

Kontakta elnätsbolaget i kommunen så att 
du får elen påkopplad. Lika viktigt är att 
avanmäla elen när du i framtiden flyttar 
vidare. 

Hör efter med din hyresvärd vad som 
gäller för tv och bredband i din bostad. 
Undersök även hos operatörerna om de kan 
koppla in tjänsterna och fundera på vilken 
abonnemangstid som passar för dig. Det 
händer att det blir en flytt innan abonne-
mangstiden har gått ut och då får kunden 
betala för en tjänst som kanske inte längre 
kan utnyttjas.

Gör ett system för att betala dina räk-
ningar. Är du osäker på hur du får din eko-
nomi att gå ihop finns ”Koll på pengarna” 
att hämta på biblioteken i Deje och Fors-
haga eller läsa på Konsumentverkets webb. 
Broschyren ger dig råd och tips om hur du 
sköter din ekonomi.   

Lycka till med flytten!

Ina Johansson
Konsumentrådgivare Rådrummet

Bibliotekshuset, V Torggatan 26, Karlstad
Telefon: 054 - 540 00 00 (Vardagar 9-12)

Flytta 
 hemifrån 

Platsvarumärke
Under åren har arbetet inom Karlstads-
regionen successivt intensifierats. När 
allt fler parter såg nyttan av att synas 
under gemensam paroll uppstod beho-
vet av en logotyp och ett varumärke som 
kan stå för hela regionens besöksnäring 
och övrigt näringsliv. Detta mynnade 
ut i vad som idag kallas ”Grader Karl-
stad”, eller ”Karlstad – Varmt välkom-
men”. Det senare är vad vi vill att man 
ska känna vid ett besök eller en kontakt 
med oss i Karlstadsregionen. 

Vi gillar att 
du följer oss
Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

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

8 2 4
Den 28 augusti hade kom-
munen 1 824 personer som 
gillar sidan.

1

Platser kvar!

Vård- & omsorgs-
utbildning
Vård- och omsorgsutbildningen är en yr-
kesutbildning med goda möjligheter till 
arbete efter avslutade studier. Utbild-
ningen är på tre terminer och innehåller 
både teori och praktik. Efter avslutad 
utbildning kan de studerande arbeta 
som bl.a. personlig assistent, skötare, 
vårdare eller undersköterska.

För mer information och ansökan
kontakta vår studie- och yrkesvägledare 
på telefon 054-17 20 49
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Eva Jonsson 
Anhörigföreningen i Forshaga kommun

Anhöriggrupp
Är du anhörig till en person med demenssjukdom eller annan min-
nesproblematik? Då är du välkommen att delta i höstens träffar för 
anhöriga.

Trevligaste tomten 2014
Vinnaren i tävlingen ”Trevligaste tomten” är utsedd och valet föll på 
en charmig tomt i Deje på Myrmansvägen 10.

Elin och Gunnar Strömvall vann 2000 kronor och 
uppvaktas av Urban Ledin, miljö- och byggchef.

Motiveringen lyder:
”En mycket trevlig och trivsam tomt 
med tanke bakom de mysiga rum som 
finns i trädgården. Ljuvlig grönska 
blandat med vackra blommor och 
grönsaksodlingar gör att man känner 
sig hemma. Tomten ger inspiration, 
med sinne för detaljer och helhets-
tänkande på samma gång.” 

Grattis! 
Trevligaste tomten 2014
utsedd!

Anhörigföreningen som är en lokal fri-
villigorganisation, ansluten till Anhö-
rigas riksförbund, AHR, bildades för 10 
år sedan som uppföljning av projektet 
Anhörig 300. Initiativtagare var Maria 
Schnelzer. Anhörigföreningen har inte en 
diagnosinriktad verksamhet utan vänder 
sig till dem som vårdar.

Föreningens syfte är: 

• att ge stöd till anhöriga/närstående 
vårdare i såväl praktiska som med-
mänskliga angelägenheter,

• att skapa en nära kontakt med politi-
ker och andra beslutsfattare,

• att befrämja och utveckla samarbete 
med personal inom vård och omsorg.

När vi ser tillbaka på dessa tio år gläds 
vi åt att vi har kunnat genomföra många 
former av stöd, information och gemen-
samhets skapande aktiviteter.

Vi har ett gott samarbete med den kom-
munala anhörigsamordnaren på Anhörig-
centrum och Svenska kyrkans diakoner i 
gemensamma aktiviteter. Vi samarbetar 
också med anhörigföreningar i länet och 
utöver landet.

10 års jubileet firar vi i oktober med 
bl.a. besök av riksmarskalk och f.d. 
landshövding Ingemar Eliasson.

Du kommer att få möjlighet att möta andra 
i liknande situation, lära dig mer om min-
nessjukdomar, hur man hanterar vardagen 
samt få en stund för egna frågor och funde-
ringar. Fika ingår vid varje träff. 

Vi träffas vid sex tillfällen, varannan tisdag 
med start den 23/9 klockan 18.00-19.30 på 
Lintjärn, Europavägen 6. 

