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Kontakten är 
populär bland kom-
muninvånarna. Den 
har en trevlig layout 
och innehåller läsvärd 
information. Att kunna 
läsa och förstå en text 
är en förutsättning 
för att vår demokrati 
ska fungera. Men för 
många kan språket

vara något som hindrar i stället för att 
vara till hjälp. Så många som 25 procent 
av vuxna svenskar har svårt med sin läs-
ning. 7-8 procent av befolkningen läser så 
långsamt att de inte kan ta sej igenom en 
längre text. Det finns alltså ett stort behov 
av texter som är enklare än vad de brukar 
vara. Lättlästa texter är ett hjälpmedel 
för människor som har svårt att läsa. Det 
kan finnas olika skäl till att man har lässvå-
righeter. Man kan vara en ovan läsare, ha 
ett annat modersmål eller man kan ha ett 
funktionshinder. Det finns även kommunal 
information på den kommunala hemsidan. 
Sedan flera år har vi en lättläst version av 
den. Våra informatörer har på nationell 
nivå fått stor positiv uppmärksamhet för 
detta arbete. Nu går vi vidare och utökar 
Kontakten med ett uppslag där delar av 
innehållet publiceras på lättläst svenska.

 2014 kallas för supervalår. Ett val är redan 
avklarat, kyrkovalet. Nu återstår valet till 
Europaparlamentet och valet till riksda-
gen, landstinget och kommunen. I en valrö-
relse är en saklig information något som de 
flesta väljare önskar.
 
På tal om information, så vill jag lugna en 
del kommuninvånare i den norra delen av 
vår kommun. Olsätersskolan betyder myck-
et för bygden, och finns kvar eftersom po-
litiken hittills ansett att den är bra och har 
ett stort värde. Skollagen, som riksdagen 
stiftar, ställer krav på den kommunala sko-
lan. Krav som i bland tvingar fram oväntade 
omorganisationer. Sedan regeringen beslu-
tade införa nationella prov och betyg i sjät-
te klass ska den kommunala skolan redovisa 
skolklassernas kunskapsnivå i jämförelse 
med motsvarande skolklasser i riket. Det 
går inte att jämföra kunskapsnivån rättvist 
i en klass med färre elever än tio med en 
normalstor klass. Därför går numera Olsä-
terskolans sjätteklassare på Dejeskolan.

Omslagsfoto: mostphotos.com

TEMA: Hållbar utveckling
En hållbar utveckling tillfreds-
ställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generatio-
ners möjligheter att tillfreds-
ställa sina behov. Så beskrivs be-
greppet på regeringens hemsida. 

Det finns tre dimensioner av hållbar utveck-
ling; ekonomisk, social och miljömässig. I 
detta nummer av Kontakten har vi valt att 
skriva om hur Forshaga kommun jobbar för 
en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är 
ett av våra kommungemensamma mål, och 
utifrån dem tar nämnder och förvaltningar 

fram sina mål som läggs in i budgeten. I 
november beslutade kommunfullmäktige 
om 2014 års budget som vi beskriver i kort-
het på nästa sida. Dokumentet är den plan 
alla anställda inom kommunen kommer att 
arbeta efter under året.

Men för att nå framsteg för en hållbar ut-
veckling krävs att många aktörer jobbar 
tillsammans: nationella och lokala besluts-
fattare, företagare, forskare, innovatörer, 
ungdomar, civila samhällets organisationer, 
du och jag.

Lina Wiklundh, informatör



Är du intresserad 
av att veta mer? 
Budget 2014 finner du i 
sin helhet på forshaga.se

Lena Backlund, ekonomichef
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Så här ser budgeten ut 2014

Forshaga kommuns intäkter
Kommunens allra största intäktspost är skatteintäkter och generella 
statsbidrag/skatteutjämning (ett system för utjämning mellan kommuner) 
på 577 miljoner kronor (81%).

Nämndernas skattefinansierade verksamhet
Nämndernas verksamheter finansieras till liten del med egna intäkter 
som avgifter/taxor/bidrag men är främst skattefinansierat med 560,1 
miljoner kronor. 

Övriga kostnader
När nämndernas löpande kostnader är finansierade så ska också kom-
munens intäkter räcka till att finansiera kommunens pensionskostnader, 
räntekostnader och pengar ska finnas till att finansiera nya löner 2014. 

Resultat
En kommun ska besluta om finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning och ett av kommunens mål 
handlar om resultatet. Forshaga kommun har under 
flera år nått uppsatt mål om ett resultat på 2 % av 
kommunens skatteintäkter. Målsättningen är också 
fortsättningsvis ett långsiktigt resultat på 2 %, och för 
2014 är det kortsiktiga målet 0,8 % som motsvarar 4,6 
miljoner kronor. Ett stort orosmoln är att de större 
nämnderna överskrider sina budgetramar 2013 och 
gör man det även 2014 så kommer Forshaga kommun 
att göra av med mer pengar än vad som kommer in.

Investeringar
Resultatet tillsammans med avskrivningsmedel an-
vänds för att finansiera kommunens investeringar i 
2014 års budget på 35,8 miljoner kronor. De största 
investeringarna är ombyggnation av Dejeskolan, ny 
återvinningscentral Kvarntorp och Gammelgårdens 
(Skivedsskolan) fasader och tak. Kommunens målsätt-
ning är att egenfinansiera sina investeringar, men lå-
nar delvis till den avgiftsfinansierade verksamheten 
för den nya återvinningscentralen.

Soliditet
Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgång-
arna som kommunen äger själv. Soliditeten visar 
kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Ju hö-
gre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Mål-
sättningen är att kommunens soliditet ska uppgå till 
minst 60 % och kommunen når upp till detta i 2014 
års budget. En jämförelse mellan Värmlands kommu-
ner 2012 visar att Forshaga kommuns soliditet på 61 % 
stod sig ganska väl, där spannet mellan kommunerna 
låg på en soliditet från 7 – 84 %.

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen kommer att få in under året och vad pengarna 
ska användas till. Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. I budgeten fastställs kom-
munens mål och riktlinjer för verksamheten. Genom budgeten fördelas också resurserna till de olika 
verksamheterna.
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Delad 
glädje 
dubbel 
glädje

”Vi vill bara än en gång 

tacka för alla fina kläder vi 

fått av er. Vad roligt barnen 

har haft med dessa!”

/Villekullingarna

”Det har varit väldigt 

uppskattat och de används 

flitigt varje dag. Vi ser att 

det främjar barnens lek.” 

/Gula Villan
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Allt började våren 2013 med en förfrågan från Gula Vil-
lan om elever i textilslöjden kunde sy utklädningskläder 
till barnen där. Efter en del funderingar kring praktiska 
lösningar, kontakter med ytterligare några tänkta mot-
tagare och en extra genomgång för att se så att idén fick 
stöd i styrdokumenten förankrades den hos eleverna.

Vid höstterminens start började så arbetet. Varje textil-
slöjdsgrupp fick sig tilldelat en barngrupp att samarbeta 
med. Barnen fick inledningsvis önska sig utklädningsklä-
der, fritt eller från teman. En del gjorde fina teckningar 
andra mailade med vuxnas hjälp sina önskemål till oss. 
Därefter började arbetet med att ta fram lämpligt mate-
rial och mönster i rätt storlekar. SMS och mail användes 
flitigt och ibland behövde förskolebarnen ett besök för 
måttagning eller för att stämma av idéer. 

I textilslöjden arbetade eleverna sedan i grupper och 
parallellt med det praktiska arbetet skulle de också do-
kumentera så att de i efterhand kunde göra en muntlig 
eller skriftlig redovisning. Ytterligare ett alternativ till 
redovisning var att i bild och text låta barnen följa arbe-
tet med utklädningskläderna på en för ändamålet öpp-
nad blogg, www.larcenterslojd.se. Grundskoleeleverna 
uppskattade att få arbeta i grupp med en uppgift som 
var ”på riktigt”. 

För att visa hur arbetet gick framåt och hur det fungerar 
i en textilslöjdssal så bjöd vi in barngrupperna på besök. 
Spännande möten för både barn och ungdomar. Det finns 
så mycket att upptäcka i en slöjdsal!

I december var utklädningskläderna äntligen färdiga och 
barnen kom för att hämta drakdräkter, prins- och prin-
sesskläder, kungamantel med krona, trollkläder, Petter 
och hans fyra getter med mera. Att arbetet uppskatta-
des i förskolegrupperna gick inte att ta miste på.

Att skapa bättre struktur på bloggen, att göra det obliga-
toriskt för alla elever att använda den, att tänka mer på 
vår miljö och återanvända material, att låta genusfrågor 
få en mer framträdande roll är några områden där vi från 
slöjdens sida ser förbättringsmöjligheter. 
   

Anita Pallin 
Textillärare, Forshaga Lärcenter

Dubbel glädje blev resultatet av ett samarbete mellan Lärcenters textilslöjdselever 
årskurs 9 och barn och personal i några förskolegrupper i närområdet; Gula Villan, 
Villa Villekulla, Hemgården och några av barnen i Lärcenters fritidsgrupp.
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Verksamheterna som håller igång i Kultur-
husets källare jobbar miljömedvetet och 
långsiktigt. 
– Vi har ett eko-tänk som genomsyrar allt 
vi gör. På så vis sparar vi tid och pengar 
och tar ansvar för framtiden, säger Kristina 
Lindfors, kulturinspiratör.

I Kulturhusets källarplan pågår flera verk-
samheter under veckorna. På måndagar 
arrangeras det familjepyssel där barn och 
vårdnadshavare kan komma och pyssla 
tillsammans. På tisdagar är det Kultursko-
lans teknikverkstad, där elever i låg- och 

Spar miljö och pengar

Återvunnet material blir 
nya skapelser i verkstaden

Malin Brandin
Kommunikatör

mellanstadiet under ledning av pedagoger 
utmanas i teknik och naturvetenskap. Tors-
dagseftermiddagar pågår Kreativ verkstad 
där barn som går i mellanstadiet är varmt 
välkomna att skapa. När det inte är plane-
rad verksamhet kan lokalen även användas 
av kommunens skol- och fritidsklasser.

Gemensamt för alla aktiviteter är att det ett 
eko-tänk i allt som skapas. Istället för att 
konsumera nytt material kan man återvinna 
gammalt för att ta hänsyn till miljön och kli-
matet. Det nya material som köps in ska i så 
stor utsträckning det går vara miljövänligt.

– Fördelarna är flera, förutom att det som 
i andra ögon uppfattas som skräp blir nå-
got nytt i verkstaden så stimuleras barnens 
kreativitet genom att hitta nya använd-
ningsområden för olika saker. En trasig 
plastpåse blir en snygg skål. Vi pratar också 
mycket med barnen om miljö och hållbar 
konsumtion och vilka insatser man kan göra 
för miljön och klimatet, säger Kristina Lind-
fors, kulturinspiratör.

Pendla grönt söker deltagare
Jobbar du på Örsholmen, Kanikenäsbanken, i landstingshuset eller vid Central-
sjukhuset i Karlstad och kör bil till jobbet? Då kan   hjälpa dig att börja pendla 
mer klimatsmart till jobbet! Pendla grönt söker nu ett 80-tal vanebilister som 
vill prova att pendla klimatsmart till jobbet. Läs mer och anmäl ditt intresse 
senast 28/2: karlstad.se/pendlagront2
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”Våra evenemang 
ska inte kosta skjortan”
När Forshaga kommun arrangerar aktiviteter 
som riktar sig till barn och unga så ska dessa 
vara avgiftsfria, alternativt ha kraftigt redu-
cerad avgift.
– En aktiv och meningsfull fritid ska inte be-
höva vara en klassfråga. Våra evenemang 
ska inte kosta skjortan, säger biträdande 
förvaltningschef för kultur, fritid och nä-
ringsliv Lena Gustavsson.

I den handlingsplan som nämnderna i Fors-
haga kommun antog förra året (Handlings-
plan för barnens bästa) slås olika punkter 
fast. Där säkerställs bland annat att kost-
nader för kultur- och fritidsaktiviteter för 

Malin Brandin
Kommunikatör

unga inte får tas ut, alternativt att aktivi-
teter har ett kraftigt reducerat pris. Sam-
tidigt finns en strävan att viss utrustning 
för att kunna delta i aktiviteterna finns att 
låna.

– Vi är glada att kunna erbjuda så pass 
många aktiviteter och av bra kvalitét för 
barn och barnfamiljer i vår kommun. Myck-
et sker tack vara ett gott samarbete med 
lokala föreningar, företag och Forshaga 
ungdomsråd, säger Lena Gustavsson.

Exempel på aktiviteter Handlingsplan för 
barnens bästaSommarläger med Forshaga idrottsskola, aktiviteter under sport-, 

påsk- och höstlov familjedagarna vid Forshaga hembygdsgård, 
dansläger, teknikverkstad, simskola, cirkusskola, filmläger, ditt 
eget drömsommarjobb, skrivkurs för unga med författardrömmar, 
spela i orkesterklass, skaparverkstad, teaterläger, prova-på-dagar 
med Idrottsskolan på skolloven, läsecirklar för unga.

Handlingsplanen är beslutad på högsta 
nivå och berör olika kommunala förvalt-
ningar och ansvarsområden, och syftar 
till att mildra effekterna av barnfattig-
dom. Du hittar den på forshaga.se.

Handlingsplan 
för barnens bästa 
i Forshaga kommun
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Varje dag förbrukas en mängd varor och tjänster i vår kommun. Det 
kan handla om maten i skolan, om toalettpapper på äldreboendet 
och om snöröjningen på vintern. Kommuner, landsting, staten och 
alla myndigheter i Sverige köper både varor och tjänster. Offentlig 
upphandling ska säkerställa att det finns konkurrens och att även 
offentliga verksamheter gör bra och rättvisa affärer.

I Sverige upphandlar offentliga myndigheter, stat och kommun, för mellan 450-535 miljo-
ner kronor per år. Detta är väldigt mycket pengar och det handlar ofta om våra gemen-
samma resurer – våra skattepengar. För att säkerställa att konkurrensen är öppen och att 
våra offentliga medel används på rätt sätt så finns det ett stort regelverk kring just offent-
lig upphandling. Lagarna som utgör regelverket bygger på gemensamma regler inom EU. 

Under den senaste tiden har flera regeländringar föreslagits inom upphandlingsområdet. 
Från EU kommer beslut om att det ska vara möjligt att ställa högre miljökrav vid offentliga 
upphandlingar, men också kunna ställa krav på företag vad gäller etiska och sociala krav. 
Hur de nya reglerna kommer tillämpas återstår att se. Vanligtvis styrs offentlig upphand-
ling av att det lägsta priset ska avgöra. Att kunna ställa krav på kvalitet och ett antal 
andra faktorer välkomnas av många upphandlande myndigheter.

I Forshaga kommun samverkar vi om upphandlingsverksamheten med Karlstads kommun 
i en så kallad inköpscentral. Inom kommunen upphandlar vi både varor och tjänster lö-
pande. Vi har en inköpspolicy som styr vår upphandlingsverksamhet. Kommunfullmäktige 
antog också under hösten 2013 riktlinjer mot mutor och jäv – att allting sköts rätt och 
riktigt är viktigt också i vår inköpsverksamhet. 