För frågor och anmälan kontakta

Sylvia Asplund, demenssjuksköterska 
054-17 21 22, sylvia.asplund@forshaga.se

Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
054-17 23 58, eva.lehtonen@forshaga.se

Sista anmälan 20/9-2014

Hjärtligt välkomna!

Anhörigföreningen 
i Forshaga kommun 
fyller 10 år
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Kommunens verksamheter, chefer och politi-
ker fanns på plats, tillsammans med förening-
ar och företag som presenterade sin verksam-
het. Mässan genomsyrades av blandningen 
som representerades och många intressanta 
möten och diskussioner fyllde dagen.

Den 20 maj bjöds alla invånare och andra intresserade i Forshaga kommun in till "Framtidens äldreom-
sorg", en mässdag kring hur äldreomsorgen är idag, hur den kan komma att förändras och vad det finns 
för möjligheter i framtiden. 

Tankar kring framtidens äldreomsorg

Hur kan din bostad och utemiljö 
anpassas för att du ska kunna 
bo kvar så länge du vill?

Hiss  44%
Ramp/anpassad trappa 22%
Annan bostad 17%
Har redan anpassat boende  11%
Fungerande färdtjänst 6%

Ny teknik kan hjälpa till att höja kva-
litén och öka tryggheten. Inom vilka 
områden skulle du kunna se nytta av 
nya tekniska hjälpmedel? 

Larm  5 svar
Tillsyn 4 svar
Kontakt med myndigheter 4 svar
Kommunikation  3 svar
Svara i telefon 2 svar
Kontakt med nära och kära 1 svar

Detta är ett sätt att ha invånardialog, 
och att vara med och påverka kom-
munens utveckling. Hur tycker du att 
en bra invånardialog ska se ut?”

Detta sätt var bra!  8 svar
Delta i/skapa fler temaforum 4 svar
Hembesök hos pensionärer 1 svar
Politiker i samhället  3 svar 
och på mötesplatser 
Mer öppenhet  1 svar
Kampanjer  1 svar

Flera kommenterar teknikens fördelar men att man inte 
får glömma betydelsen av den mäskliga kontakten.

Lisa Hedbrant
Förvaltnings- och utredningssekreterare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Politiker i Vård- och omsorgsnämnden  var 
så klart extra aktiva för att prata med besö-
kare och mässdeltagare. En enkät med frå-
gor fanns att svara på och politikerna fick 
in innehållsrika svar från 18 personer.  De 
som svarat svarade på sina idéer om fram-

tidens teknik, vilka förbättringar de ser i 
sin närmiljö och hur kommunen kan möta 
invånare för dialog och kunskapsutbyte.
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Nya detaljplaner
En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och mark-
ägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom 
planområdet, till exempel vad man får bygga. 

I en detaljplan kan till exempel bestämmas att på ett område får det byggas enbo-
stadshus och på ett annat ska det vara parkmark. Vissa detaljplaner behöver göras 
om eftersom de är för gamla och inte längre stämmer överens med hur området 
används.

Innan en detaljplan har vunnit lagakraft är det en lång process som måste gås ige-
nom. Det börjar med att ett förslag på detaljplan upprättas och därefter ska det ut 
på samråd, granskning och sist antagande. Alla som är berörda av detaljplanen får 
chansen att framföra sina synpunkter. En detaljplan godkänns i miljö- och byggnämn-
den för att till slut antas i kommunfullmäktige.

Området mellan 
Ånäs och Åsmyren
Planområdet ligger längs Klarälven i tätorten 
Forshagas norra del. Syftet med planen är 
att ordna upp förhållandena inom ett cen-
tralt beläget markområde längs Klarälven. 
Området är till delar redan bebyggt men 
saknar reglerande bestämmelser. Anslutande 
områden är sedan tidigare detaljplanelagda. 
Planen möjliggör uppförandet av tre nya 
enbostadshus.

Lindha Rothén och Marie Andersson
Miljö- och byggförvaltningen

Detaljplaner som vunnit 
lagakraft under 2014

Södra Grossbol
Planområdet ligger centralt inom tätorten 
Forshaga väster om Storgatan. Syftet är att 
ersätta ett antal äldre detaljplaner till en 
enda. Planläggningen bekräftar den redan 
pågående markanvändningen. Planen formu-
lerar nu istället mer enhetliga bestämmelser 
som kan förenkla bygglovsprövningen och 
förkorta handläggningstiderna. 

Vill du bygga närmre än 4,5 meter från tomtgränsen behövs medgivande från berörd granne. 
För att få påbörja ditt bygge måste du få ett startbesked. Åtgärderna nedan får utföras 
oavsett vad detaljplanen anger, men tänk på att anpassa det som uppförs till omgivningen.

Bygglov eller inte?
Nya bygglovsregler har trätt i kraft i sommar på beslut av reger-
ingen. Från den 2 juli 2014 behöver du inte längre söka bygglov för 
vissa byggåtgärder. Istället ska du göra en anmälan till miljö- och 
byggförvaltningen. 

Miljö- och byggförvaltningen
mbn@forshaga.se

054-17 20 00 (växeln)

För dessa åtgärder 
krävs inte bygglov:
- Om du har ett en- eller tvåbostadshus 
och vill bygga ett så kallat Attefallshus 
om max 25 kvm. Detta får användas som 
självständig bostad eller t ex som garage 
eller gäststuga.

- Om du har ett en- eller tvåbostadshus 
och vill göra en tillbyggnad med en brut-
toarea på max 15 kvm. Tillbyggnaden får 
inte bli högre än det befintliga bostadshu-
sets taknockshöjd.

- Om du har ett en- eller tvåbostadshus 
och vill bygga högst två takkupor. Finns 
det redan en takkupa får du bygga en 
till. Om konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs, krävs en anmälan 
och ett startbesked från miljö- och bygg-
nämnden innan du börjar bygga.

- Du som har ett enbostadshus får inreda 
ytterligare en bostad, efter att du har 
gjort en anmälan till miljö- och bygg-
nämnden och fått ett startbesked. För att 
det ska vara bygglovsfritt får du inte göra 
några yttre ändringar på byggnaden.

Undantag finns då det 
fortfarande behövs 
bygglov:
- Om kommunen i detaljplanen kräver 
bygglov för ett område som utgör en 
värdefull miljö.

- Om byggnaden är särskilt värdefull ur 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt, alternativt ingår i 
ett sådant område.

- Om tillbyggnaden är i anslutning till en 
flygplats eller ett övnings- eller skjutfält 
som är av riksintresse för totalförsvaret 
(bestäms i miljöbalken).

På vår hemsida www.forshaga.se hittar du 
Boverkets broschyr med de nya reglerna 
och du är alltid välkommen att kontakta 
våra byggingenjörer om du har frågor.

Vi hjälper dig 

reda ut vad de nya 

bygglovsreglerna 

innebär!
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LIS-områden syftar till att främja utveck-
lingen på landsbygden samtidigt som strän-
dernas attraktionskraft tillvaratas. Genom 
att peka ut LIS-områden kan kommunen ska-
pa ytterligare ett särskilt skäl som kan åbe-
ropas vid upphävande av eller vid dispens 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Det gjordes en förändring i strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1 februari 2010 som bl.a. 
gav kommunerna möjlighet att i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, så kallade LIS-områden.

från strandskyddet för byggnader, anlägg-
ningar, verksamheter eller andra åtgärder 
som bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Miljö- och byggförvaltningen har av kom-
munstyrelsen erhållit uppdraget att arbeta 
fram underlag för att fastställa en LIS-plan. Urban Ledin, miljö- och byggchef

Den arbetsgrupp som arbetar med uppdra-
get kommer under 2014-2015 att föra en 
dialog med enskilda och organisationer för 
att ta fram dessa områden. 

Fiberanslutningar i Forshaga kommun

På Grossbolstorp är grävstart för fibern i 
september. Åsenområdet är driftsatt. De två 
gatorna som inte ansluts nu är Aspliden och 
Bokliden. De förläggs så fort vi får ihop nog 
många avtal. Armégatan, Södra Lundagatan 
och Fågelgatan  är driftsatta och igång med 
sin fiber.

På Östra Dejefors har tyvärr intresset varit 
mycket lågt för fiber. Det kommer att bli 
inkopplingar på Uttervägen. Övriga gator i 
området kan så klart få uppkoppling senare 
när nog många avtal inkommit.

Gatorna närmast daghemmet Vitsippan i 
Deje har möjlighet till att anslutas men hit-
tills har det har det varit ljumt med intres-
se. Några få avtal har kommit in.

Laxgatan och Forellgatan har inte hänt nå-
got mer. Inte nog högt intresse än för fibe-
ranslutning riktigt ännu. 

Information om förläggning av Lövgatan har 
gått ut och där kommer anslutning att ske.
Vi ansluter även några villor på t.ex. Hant-
verksgatan under hösten.

I områden där fiber redan finns utbyggd finns 
möjlighet att få så kallad förtätning för dem 
som inte redan fått fiber. Det kan ske om 
förläggning redan skett i närheten av fast-
igheten.

Här kommer en kort sammanställning av vad som hänt, och händer 
närmast, med fiberförläggning från Forshaga Fibernät.

Katarina Blom Jonsson
Informatör Forshaga Fibernät AB
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Vad innebär klimatförändringen för mig?
I Värmland innebär klimatförändringarna 
exempelvis högre temperaturer, mer ne-
derbörd och förändrade flöden i vattendra-
gen. Vintrarna blir mildare och efterhand 
allt snöfattigare medan somrarna blir var-
mare och växtsäsongen blir längre. Händel-
ser som översvämningar, skyfall, värmeböl-
jor, brand samt ras och skred förväntas att 
inträffa oftare och kan bli intensivare. En-
ligt beräkningarna i SMHIs analyser kommer 
årsmedeltemperaturen i länet att höjas 
med omkring 4.5 grader till år 2100.