Om du vill veta mer om vår egen kommuns inköpsverksamhet finns det mer information på 
forshaga.se. Via hemsidan når du vår avtalsdatabas, vi arbetar löpande för att fler och fler 
av våra avtal ska kunna hittas där.

Två enheter blir 
en förvaltning
Kultur och fritid slås samman 
med näringslivsenheten och 
heter från 1 februari 2014 
Förvaltningen för kultur, fritid 
och näringsliv.

Aktiviteterna inom de båda verksamhe-
terna samarbetar redan i dag i många frå-
gor och en gemensam förvaltning innebär 
att arbetet effektiviseras ytterligare. Ett 
rikt föreningsliv och meningsfull fritid är 
viktiga faktorer för att skapa tillväxt.

Förvaltningschef blir Marcus Ekholm, 
biträdande förvaltningschef blir 
Lena Gustavsson.

Ny vd för de 
kommunala 
bolagen
Jessika Lundgren är ny vd för 
de kommunala bolagen Fors-
hagabostäder AB, Forshaga En-
ergi AB och Forshaga Fibernät 
AB från den 7 januari 2014.

Med anledning av att nuvarande vd Lars-
Åke Svensson går i pension, tar Jessika 
Lundgren över vd-ansvaret för de kom-
munala bolagen.

Jessika kommer närmast från BB-gruppen 
Byggbeslag där hon varit regionchef. Jes-
sika har lång erfarenhet av fastighetsför-
valtning i ledande ställning och styrelsen 
är övertygad om att hon framgångsrikt 
kommer att utveckla verksamheten i de 
kommunala bolagen.

Madelene Nyvall
Kommunutredare

Offentlig 
upphandling
- en ofantligt stor fråga
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Barn- och utbildningsförvaltningen har under läsåret 2013-2014 er-
bjudit möjlighet till omsorg på obekväm arbetstid. Det är ett projekt 
med syfte att ta reda på omfattningen av behovet i hela kommunen. 

Barnomsorgen på obekväm arbetstid är till för barn i åldrarna 1 till 13 år (till och med 
vårterminen det år barnet fyller 13 år) där vårdnadshavare arbetar/studerar. Omsorgen 
bedrivs på Gullvivans förskola, avdelning Öst, måndag-fredag klockan 05.30-06.00, 18.00-
22.30. Projektet pågår fram till 13 juni 2014. Detta projekt kommer sen att utvärderas så 
att politikerna kan avgöra dess framtid. 

Ett ytterligare led i denna utvärdering är att ni som har behov av denna verksamhetsform 
kontaktar oss för att anmäla behov inför 2014-2015. Denna intresseanmälan är inte en 
ansökan till omsorg på obekväm arbetstid.

Gör din intresseanmälan till 
Lars Kennerstad, förskolechef
054-17 22 77, lars.kennerstad@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 våren, då vi 
kommer att samtala kring barn och för-
äldrarollen. Träffarna kommer att vara 
på Solåkers förskola. Vi utgår från ICDP/
Vägledande Samspel som bygger på att 
hitta ett positivt förhållningssätt i be-
mötandet 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: Solåkers förskola i Deje
Tid: Torsdagar 18-20                                                                  
6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars, 3  april

Föräldraträffarna är kostnadsfria. Fika 
till självkostnadspris. Begränsat antal 
platser. Välkomna!

Gör din anmälan till 

Veronica Kindbom 
054-17 20 42,  ti-to 8-16
veronica.kindbom@forshaga.se

Omsorg på 
obekväm arbetstid

Demensvården uppmärksammas
Forshaga kommun har  arbetat i projektet ” Kommungemensamt arbete för implementering 
av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom” tillsammans med 11 av 
länets kommuner och Region Värmland för att utveckla demensvården. På projektets avslut-
ningskonferens uppmärksammades arbetet i Forshaga kommun med motiveringen: ”Vill vill 
uppmärksamma det nybildade demensteamet i Forshaga kommun som med stor kompetens 
inom demensområdet, entusiasm och engagemang för personer med demenssjukdom och 
deras anhöriga, skapat  förutsättningar för en god vård och omsorg vid demenssjukdom. 
Stort lycka till i ert värdefulla arbete!”
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99%
98%
95%
91%
90%

Bra resultat för Forshaga hemtjänst och särskilda boenden

Så tycker de äldre om äldreomsorgen

Får bra bemötande från personalen
Är sammantaget nöjd med hemtjänsten
Känner förtroende för personalen
Känner sig trygg hemma med hemtjänst
Personalen utför sina arbetsuppgifter bra

De fem frågor där andelen positiva svar är högst

De fem frågor där andelen positiva svar är lägst

Har lätt att få kontakt med personalen vid behov
Känner förtroende för personalen
Får bra bemötande från personalen
Känner sig trygg på sitt äldreboende
Är sammantaget nöjd med äldreboendet

Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet
Kan påverka vid vilka tider man får hjälp
Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar
Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
Besväras inte av ensamhet

De fem frågor där andelen positiva svar är högst

De fem frågor där andelen positiva svar är lägst

100%
100%
100%
97%
97%

57%
50%
41%
40%
33%

58%
57%
52%
31%
28%

Hemtjänst Särskilt boende

Områden som nöjdheten har ökat i landet 
är samarbetet mellan närstående och per-
sonal samt förtroendet för personalen hos 
brukaren. Trygghet är en faktor som är av-
görande för att äldre ska känna sig nöjda 
framförallt inom särskilt boende. Inom 
hemtjänsten är sättet personalen utför sina 
arbetsuppgifter centralt för nöjdheten. Ett 

bra bemötande är av stor vikt. Ett gott be-
mötande handlar om respekt för den äldre 
och dennes privatliv. Det handlar också om 
att bli tilltalad på ett respektingivande sätt. 

Det finns stora variationer i landet vad man 
är mest nöjd med. För Forshagas del ser det 
ut enligt nedan.

Vi tackar alla som deltagit i undersökning-
en, era uppfattningar bidrar till att vi kan 
ge en god vård och omsorg. Vi kan se att 
satsningar som gjorts inom förvaltningen 
har gett resultat. Vi ser också områden där 
vi kan förbättra oss.

Ing-Marie Fritzson
Utvecklingsledare

Vård- och omsorgsförvaltningen

I fjolårets undersökning frågade Socialstyrelsen alla äldre över 65 år vad de tyckte om sin vård och 
omsorg. Resultatet visar att de allra flesta äldre sammantaget är nöjda med sin vård och omsorg. 
Andelen nöjda har dessutom ökat under det senaste året. 

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
Kan påverka vid vilka tider man får hjälp
Har lätt att få träffa läkare vid behov
Besväras inte av ensamhet
Fick välja utförare av hemtjänsten 
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Besökarna under Vardagsliv visade särskilt 
intresse för utbudet i vår kommun genom 
ett aktivt val i att besöka mässan. Av en en-
kät som gjordes kan vi konstatera att mer-
parten upplever kommunen som riktigt bra 
att bo och leva i och gärna rekommenderar 
andra att bo här. 69 % anser också att kom-
munen är lite extra bra för barnfamiljer.

Till påståendet att man är nöjd med kul-
tur- och fritidsutbudet i vår kommun ger 
man 7,05 poäng på en skala mellan ett och 
tio. På frågan om man känner till utbudet 
ger man 7,15 poäng. Vi tror här att mycket 
handlar om att bli ännu bättre på att kom-
municera allt som faktiskt händer runt om i 
vår kommun. Vi har också fått in en del tips 
på vad man saknar, t.ex. konstgräsplan, ut-
ökat utbud av musik, teater och konst men 
också infrastrukturella åtgärder som fler 
sittplatser vid gång- och cykelbanor.