Varför klimatanpassa?
När klimatet förändras så påverkas stora 
delar av samhället som är uppbyggt och 
anpassat efter ett visst klimat. Klimatan-
passning handlar till stor del om planering. 
Det kan vara förebyggande åtgärder för att 
lindra negativa effekter men även åtgärder 
för att ta vara på möjligheter.

Vilka åtgärder kommer att göras?
Bland åtgärderna i länets handlingsplan 
finns rådgivnings- och informationsinsatser, 
framtagande av rutiner och checklistor för 
att integrera klimatanpassning i planer och 
program, olika typer av inventeringsarbeten, 
åtgärder som syftar till omhändertagande 

Länsstyrelsen i Värmland har tagit fram en handlingsplan med nam-
net ”Värmland i ett förändrat klimat – regional handlingsplan för kli-
matanpassning”. Länsstyrelsen har sedan 2009 ett regeringsuppdrag 
att samordna regionens klimatanpassningsarbete och 2013 fick man 
i uppdrag att kartlägga arbetet ute i kommunerna och efter samråd 
med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för länet.

av ökade nederbördsmängder och en säker 
dricksvattenförsörjning samt åtgärder för 
anpassning av exempelvis arbetsmetoder 
inom jord- och skogsbruk.

- I Forshaga kan exempelvis dricksvatten-
täkten Visten påverkas av klimatföränd-
ringarna. När mer nederbörd väntas ökar 
tillrinningen och mer organiskt material kan 
tillföras sjön från omgivningen. Detta kan 
bland annat påverka vattnets färg. Forshaga 
kommun har beslutat om en ny processlös-
ning i vattenverket som ska förbättra re-
ningen, säger Ida Axelsson Wall, klimatan-
passningssamordnare på Länsstyrelsen.
- Om anbudsförfarandet flyter på så räknar 
vi med införande av den nya reningsan-
läggningen i början av 2015, säger Morgan 
Häggbom, teknisk chef i Forshaga kommun.

Vi kommer alla att påverkas av klimatför-
ändringarna och behov av anpassning finns 
inom många områden. Ansvaret för klima-
tanpassning delas av många aktörer, både 
offentliga och privata. 

”Värmland i ett förändrat klimat” hittar  
du på lansstyrelsen.se/varmland.

Lina Wiklundh, informatör

Forshaga i ett 
förändrat klimat

Svara, du kan 
vara i fara!
Från och med 1 september kommer 
VMA, Viktigt Meddelande till Allmänhe-
ten, att kunna spridas med automatisk 
uppringning via telefon.

VMA är ett varningssystem som används 
vid olyckor och allvarliga händelser, vid 
svåra störningar i viktiga samhällsfunk-
tioner och vid krishantering i samband 
med extraordinära händelser. Det inne-
fattar information i radio och TV, samt 
utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

För att nåt ut till ännu fler människor 
vid en eventuell stor händelse och yt-
terligare öka tryggheten, kompletteras 
nu VMA  med varningar via telefon. Det 
innebär att du kan bli varnad direkt om 
något händer i ditt område.

Mer information hittar du på
msb.se/vma
sosalarm.se/nytt-system-for-VMA

Information från MSB, 
Sveriges radio och SOS Alarm

Eco-driving-
mästerskapen 
Under Europeiska trafikantveckan kan 
du komma och testa sparsam körning el-
ler tävla och se om du har vad som krävs 
för att bli årets eco-drivingmästare.
 
    Datum   18/9
    Tid   10-18
    Plats    Torget, Forshaga Lärcenter

Sedan 2002 arrangeras Europeiska trafi-
kantveckan runt om i Europa. Syftet är 
att lyfta fram alternativa färdsätt till 
bilen samt se till att resorna ger mindre 
klimatpåverkan och en bättre hälsa och 
miljö.

Mer information finner du på
trafikantveckan.nu/content/
om-trafikantveckan
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Vill du göra en 
insats? Vi behöver 
fler gode män 
En god man hjälper personer, som på 
grund av sjukdom, försvagad hälsa, 
funktionshinder eller liknande behöver 
hjälp med bevakande av rättigheter, 
ekonomi eller personlig omvårdnad.

Som god man bör du ha en empatisk 
förmåga, vara van vid myndighetskon-
takter och kunna bistå huvudmannen 
med dennes ekonomi.

Vi har stor brist på gode män, välkommen 
att ringa för fortsatt samtal.

Kontakta oss för mer information 
och intresseanmälan

Peder Stenbäck, 054-17 23 73
peder.stenback@forshaga.se 

Sabina Halmberg, 054-17 23 72
sabina.halmberg@forshaga.se

(Telefontider måndag-fredag 10-12)

Vattenavläsning 
på webben
Det är dags för den årliga avläsningen 
av vattenförbrukningen. I brevet från 
kommunen står hur du gör för att enkelt 
registrera förbrukningen på webben. 
Genom att logga in med de uppgifter 
som står på självavläsningskortet regist-
rerar du mätarställningen direkt på ditt 
abonnemang. Då kan du också se din 
förbrukning.

Liksom tidigare går det fortfarande fint 
att fylla i mätarställningen på självav-
läsningskortet och skicka eller lämna in 
det till oss.  

Undersökningen gör vi genom att i detalj 
undersöka tre hela sopbilslass: ett lass från 
villor i tätort, ett lass från villor på lands-
bygden samt ett lass från flerfamiljshus i 
tätort. Lassen tippas på marken och sorteras 
i minsta detalj, registreras och vägs.

Vad innehåller soporna?
Undersökningen visar att nästan hälften av 
soporna, hela 44 viktprocent, är förpack-
ningar. Det är förpackningar som egentli-
gen ska lämnas på återvinningsstationerna. 
Den näst största delen är matavfall, cirka 
27 viktprocent. Trädgårdsavfall ingår med 4 
procent, porslin, kattsand och aska med 4 
procent. 21 procent består av övrigt bränn-
bart. Glädjande är att farligt avfall endast 
är 0,2 procent (kanyler, färgrester, batte-
rier, lampor mm). Delen farligt avfall i hus-
hållssoporna ska förstås vara noll. 

Kostnaderna kan sänkas
Hushållssoporna i de gröna tunnorna kör vi 
till Hedens avfallspanna i Karlstad. Där el-
das de upp och blir till fjärrvärme. Totalt 
levererar vi cirka 2 700 ton hushållssopor dit 
varje år till en kostnad av cirka 1,3 miljoner 
kronor. 

Hälften i våra tunnor 
är förpackningar
För att undersöka vad som slängs i de gröna soptunnorna kontrol-
lerar vi innehållet vart femte år. En sådan undersökning har nyligen 
genomförts i Forshaga kommun.

Kommunen betalar ingenting för de förpack-
ningar som lämnas till återvinningstationer-
na för återvinning. Om alla förpackningar 
skulle lämnas till återvinning skulle kommu-
nens kostnad för hushållssopor kunna sänkas 
med 600 000 kronor. Detta skulle betyda 
sänkt renhållningstaxa för alla.

Nytt insamlingssystem
Den 1 april 2016 inför vi ett nytt system för 
hushållssopor. Matavfallet kommer då att 
sorteras ut separat och gå till biogasproduk-
tion. Vår målsättning är att införa fastig-
hetsnära insamling även för förpackningar. 
Detta skulle innebära att alla förpackningar 
förutom glas hämtas av entreprenör vid den 
egna fastigheten. Inga beslut har ännu fat-
tats hur insamlingssystemet ska utformas.

Återvinningscentral vid väg 62
Under 2015 bygger vi en ny återvinningscen-
tral på Kvarntorpsgärdet. Den nya återvin-
ningscentralen blir lätt att nå direkt från väg 
62 mellan Deje och Forshaga. Samtidigt som 
vi öppnar den nya återvinningscentralen 
stänger vi den vid Katrineberg. 

Morgan Häggbom, teknisk chef
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Hallå där!
Martina och Lotta som 
sedan våren 2014 driver 
företaget Hundfixarna.

Hur kom ni på idén om att starta 
företag?
- Vi flyttade hit för att gå 
hundsportsgymnasiet på Forshaga 
Akademin. Där gick vi tre år med 
inriktning hundsport. Vi trivdes så 
bra i Forshaga så vi bestämde att vi 
ville stanna kvar här. Vi har själva 
hundar och när vi började söka jobb 
kom frågan upp, var gör vi med 
våra hundar då. Så föddes idén till 
hundpassning.

Berätta om ert företag!
- Vår kunskap och kompetens är 
grunden, vi brinner verkligen för 
hundar. Vi erbjuder framförallt 
hundrastning inom Forshaga och 
Deje, men också kurser, aktivering 
och fotografering av hund.

Hur ser era framtidsplaner ut?
- Först är att investera i en större 
bil där vi får med oss fler hundar på 
promenaderna. I framtiden så skulle 
vi vilja utveckla företaget med 
hundpensionat/hunddagis.

Vill ni veta mer om Hundfixarna, 
gå in på hemsidan hundfixarna.se 
eller på facebook.

Information från Näringslivsenheten

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

Näringslivsenheten
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 oss. Vi har till 
uppdrag att skapa strukturer, system och miljöer där företag kan verka 
och utvecklas. Det goda företagsklimatet, helt enkelt! 

Näringslivs-

SVEPET

Lars Emilsson, Linda-Marie Fors och Marcus Ekholm

Alla tjänar på ett 
starkt näringsliv
Forshaga kommun arbetar för att du som 
är, eller planerar att bli, företagare ska få 
god och snabb service. Det ska vara lätt för 
dig att starta och driva företag i Forshaga 
kommun.

Allt hänger ihop. Går det bra för kommu-
nens företag så kan kommunen ge dig och 
dina grannar en bättre skola.

I kommunen finns det enligt UC:s statistik 
över 800 små och medelstora företag inom 
ett brett spektra av branscher. Ett flertal av 
dem är verksamma inom dentalteknik samt 
inom vård och rehabilitering av ungdomar.