Att bo och leva 
i Forshaga kommun

Klart för mässan 
Vardagsliv 2014
I november förra året arrangerades en 
ny mässa i kommunen med fokus på det 
utbud som finns här. Det har varit mycket 
positivt gensvar både bland besökare 
och utställare. Och vi som arrangerade 
mässan upplever också att vinsterna med 
en sådan här marknadsplats är många. 
Därför kommer vi att arrangera Vardags-
liv även i år, också denna gång med en 
särskild träff för nyinflyttade.

Det kom närmare 600 besökare förra 
året och det var över 60 företag och 
föreningar och kommunala verksamheter 
som ställde ut. 

Tid och plats för årets mässa:
Lördag den 8 november kl 13-17, 
Forshaga Lärcenter

Vill du ställa ut? Läs mer hur du anmäler 
dig på www.forshaga.se/vardagsliv

Under mässan Vardagsliv som hölls på Forshaga lärcenter i november 
delade våra förtroendevalda och monterpersonal ut en enkät till 
besökarna. Syftet var att få en bild av hur nöjd man är med vår 
plats, kultur- och fritidsutbud och det kommersiella utbudet.

74 % uppger att man till hög grad handlar 
sina dagligvaror inom kommunen. Däremot 
handlas sällanköpsvaror oftare utanför 
kommunen och till påståendet att man är 
nöjd med det kommersiella utbudet ger 
man ett medelvärde på 6.03 på en 10-gra-
dig skala. Respondenterna handlar i låg 
grad sällanköpsvaror via Internet. På frå-
gan om vad man saknar är skor, ungdoms- 
och barnkläder, optiker, specialbutiker 
som järn- och pappershandel, kvällsöppen 
restaurang och trevlig bar några exempel 
som lyfts fram. Samtidigt förstår man svå-
righeten med specialbutiker i små orter och 
önskar bättre busskommunikationer. Någon 
uppger sig också vara helt nöjd eftersom 
Karlstad finns så nära.

Victoria Göthberg
Tillväxtsamordnare
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Lättlästa texter 
i Forshaga kommuns tidning 

Alla har rätt att få information om 
vad Forshaga kommun jobbar med, 
och vilka beslut vi tar.  
Vi vet att många människor behöver texter 
som är lätta att läsa.
Därför har Forshaga kommun nu bestämt
att börja ha lättlästa nyheter i vår tidning Kontakten.

Vi har också lättlästa texter på vår hemsida.
Det har vi haft sedan år 2010. 
Hemsidan är granskad och godkänd 
av Centrum för lättläst.

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

Mässan Vardagsliv 2014

År 2013 ordnade Forshaga kommun en mässa
om allt som finns i kommunen.
Företag, föreningar och kommunen
visade upp vad de erbjuder er som bor här.
Nästan 600 besökare kom till mässan.

Mässan var mycket uppskattad av deltagarna,
och därför ordnar vi en mässa år 2014 också!
På mässan hålls också en särskild träff
för er som nyligen har flyttat till Forshaga kommun.

Mässan heter Vardagsliv 2014
och är den 8 november mellan klockan 13 och 17
på Forshaga Lärcenter.

Välkomna!

Boken 438 dagar 
av Johan Persson 
och Martin Schibbye

Fotografen Johan Persson 
och journalisten Martin Schibbye 
ville undersöka hur jakten på olja 
drabbade människorna i Etiopien. 
De ville med egna ögon se varför 
tusentals människor flyr från landet. 

De hann bara vara några dagar i Etiopien 
innan de blev skjutna och gripna av polisen. 
De satt i fängelse i 438 dagar i Etiopien. 

Nu berättar de om hur det var i fängelset
i boken som heter 438 dagar
Boken finns på lättläst svenska.

Boken 438 dagar 
och nästan 300 andra lättlästa böcker 
finns att låna på biblioteken 
i Forshaga och Deje.

Det finns också två nyhetstidningar 
på enklare svenska.
8 sidor och Nyhetstidningen på lätt svenska.
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Val till Europaparlamentet

Den 25 maj är det EU-val. 
Då väljer vi i Sverige vilka 20 personer
som ska representera oss i Europarlamentet 
de kommande fem åren. 
Totalt finns det 751 ledamöter från 28 länder 
i EU-parlamentet.

Du kan rösta i förtid från den 7 maj
och fram till valdagen den 25 maj.
För att få rösta måste du 
vara svensk medborgare 
och vara minst 18 år gammal.

Många äldre är nöjda
med äldreomsorgen

Förra året gjorde Socialstyrelsen en undersökning,
där de frågade personer över 65 år 
vad de tyckte om sin vård och omsorg. 
Svaren visar att de flesta äldre i Sverige 
är nöjda med äldreomsorgen.
Det är också fler äldre som är nöjda nu än förr.

De äldre har blivit mer nöjda
med samarbetet mellan närstående och personal
och med förtroendet för personalen. 
Många äldre svarade att det är viktigt 
med trygghet i hemmet
och att bli bra bemött av personalen.
Med ett bra bemötande menar de äldre
att personalen ska prata till äldre med respekt
och ha respekt för deras privatliv.

De äldre var olika nöjda i olika delar av Sverige.
I Forshaga var de äldre mest nöjda med
kontakten med personalen 
och förtroendet för personalen
på äldreboenden.
Många var också nöjda med 
hemtjänstpersonalen. 

Ungefär hälften av de äldre i Forshaga 
var missnöjda
eftersom de inte själva får bestämma 
hur och när de ska få hjälp.
Många svarade också att de 
känner sig ensamma.

Forshaga kommun tackar alla
som svarade i undersökningen. 
Vi ser att en del saker redan har blivit bättre,
men vi ser också saker 
vi måste bli ännu bättre på. 

I Forshaga är de äldre nöjda med
kontakten med personalen
på äldreboenden och i hemtjänsten.

Du måste också vara folkbokförd i Sverige,
eller ha varit det förut.
Du som är medborgare i något annat EU-land
får rösta om du har varit folkbokförd minst 30 dagar.

Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast
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Har du inget fullständigt slutbe-
tyg från gymnasieskolan? Då är 
det hög tid att läsa in de återstå-
ende kurserna innan 2015! Det 
finns annars risk att vissa poäng 
man läst tidigare går förlorade.

Ny gymnasieexamen
Tidigare fick man ett slutbetyg om man 
hade klarat av samtliga kurser på gym-
nasiet. Förra året kom nya regler och nu 
utfärdas en gymnasieexamen när man har 
läst och klarat av ett gymnasieprogram. 

För den som inte har ett fullständigt slut-
betyg, utan har ett samlat betygsdokument 
och därmed har en oavslutad gymnasieut-
bildning, så kan det vara dags att läsa in 
de resterande kurserna innan 1 juli 2015. 
Speciellt gäller det här dem som läst yr-
kesförberedande program – de kan förlora 
poäng på kurser de läst inom själva yrkes-
inriktningen, men även poängen för många 
IT-kurser riskerar att gå förlorade efter den 
1 juli 2015.

Fram till den 1 juli 2015 får man lov att 
tillgodoräkna sig alla poäng från tidigare 
gymnasiestudier. Därför bör man passa på 
att läsa in gymnasiet så fort som möjligt, 
så att man får nytta av alla poäng man fak-
tiskt klarat av.

Krävs för jobb
Om du har arbete just nu kan det ändå vara 
bra att läsa klart gymnasiet – en framtida 
arbetsgivare kanske vill att du fortbildar 
dig framöver. Alldeles särskilt viktigt är 
det att de som inte har något jobb just 
nu tar chansen och avslutar sin gymnasie-

utbildning. Arbetsförmedlingens rapporter 
visar att arbetsgivarna idag ofta kräver att 
man har ett slutbetyg från gymnasiet för 
att man skall vilja anställa.

Olika studieformer
Vuxenutbildningen i Forshaga erbjuder 
flera olika studieformer: hel- eller deltid, 
när- eller distansstudier – allt så flexibelt 
som möjligt, för att underlätta om man vill 
arbeta i kombination med studier.

Kontakta Komvux studievägledare
Studievägledaren räknar igenom de betyg 
man har från tidigare studier för att se vad 
man kan ta med i ett slutbetyg. Tillsam-
mans diskuterar man olika skolformer för 
att se vad som passar bäst, vilka mål man 
vill uppnå och utifrån detta upprättas en 
individuell studieplan för att få en så ef-
fektiv och kort studietid som möjligt. 

Studiefinansiering
Att gå på Komvux är kostnadsfritt, men du 
måste själv betala studielitteratur och –
materiel. Via Centrala Studiestödsnämnden 
(CSN) kan du få studiemedel (en låne- och 
en bidragsandel) för att klara ditt uppe-
hälle under studietiden. Studievägledaren 
informerar om CSN och hjälper till med an-
sökan om studiemedel. 

Forshaga Komvux hela utbud ser du på 
www.forshaga.se/vux där du även gör 
din anmälan. Vårterminen startar den 13 
januari.

Vill du träffa vår studievägledare ringer du 
Marion Bergsjö på 054-17 20 49 eller skickar 
ett mejl till marion.bergsjo@forshaga.se.

Riskerar du att förlora 
gymnasiepoäng?

Val till Europa-
parlamentet
Den 25 maj är det EU-val. Då 
väljer vi i Sverige 20 ledamö-
ter som ska representera oss 
i Europarlamentet under fem 
år. Totalt finns det 751 leda-
möter från 28 länder i EU-
parlamentet.

Den 7 maj börjar förtidsröstningen som 
pågår fram till och med valdagen. Den 
som är svensk medborgare, har fyllt 18 
år och har varit folkbokförd i Sverige 
någon gång får rösta i EU-valet. Med-
borgare i andra EU-länder som varit 
folkbokförda minst 30 dagar får också 
rösta i Sverige.

Arbeta som röstmottagare
Det är kommunen som organiserar va-
let inklusive förtidsröstningen. För att 
klara detta behöver vi röstmottagare. 
Hör av dig till oss om du är intresserad 
att arbeta som röstmottagare. Du får 
utbildning samt arvode för den tid du 
tjänstgör. Är du intresserad men inte 
har möjlighet att ställa upp vid EU-valet 
kan du även anmäla dig som röstmot-
tagare under valet till riksdag, kommun 
och landsting i september.

Skicka ett mejl med 
din intresseanmälan till:
valnamnd@forshaga.se 
eller ring 054-17 20 40 så skickar 
jag anmälningsblanketter till dig.

Anne Hellström
Valsamordnare
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Forshaga yrkeshögskola 
har beviljats ytterligare 
utbildningsomgångar
Yrkeshögskoleutbildningen till Behandlingsassistent psykosocialt 
arbete som funnits i Forshaga kommun sen 2002 har av Myndighe-
ten för yrkeshögskola beviljats ytterligare utbildningsomgångar som 
motsvarar 45 studerande platser per år. Av de 1186 ansökningar om 
utbildningar inom olika branscher som inkom till myndigheten har 
377 beviljats däribland de 2 som gick till Forshaga.

Kommunen är utbildningsanordnare för en 2-årig grundutbildning och en 1-årig distans-
utbildning. Verksamheter som arbetar med stöd är stora arbetsgivare, många av våra 
studerande arbetar som bostödjare, det innebär ett klientnära arbete i vardagssituatio-
ner. Andra arbetsgivare är behandlingshem av olika slag. Statens institutionsstyrelse (SiS) 
ansvarar för drygt 50 institutioner i landet och är tillsammans med kommunerna en stor 
arbetsgivare.

Spännande, utmanande och rättvis kan jag sammanfatta den. Jag är stolt över den utbild-
ning som yrkeshögskolans professionella lärare och övriga medarbetare erbjuder. Jag är 
stolt över de studerandes utveckling och den kompetens de utgör på arbetsmarknaden 
efter genomförd utbildning. Jag är dessutom imponerad över det engagemang och den 
proffsiga inställning som ledningsgruppen uppvisar. Ledningsgruppen består i huvudsak av 
arbetslivsrepresentanter som påverkar såväl antagning, som utbildningens utveckling och 
examen.

Yrkeshögskolan bekostas fullt ut från staten. Kommunen får möjlighet att ta del av lä-
rarkompetensen och arbetskraften. Yrkeshögskolan köper tjänster av kommunen i form 
av rektor, administration och vägledning. Myndighetens beslut om fortsatt verksamhet i 
Forshaga innebär att ca 10,5 mkr tillförs kommunen om platserna utnyttjas fullt ut.

Torbjörn Falk
Rektor

Britt Carlsson
Lärare Yrkeshögskolan

Spelet som lär 
grupper fungera 
bättre tillsamman
I yrkeshögskolans lärarlag har 
man under hösten deltagit i 
en processledarutbildning för 
spelet Cohero. Nu är tre lärare 
licenserade för spelet Cohero. 

Spelet är ett socialpedagogiskt hjälp-
medel för att praktiskt öva på processer 
och människors beteende. Kunskaper 
som blir användbara verktyg i samar-
betssituationer där den samlade intel-
ligensen behövs för att effektivt kunna 
lösa uppgifter. 

Under spelet arbetar vi med nyttan av 
att höja den kollektiva intelligensen för 
att klara av de komplicerade situationer 
som vi som grupp kan hamna i. I en för-
längd diskussion och fördjupning av spe-
lets parametrar kan vi under och efter 
spelet gemensamt diskutera alltifrån en 
allmän nivå om hur vi människor fung-
erar i olika situationer, till hur vi gemen-
samt kan lösa samarbetssvårigheter och 
öka medvetenheten hos var och en. 
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Lördag 29 mars 20.30-21.30 inträffar Earth Hour. Forshaga kommun 
deltar genom att släcka gatubelysningen i de centrala delarna av 
Deje och Forshaga. 

Earth Hour är världens största miljömanifestation då miljontals människor över hela värl-
den visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid, var med 
du också. I år handlar Earth Hour i Sverige också om fyra klimatvärstingar: bilen, biffen, 
bostaden och börsen. 

Detta vill Världsnaturfonden WWF med Earth Hour 2014:                                                                                     

Fossilfri trafik och transporter. Vi vill att det ska vara lättare att resa med håll-
bar, fossilfri och bra kommunal trafik.

Halvera köttkonsumtionen. Vi vill se fler hälsosamma, goda, prisvärda och kli-
matsmarta alternativ till kött i samhället.

Fossilfri energi i hemmen. Vi vill att privatpersoner ska få det enklare att ställa om 
till hållbar och förnybar energi i sina hem. Att det ska bli lönsamt och lätt bli obe-
roende från eljättarna och att det ska bli lönsamt att sälja eget överskott av energi 
på elnätet. Vi vill se enklare regler för de som vill köpa andelar vindkraftverk osv..

Klimatsäkra pensionsfonderna. Vi vill att pensionspengarna slutar bidra till den 
globala uppvärmningen och att AP-fonderna placerar pengarna i framtidens håll-
bara och förnybara energi.