Kommunens företagshotell

Knipan och Activum
Både Knipen och Activum bubblar av idérikedom, entreprenörsskap och framåtanda! Här 
lär du känna andra företagare i huset. Kanske är de i behov av dina tjänster? Här kan du 
bygga ditt affärsnätverk och hitta lönsamma samarbeten med andra företag. Som bonus 
får du "kollegor" att fika och äta lunch med. Flera använder sitt kontor på Knipan och 
Activum som en bas för distansarbete.

Företagshotellet Knipan är centralt beläget i Forshaga. Här 
finns kontor att hyra för mindre företag och distansarbe-
tare. För att du ska kunna hålla dig uppkopplad finns fiber-
optik och telefon indraget och du kan fritt nyttja gemen-
samma ytor som konferensrum och kök.

Företagsbyn Activum ligger strax norr om Deje, på vägen mot 
Dömle. Här hittar du ljusa och fina kontors-, verkstads- och 
produktionslokaler i olika storlek. Köket, foajén, konferens-
rummet och en bastu kan fritt nyttjas av alla hyresgäster.

Nyföretagandet i 
Forshaga kommun
Under 2013 startade 56 nya företag i Fors-
haga kommun. Redan första halvåret 2014 
har vi 55 startade företag. Etabering och 
nyföretagande är viktia pusselbitar för att 
nå tillväxt i vår kommun!

Info till nyinflyttade
Forshaga kommun skickar ut en välkomst-
mapp med information till alla nyinflyttade. 
Är du som lokal företagare är intresserad 
av att skicka med någon liten gåva eller 
rabattkupong till nyinflyttade? Missa inte 
chansen att berätta om ditt företag! 

Victoria Göthberg, tillväxtsamordnare
victoria.gothberg@forshaga.se, 054-17 20 87
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Karlstad Business Region, KBR
Forshaga kommun är en del av Karlstad business region där kom-
munerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil samarbetar 
inom etableringar, kommunikationer och marknadsföring för att 
Karlstadsregionen ska växa och utvecklas. 

Samarbetet inom Karlstad Business Region är strategiskt nödvändigt. Regionen står inför 
en rad rejäla utmaningar inför framtiden. Då gäller det att ha rätt perspektiv och inse att 
konkurrensen inte står mellan ett antal kommuner här i närområdet utan att det handlar 
om att vi ska synas tydligt och locka människor och företag utifrån. Ett mer effektivt sam-
arbete där Karlstadregionen visas upp som en växande större region med mångfald, bra 
utvecklingsmöjligheter och ett företagarvänligt klimat kommer att ge oss alla fördelar.
- Företagandet känner inte av kommungränserna och då faller det sig naturligt att även vi 
tjänstemän jobbar tillsammans med företagsfrågor för att utveckla hela Karlstadsregio-
nen. Liten prestige och stort samarbete är nyckeln till framgång, säger MArcus Ekholm, 
näringslivschef i Forshaga kommun.

Var dags liV 20
14

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

lördag den 8 november  
Tid: kl. 13.00-17.00
lokal: Forshaga lärcenter
www.forshaga.se/vardagsliv 

Välkommen 

att anmäla din 

förening/företag. Gratis!

Mässan kostar inget mer än din 

tid och ditt engagemang. anmäl din 

verksamhet till mässan redan idag, men 

senast 6 oktober. Vi kan erbjuda ett 

begränsat antal monterplatser, 

så först till kvarn gäller. anmälnings-

information hittar du på vår 

webbplats. 

Karlstadsregionens 
turismgrupp
Sedan början av 2000-talet 
har Karlstad och kranskommu-
nerna Forshaga, Grums, 
Hammarö och Kil samarbetat 
kring olika frågor inom besöks- 
näringen. Idag arbetar vi efter 
”Strategi för turism i Karlstads- 
regionen 2005-2014”. 

Detta arbete har varit mycket lyckosamt 
och som kranskommun har våra företag 
inom besöksnäringen getts fler möjlig-
heter och utbyten än om vi stått utanför 
och gått en egen väg. Ibland är det ock-
så lättare att få till ett aktivt samarbete 
med ett färre antal kommuner. 

Vår vision lyder: ”Sveriges mest gäst-
vänliga region och resans mål.” Det 
övergripande målet är att fördubbla 
omsättning, skatteintäkter och syssel-
sättning under en tioårsperiod. Vi arbe-
tar bland annat för att utåt framstå som 
en destination då vi har såväl gemen-
samt broschyrmaterial som gemensam 
webbplats. Vi arbetar också med turis-
mentreprenörer kring produktutveck-
ling, paketering och kvalitetssäkring. 

Vi verkar även för att sprida arbetet 
med det goda värdskapet inom vår re-
gion, såväl internt i kommunerna som 
externt bland entreprenörerna.
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Information till inflyttare

Vi vill att våra invånare 
ska känna sig välkomna 
och få bra information.
Alla ska kunna vara med i samhället
och få veta vad kommunen arbetar med.