Kontakt till energirådgivare för Kil och Forshaga: 
Anna Jansson, 0554-193 83 
Ulrika Thoren, 0554-194 11
Besök gärna WWF:s hemsida: www.wwf.se/earthhour

Onsdagen den 19 mars är du 
välkommen att besöka oss på 
Energirådgivningen i våra nya 
lokaler i Kil klockan 16-19. 

Här kommer du kunna få allmänna ener-
gispartips, bli upplyst om energieffektiva 
lampor samt få information om hur du 
kan producera egen el med solceller. Vi 
bjuder på fika och har experimentstatio-
ner för barn och leksugna vuxna. 

19/3 klockan 16-19 på
Järnvägsstationen i Kil

Under våren kommer vi vara på plats 
på Lärcenter kl 9-15 följande datum:
20 februari, 27 mars, 10 april, 22 maj

Vi kan hjälpa dig se över hur du kan 
minska dina energikostnader och din 
miljöpåverkan.

Kom ihåg att 
plocka upp efter 
din hund
Som hundägare har man ansvar för sin 
hund så att den inte vållar störningar för 
andra. En sådan sak är att man plockar 
upp efter sin hund när den har uträttat 
sina behov, och att man slänger hundbajs-
påsen i en hundlatrin eller i sin egen sop-
tunna. Tänk på att detta gäller även om 
den för tillfället täcks med snö. Snart är 
det vår och då kommer allt fram som har 
gömts i snön!

VILL DU ATT
FRAMTIDEN SKA 

VARA LJUS?

SLÄCK
LÖRDAG 29 MARS

20.30–21.30

Läs mer på 
wwf.se/earthhour

Earth Hour 2014

Släck för en ljusare framtid

Hanna Johansson
Handläggare bostadsanpassning
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CDC fällor
Forskningsfälla som lockar till sig myg-
gorna. Fällan hänger ute under 12 timmar 
innan den tas in och myggorna räknas.

Under hösten 2013 har vi skickat in ansök-
ningar till både Länsstyrelsen i Värmlands 
län och Naturvårdsverket om att få be-
kämpa mygglarverna med det biologiska 
bekämpningsmedlet VectoBac G. Just nu 
arbetar vi för högtryck med att arta de 
myggor som vi fångade i våra CDC fällor 
(forskningsfällor) 2013 som varit placerade 
på sex olika ställen runt om i Deje. Vi kom-
mer också arta de prover vi har samlat in 
från de kläckningsfällor som varit place-
rade på översvämningsytor ute på Natura 
2000 området Pannkakan. Resultatet från 
artningen från våra CDC fällor och kläck-
ningsfällor kommer sedan att skickas in till 
Naturvårdsverket, vilket ingår i kommunens 
ansökan om att få bekämpa mygglarverna 
med det biologiska bekämpningsmedlet 
VectoBac G.

Strategi för myggsäsongen 2014
Nytt för myggsäsongen 2014 är att vi kom-
mer att hänga ut CDC-fällorna (forsknings-
fällorna) varje vecka från och med vecka 21 
till och med vecka 37. Vi kommer även i år 
att placera ut 20 kläckningsfällor på över-
svämningsytorna i Natura 2000 området 
Pannkakan. Kläckningsfällorna kommer att 
tömmas varje vecka från och med vecka 22 
till och med vecka 37.

Nytt för år är också att vi kommer att be-
kämpa mygglarverna runt Torptjärn med 
hjälp av kreatursbete. Kommunen har 
under hösten 2013 röjt undan sly på kom-
munens fastighet vid Risätter och stängslat 
området för att kunna släppa på kreatur. 
Vi kommer med hjälp av en lokal brukare 
få möjlighet att få ett fint strandängsbete 
och även bekämpa mygglarverna i området 
på naturlig väg kring Torptjärn. Den senas-
te forskningen visar på att kornas tramp i 
strandkanten har en mycket gynnsam ef-
fekt på mygglarver med upp till 70 %.

Vi arbetar också med att planera röjningar 
i områden både i Forshaga och i Deje. Kom-
munens fastighet som ligger bredvid fabri-
ken i Deje kommer att röjas för sly och en 
del träd kommer att fällas i området inom 
snar framtid. Vi kommer att visa hänsyn i 
vår röjning för att bevara vårt djurliv och 
växter men försämra miljön för myggor i 
området. Genom att sly tas bort blir områ-
det mer öppet för vind och möjligheten för 
att myggen ska trivas i området försämras. 
Vi kommer också att jobba vidare med våra 
gasolfällor och utveckla strategin ytterli-
gare för att få ännu bättre fångstresultat.

Kläckningsfällor
Kläckningsfällorna fångar in de mygglar-
ver som kläcks i samband med översväm-
ningar. Dessa står ute på Pannkakans 
översvämningsområden. Vi har totalt 
20 kläckningsfällor, 10 kommer att stå 
på eventuellt bekämpningsområde och 
10 på ett så kallat egenkontrollsområde 
utan bekämpning.

Gasolfällor
Oktanol i fällorna påminner om utand-
ningsluften som däggdjur andas ut och 
gasolen alstrar värme vilket också att-
raherar myggan. En liten fläkt suger in 
myggorna i en nätpåse. Fällorna töms 
varje dag för att gasolfällan ska kunna 
fånga så mycket myggor som möjligt.

Följ arbetet 

på forshaga.se 

”Aktuellt i mygg-

projektet”.

MYGGPROJEKTET

Det här händer 2014 

Britt-Marie Olsson
Kommunekolog
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Du som har tomt intill gata
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller 
träd som sträcker sig ut över gata eller gång- och cykelbana bör du se till 
att det finns fri höjd för trafikanterna. Följande regler gäller för fri höjd: 
Gång- och cykelbanor bör ha en fri höjd på minst 3,2 m och bilkörbana 
minst 4,6 meter.

3,2 m

4,6 m

Illustration Peter Wallgren

Illustration Peter Wallgren

2,
5 
m

höjd: 0,7 m

höjd: 0,7 m2,5 m2,5 m

2,5 m

Illustration Peter Wallgren

10 m

10 m

10 m

höjd: 0,7 m höjd: 0,7 m

10 m

Sikttriangel

Häckar och buskage
Varje år skadas människor i onödan för att 
sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda 
liv. Med start till våren kommer kommunen åka 
runt och kolla häckar och buskage bland annat i 
korsningar och utfarter.

Trafiksäkerhet kräver fri sikt i gatukorsningar. Fri sikt i gatu-
korsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka 
varandra och undvika olyckor. 

Klipp din häck varje år i februari-mars och under juli må-
nad. Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på 
ett sådant sätt att de inte skymmer sikt ”runt hörnet”. Sätt 
häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen och 
inte precis i tomtgräns eftersom den kan breda ut sig över 
grannens tomt.

Höjden vid sikttrianglar skall vara max 70 cm och mäts från 
vägbanan och inte från tomtmarken. Informationen om hur 
dina häckar och träd ska beskäras hittar du i dokumentet 
”Klipp häcken!” på vår hemsida.

Du som har utfart mot gatan
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 70 cm inom en sikt-
triangel på 2,5 meter. Sikten ska alltså vara minst 2,5 meter åt vartdera 
hållet från gatan eller gångbanan. Därmed har du möjlighet att se andra 
trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har inga problem att se dig.

Du som har hörntomt
Gatuhörn: Den så kallade sikttriangeln får du fram om 
du mäter 10 meter åt vardera hållet från tomtgränser-
nas korsningspunkt. Inom den bör dina växter sträcka 
sig högst 70 cm över gatan.
Cykelvägskorsning: Samma krav som för gatuhörn gäl-
ler – oavsett om det handlar om två cykelvägar som 
korsar varandra eller om en cykelväg korsar gatan. 
Även här bör dina växter sträcka sig högst 70 cm över 
gatan inom sikttriangeln.

Marie Andersson
Byggingenjör
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Källsorterar eller återvinner 
du på något sätt?

Vi frågar!

Pelle Nyholm
Ja, grovsopor kör vi till tippen. Annars 
hamnar allt i en och samma tunna.

Malena Grundahl
Ja, vi har ett sophus där vi sorterar 
allt förutom grovsopor och mat.

Nils-Olof Ståhl
Ja, vi sorterar det mesta vi kan och 
har det uppdelat under diskbänken i 
olika kärl.

Dejeskolan
Om- och nybyggnad av Dejeskolan fortsät-
ter. När höstterminen börjar flyttar elever 
i årskurs F-3 och 4-6 in i sina nya lokaler. 
Under hösten 2014 anpassar vi resterande 
ytor för högstadieklasserna, river de gamla 
låg- och mellanstadiebyggnaderna samt 
återställer delar av marken. Helt klart 
blir markarbetena under våren 2015. Total 
kostnad för projektet är cirka 35 miljoner 
varav 17,5 miljoner ingår i årets budget.

Skivedsskolan och Activum
Gammelgården på Skivedsskolan kommer 
att få ny fasad och nytt tak. Vi fortsätter 
arbetet med att bygga bort uppvärmning 
med olja. Nu är det dags för Activums vär-
meanläggning där vi byter till bergvärme. 
Dessa projekt är budgeterade med 4,2 mil-
joner kronor.

Gator, park, vatten och avlopp
Arbetet med nya va-ledningar på Risätter 
(Karlstadsvägen och Risättersallén) fort-
sätter. Dessutom lägger vi ner rör för fiber 
samt och tryckavloppsledning mellan Östra 
Deje och Bengtsbol. För att förbättra re-
ningen vid vattenverket installerar vi ett 
membranfilter. Budgeterat belopp för detta 
är 6 miljoner kronor. Gammal utrustning vid 
några lekplatser byts ut. I budgeten finns 
för detta 500.000 kronor. Av många efter-
frågad belysning på gång- och cykelvägen 
mellan Annebergsgatan och Ängbråtsgatan 
blir nu äntligen av. 50.000 kronor är avsatt 
för detta.

Ny återvinningscentral
Den tidigare soptippsverksamheten vid Ka-
trineberg avslutades 31/12 1999. Efter det 
fick kommunen tillstånd att fortsätta där 
med en återvinningscentral i 15 år då slut-
täckningen av soptippen ska vara klar. 
Med detta som bakgrund och för att upp-
fylla dagens krav på en modern återvin-
ningscentral bygger kommunen därför en 
ny återvinningscentral på Kvarntorpsgär-
det. Platsen ligger nära riksväg 62 vilket 
innebär att den enkelt kan nås för både 
allmänhet och tunga transporter. I år pro-
jekterar vi återvinningscentralen och hand-
lar upp en entreprenör. Nästa år bygger vi 
själva återvinningscentralen samt avfarten 
från väg 62. Budgeterad kostnad är totalt 
14 miljoner kronor.

Skredriskåtgärder Deje
För att förhindra skred längs Klarälven i 
Deje bygger vi ett erosionsskydd med berg. 
Den första etappen längs Älvdalsvägen mel-
lan kommunförrådet och bensinmacken på-
går. Nästa vinter fortsätter vi med åtgärder 
vid Älvkroksvägen och Ankarlänsvägen på 
Västra Dejefors. 

Hela kommunens budget för 2014 finns att 
läsa på vår webb, www.forshaga.se. Skriv 
ordet budget i sökrutan så hittar du rätt 
sida.

Anne Hellström
Kommunikatör kommunteknik och service

Kommunteknik och service

Årets investeringar
Det budgeterade beloppet för nya investeringar inom kommuntek-
nik är cirka 32 miljoner kronor. Därtill kommer några projekt där 
medel har förts över från 2013. De största projekten är Dejeskolan, 
ny återvinningscentral samt ombyggnad av vattenverket.

Feriearbete 2014
Annons kommer i nästa nummer av Kontakten.
Kontaktperson är Madelene Nyström, 0552-44788
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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

Företagsbesök
Dina åsikter som företagare behövs för 
att Forshaga kommun ska bli än bättre. 
Därför gör Forshaga kommuns tjänste-
män och politiker personliga företagsbe-
sök varje år.
Datum: 18/2; 11/3, 15/4, 19/8, 2/12

Önskar du ett besök? 
Kontakta Linda-Marie Fors, 054-17 21 30

Företagsfrukost
Datum: 12/3, 3/6, 4/9, 11/12
Mer information om tid, plats och tema 
kommer inför varje tillfälle och annon-
seras på forshaga.se även via e-post och 
i ForshagaDeje bladet.

Önskar du information per e-post men 
inte får det idag skicka din e-postadress 
till: linda-marie.fors@forshaga.se 

Mötesplatser
Under 2014 skapar DejeForshaga Cen-
trumförening, Älvorna, Företagarna och 
Forshaga kommun tillsammans fyra nya 
mötesplatser där du som företagare har 
möjlighet att träffa andra företag, knyta 
kontakter och byta erfarenheter under 
lättsamma former.

Datum: 26/3, 23/5, 3/10, 14/11
Håll utkik efter foldern som kommer per 
post och annonseras.

Nytillskott på 
näringslivsenheten
Linda-Marie Fors heter jag och kommer un-
der våren arbeta som företagslots i Fors-
haga kommun i kombination med min roll 
som företagscoach genom Communicare. 
Jag kommer att synas mycket ute hos dig 
som företagare att vara behjälplig med alla 
sorters näringslivsfrågor. Det kan handla 
om allt från nystart till företagsutveckling, 
expansion och nyetablering.

Miljödiplomering 
Mindre företag och verksamheter i Värmland 
kan välja miljödiplomering som metod för 
att miljöanpassa sin verksamhet. Miljödip-
lomeringen ger dig som företagare verktyg 
att få kontroll på miljöarbetet och stärka fö-
retagets miljöprofil. Miljödiplomering enligt 
Värmlandsmodellen är ett miljölednings-
system som är fullgott för den mindre verk-
samheten men kan också vara ett första steg 
mot till exempel en ISO 14001-certifiering.  
För att garantera kvalitén på miljödiplome-
ringen är Värmlandsmodellen ansluten till 
en svensk standard för miljöledningssystem 
som heter Svensk Miljöbas.

Småföretagarrådet i 
Forshaga kommun
Småföretagarrådet verkar för att få en 
naturlig koppling mellan kommun och nä-
ringsliv där alla företagare kan vara med 
och påverka Forshaga kommuns utveckling. 
En levande dialog mellan företag, politiker 
och tjänstemän är mycket viktig för att nå 
ett bra näringslivsklimat.
Näringslivsrådet träffas 
24/3, 23/6. 22/9, 24/11

Har du någon fråga som borde tas upp 
i Småföretagarrådet. Tveka inte att ta 
kontakt med någon av medlemmarna:   
• Anna Skinnargård, Hudvårdssalongen i Forshaga
• Lisbet Ericsson, Hundshopen Forshaga
• Lars Mossfeldt, KAK-EL
• Christina Gren, Grens Bilbärgning
• Gert Edqvist, Hälsohuset
• Agneta Haglund-Ericsson, Boutique Duo
• Anita Hedelin, Palle Media
• Greger Nilsson, Deje Byggtjänst
• Micke Kvarnlöv, Slagverkskompaniet
• Linda-Marie Fors, Forshaga kommun
• Marcus Ekholm, Forshaga kommun
• Angelica Rage, Forshaga kommun
• Ingrid Näsström, Forshaga kommun

I Forshaga kommun har 
följande företag precis 
fått sina diplom och är 
följaktligen diplome-
rade under 2014.
• Bilskadeteknik i Värmland AB

• Dejeträ AB

• Lyftblockservice i Forshaga AB

• Mölnbacka Ungdomshem AB

• Stefan Molanders Gräv  
och Traktorservice AB
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Undersök marknaden och vilken bil som 
passar dig. Konsumentverket webbplats har 
tjänsten Bilsvar som har information om 
bland annat ekonomi, säkerhet och miljö 
för över 30 000 bilmodeller. Ta gärna med 
en bilkunnig vid köpet, provkör bilen och 
handla av en bilfirma med gott rykte. 