Under våren har vi till exempel 
förbättrat informationen på vår webbplats 
till personer som kanske vill flytta till kommunen.
Här finns det mesta 
av det man brukar fundera på innan flytten. 
Läs mer under ”Flytta till Forshaga” 
på forshaga.se. 

Som nyinflyttad får man också 
ett informationspaket 
från Forshaga kommun hem i brevlådan. 

På mässan VAR DAGS LIV
på Forshaga Lärcenter den 8 november
kan invånare, föreningar och företag 
möta varandra. 

Vi tycker att våra invånare 
är de som bäst kan göra reklam för kommunen. 
Därför väljer vi också 
att uppmärksamma våra nyinflyttade lite extra 
denna dag 
och hälsar dem varmt välkomna 
med lite mat och information. 
De som kommer på vår träff 
får också en liten gåva.

Vill du ha mer information? 
Ta gärna kontakt med Victoria Göthberg 
på telefonnummer 054-17 20 87.

Era tankar kring 
framtidens äldreomsorg 

Forshaga bjöd den 20 maj in alla invånare 
och andra intresserade till 
Framtidens äldreomsorg. 
Det var en mässdag om 
hur äldreomsorgen är idag, 
hur den kan komma att förändras 
och hur den kan bli bättre i framtiden.
Kommunens olika avdelningar, 
chefer och politiker fanns på plats, 
tillsammans med föreningar och företag 
som berättade om sitt arbete.

Politikerna i Vård- och omsorgsnämnden 
var extra aktiva 
för att prata med besökare. 
En enkät med frågor fanns att svara på 
och politikerna fick in svar från 18 personer.

Så här svarade besökarna på enkäten
Hur kan din bostad och utemiljö anpassas för 
att du ska kunna bo kvar så länge du vill?

Hiss 44%
Ramp eller anpassad trappa 22%
Annan bostad 17%
Har redan anpassat boende 11%
Fungerande färdtjänst 6%

Ny teknik kan hjälpa till att höja kvalitén och 
öka tryggheten. Inom vilka områden skulle du 
kunna se nytta av nya tekniska hjälpmedel? 

Larm 5 svar
Tillsyn 4 svar
Kontakt med myndigheter 4 svar
Kommunikation 3 svar
Svara i telefon 2 svar
Kontakt med nära och kära 1 svar
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Omsorg för ensamkommande barn

Alla kommuner i Sverige 
ska ta emot asylsökande ensamkommande barn. 
Värmland ska ta emot 96 barn 
varav Forshaga sex stycken.

Fridhem i Deje är ett hem 
som tar emot ensamkommande barn
i åldrarna 13 till 16 år. 
Här får barn som skiljts från sina föräldrar
en trygg uppväxtmiljö.

Fridhem ligger i Deje, 
i de lokaler som tidigare var vårdcentral.
Fridhem tar emot asylsökande flickor 
och pojkar i åldrarna 13 till 16 år. 
I dag bor 13 barn på Fridhem. 

Om och när ett barn får 
permanent uppehållstillstånd 
bor barnet kvar på Fridhem 
så länge som det har behov av stöd från personal, 
som längst tills barnet är 21 år. 

Att bo på Fridhem
Fridhem ska ge en trygg uppväxtmiljö.  
Här finns gemensamma ytor 
där man kan träffa andra. 
Det finns också egna rum.
Utanför finns gröna områden.

Alla ungdomar som bor på Fridhem 
har skiljts från sina föräldrar.
Många saknar sin familj. 
Personalen försöker få barnen 
att känna sig trygga. 
Det finns personal på Fridhem hela dygnet, 
även på natten.

Att skapa en struktur i vardagen 
med skola och aktiviteter är viktigt för att må bra.
Redan i början av tiden på Fridhem 
försöker vi hitta fritidsaktiviteter som passar. 
Det kan vara musik, konst, idrott och annat. 

Högtider
Vi försöker fira alla högtider 
både våra svenska och ungdomarnas. 
Dels tycker vi att det är viktigt 
att visa hur man firar jul i Sverige 
men vi firar också Ramadan 
eftersom vi också vill visa 
att det går att respektera varandras olika kulturer 
och leva tillsammans trots olikheter.

Skola
Alla ungdomar som bor på Fridhem ska gå i skolan. 
Att gå i skolan är en rättighet som gäller alla barn 
säger FN:s barnkonvention. 
Ungdomarna går i skolan i Deje eller i Karlstad. 
I skolan får de möta svenskfödda elever 
och lära sig de normer 
och värderingar som gäller i Sverige. 
Det är en viktig del av integrationen.

Camp Ransberg
Camp Ransberg är ett läger 
för ungdomar i högstadieålder i Forshaga, 
Torsby och Hagfors kommuner. 
Camp Ransberg vill skapa integration 
bland ungdomar från olika kulturer. 
Man vill också ge vänner till ensamkommande barn 
och få ungdomar att samarbeta över kulturgränserna. 
Camp Ransberg är ett sommarläger 
med aktiviteter som survival track, 
klättervägg, kanot, beachvolley, grillkväll med mera.

Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Så här ser ett av de gemensamma rummen ut på Fridhem.
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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

12 September
Sagostund på biblioteket
Forshaga bibliotek 10.00. Sagostunderna passar 
alla barn mellan 3-6 år.

13 September
Kaninhoppning
Stationsområdet Deje 10.00 Värmlands kanin-
hoppare anordnar tvådagars tävling.

14 September
Familjedag på Forshaga hembygdsgård
Forshaga hembygdsgård 11.00 - 15.00 
Familjedagen är en tradition i Forshaga kommun 
och arrangeras två gånger om året. Se annons.

20 September
Pilgrim
Gamla Kraftstationen. En folkmusikalisk resa 
från djupaste granskog till persisk storstad. På 
Gamla Kraftstationen i Deje.

21 September
Fotboll: Forshaga IF - SK Sifhälla
Ängevi 15.00 Sharpligan div. 4 Värmland.

21 September
Bilbingo
Tallmovallen 15.00

26 September
Sagostund på biblioteket
Forshaga bibliotek 10.00. Sagostunderna passar 
alla barn mellan 3-6 år.

27 September
Fotboll: Östra Deje IK - IS Emtarna
Tallmovallen 12.00 Herr Division 7 Nordöstra

28 September
Bilbingo
Tallmovallen 15.00.

4 Oktober
Handboll: HK Brukspöjkera - IF HV Tidaholm.
Deje sporthall 16.00 Herrar Division 3.

4 Oktober
Handboll: HK Brukspöjkera - IFK Bankeryd.
Deje sporthall 14.00 Damer Division 2.

5 Oktober
Kultursöndag: Legodag
Forshaga bibliotek 11.00 - 14.00 Premiär för hös-
tens kultursöndagar på Forshaga bibliotek! Det 
inleder vi med en legodag! Café Rasten öppet.

9 Oktober
Författarbesök: Lasse Berg. Forshaga bibliotek 
18.00 ”Drömmen om det goda livet”.

Med reservation för ändringar

10 Oktober
Sagostund på biblioteket
Forshaga bibliotek 10.00. Sagostunderna passar 
alla barn mellan 3-6 år.

10 Oktober
Teknikeftermiddag på biblioteket
Forshaga bibliotek 14.00. Lär dig mer hur du kan 
sköta en del myndighetskontakter via internet.

12 Oktober
Kultursöndag: Teknikverkstad
Forshaga bibliotek 11.00 - 14.00. Teknikverk-
staden besöker biblioteket och gör experiment 
tillsammans med barn från 5 år.

18 Oktober
Handboll: HK Brukspöjkera - KFUM Trollhättan
Deje sporthall 16.00 Herrar Division 3.

18 Oktober
Handboll: HK Brukspöjkera - KFUM Trollhättan
Deje sporthall 14.00 Damer Division 2.

19 Oktober
Kultursöndag: Barnfilm
Forshaga bibliotek 11.00 - 14.00 Kom till vår 
kultursöndag på Forshaga bibliotek där vi denna 
söndag visar barnfilm.

24 Oktober
Sagostund på biblioteket
Forshaga bibliotek 10.00. Sagostunderna passar 
alla barn mellan 3-6 år.

28 September

Olsäters marknad
Varmt välkommen på knallemarknad, 
stor loppis, café och kålsoppe-
servering.

Plats: Olsätersskolan 
Tid: 10.00 - 16.00

FAMILJEDAG 
VID FORSHAGA 
HEMBYGDSGÅRD

SÖN 14 SEPT 11-15

Terränglopp för barn
Testa mountainbike i terräng
Hästridning
Femkamp
Tipspromenad för hela familjen
Kommunmaskoten Björn
Bagarstugan är öppen 
Vi bjuder barn på våfflor och korv
Fikaförsäljning på Skifwegården 
Lär dig släcka bränder med 
Räddningstjänsten som finns på plats

DAGEN ÄR GRATIS

FÖR ALLA BARN

Mer info finns i evenemangskalendern på  
www.forshaga.se. Varmt välkommen önskar 
Forshaga kommun och Forshaga hembygds-
förening. (Med reservation för ändringar.)
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Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda invånare.  
Kommunalrådet Angelica Rage hälsar på för att fira familjens  
nytillskott och för att överlämna kommunens maskot. 

Besök hos de 
nyfödda invånarna

Elsa Seiser

Albin Ekström

Elvin Shams Emil Leben Emmy op de Weegh

Alva Hansson Amélie Axelsson Ella Johansson
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Lukas Jakvall

Hanna Bergman

Milton Nilsson

Henry Henningsson

Olle Johansson

Hjalmar Skogh

Rasmus Magnusson

Inez Bengtsson

Rebecca Vestergård

Kimberly Danielsson

Ruben Sundin Lindholm

Lily Teigen

Stina Blomgren

Linn Bergman Linus Karlsson

Förälder! 
Du vet väl om att  
du kan beställa en 
förstoring av bilden 
från bebisuppvakt-
ningen? 

Ring vårt tryckeri, 
telefon 054-17 20 93.