Om du väljer att köpa bilen hos en bilhand-
lare gäller konsumentköplagen, även om 
bilen är begagnad eller det inte finns någon 
garanti. Det innebär att du kan klaga på fel 
i upp till tre år efter köpet. 

Du har även ett förstärkt skydd de första 
sex månaderna då bilhandlaren ska visa vad 
som orsakat ett fel. Visar det sig att felet 
är ursprungligt, inte orsakat av dig och med 
hänsyn taget till bilens skick och pris ska 
bilhandlaren i de flesta fall stå för repara-
tionen. 

Bilar köpta hos handlare skall ha en varude-
klaration. I en varudeklaration kan säljaren 
reservera sig mot ursprungliga fel som finns 
på bilen vid köpet, till exempel att bilens 
AC inte fungerar. Om bilen kostar mindre 
än 30 000 kronor räcker det med information 

Fiberanslutningar
Närmast är fiberförläggning inom Häl-
lekil. Fiberföreningen där har lämnats 
över till oss för att färdigställa deras 
anslutning så fort det går under våren.

Åsenområdet i Skived är färdigt för fi-
berförläggning eftersom kommunens 
verksamhet Maskrosen ska anslutas. Där 
har vi brutit ner till gatuområden. Gran-
liden har flaggan i topp där 21 hushåll 
av 29 har anmält sitt intresse. Minst 60% 
avtal in per gatuområde behövs för att 
vi ska kunna gräva hela gatan. Och av-
talen behöver vi in nu snart. I början av 
februari planerar vi en informationsträff 
för området. Vi förlägger fibern i slutet 
av våren/början av sommaren.

I centrala Forshaga gräver vi fiberanslut-
ningar till delar av följande gator: Södra 
Lundagatan, Armégatan och Fågelgatan. 
Kommunens verksamheter där ska an-
slutas. Bor du där och är intresserad av 
fiberanslutning så behöver vi ditt avtal 
nu. Infoträff var i slutet av januari för 
området. Grävstart i början av sommaren.

Till hösten ansluts en kommunal verk-
samhet på Östra Dejefors, på Uttervä-
gen, och det innebär att de som bor i 
närområdet kan bli anslutna. Dock gäller 
även där att det behövs 60% avtal per 
gatuområde. Varje gata av de här räknas 
som ett eget område: Rådjusvägen, Ut-
tervägen, Lovägen, Örnvägen, Domher-
revägen och Tjädervägen.

I centrala Deje kommer daghemmet Vit-
sippan att anslutas under hösten och där 
är också det närmaste området möjligt 
för fiberinstallation under hösten. 

Närmare information för Deje kommer. 
Informationsträffar kommer att hållas 
under våren. Vi planerar fler informa-
tionsmöten under året, tittar på mindre 
områdesindelningar och alla möjligheter 
vi kan tänka oss för att få ut fibern till er. 

Här anmäler du dig för att få informa-
tion via vårt nyhetsbrev på e-post:
http://eepurl.com/KYMf5

Katarina Blom Jonsson
Informatör Forshaga Fibernät AB

Fel på bilen?
Forshagabornas vanligaste konsumentfrågor under 2013 toppas av 
problem med telefoni, tv och internet, boende och bilar. Bilfrågorna 
har ofta handlat om köp av begagnade bilar och det finns en hel del 
saker att tänka på innan bilköpet.

om bilens säkerhet. Kostar bilen från 30 
000 kronor ska även information om bilens 
kondition finnas med i varudeklarationen.

Väljer du att köpa bil av en annan privat-
person har du inte samma skydd som om 
du köper från ett företag. Vid köp av pri-
vatperson gäller köplagen och det fritt för 
säljare och köpare att komma överens om 
vad som ska gälla i avtalet. Ett tips är att 
använda sig av köpekontraktet som finns på 
Konsumentverkets webbplats. Innan köpet 
bör du kontrollera att säljaren är den som 
äger bilen och det kan du göra via Trans-
portstyrelsens webbplats eller ringa kund-
tjänsten för fordonsfrågor 0771-14 15 16. 
Man bör även försäkra sig om att säljaren 
betalt bilen till fullo via kvitto eller hos ti-
digare ägare. 

Glöm inte att ordna försäkring till bilen, du 
är ansvarig för bilen direkt efter leveran-
sen. Lycka till med bilköpet!

Ina Johansson
Konsumentrådgivare Rådrummet

Bibliotekshuset, V Torggatan 26, Karlstad
Tel: 054 - 540 00 00 (Vardagar kl. 9-12)
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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!  
De publiceras dessutom på Värm-
lands evemenangssidor under 
varmland.se och har möjlighet 
att visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

20 februari kl 15.00 Kreativ verkstad i 
Kulturhuset. Du som går i mellanstadiet 
är varmt välkommen till vår kreativa 
verkstad i Kulturhusets källare på torsdagar. 

21 februari kl 10 Sagostund: tema idrott 
Välkommen till sagohörnan på Forshaga bibliotek! 
I vår är det idrottsprofiler från olika föreningar i 
kommunen som står för sagoläsandet.

22 februari kl 9 Kvinnofrukost i Forshaga Mis-
sionskyrka: Lyssna på Soheila Fors, som bl.a. 
startat tehuset i Karlstad för utsatta invandrar-
kvinnor. OBS! Sista anmälningsdag 21 februari 
till Rose- Marie Abrahamsson 0706-11 35 72.

21 februari kl 21 Dans till Elisa’s 
på Forshaga Folkets hus

26 februari kl 18 Handarbetscafé på biblioteket. 
Ta med din stickning, virkning eller handarbete. 
Vi träffas, småpratar och delar med oss av våra 
kunskaper.

28 februari kl 11 Trolleriföreställning på 
Forshaga bibliotek. Välkommen på familje-
föreställningen ’Ruter 14’ och garvgaranti, 
med trollkarlen Joakim Ekstam.

28 februari kl 19.30 Innebandy GS-86 Herr 
Div 1- Skoghalls IBK, Forshaga sporthall

1 mars kl 16 Handboll: Forshaga HK Div 3 Herr 
VSN - IFK Karlsborg, Forshaga sporthall

2 mars kl 11 Kultursöndag på Forshaga bibliotek: 
Sockerkonst. Prova på att dekorera cupcakes 
och cakepops. Från 6 år. Föranmälan senast 27 
februari.

3 mars kl 15 Måndagspyssel på Kulturhuset. Under 
våren har vi måndagspyssel på Kulturhuset. Ta 
med dina kreativa idéer och familjemedlemmar 
för en pysslig eftermiddag tillsammans med oss.

5 mars kl 18 Våga vandra din egen väg, livet 
är nu! Föredrag på Forshaga bibliotek. Låt dig 
inspireras av Marita Clementz berättelse om den 
långvandring hon gjorde i norra Spanien under 
tre högsommarveckor 2007.

5 mars kl 19.30 Innebandy GS-86 Dam div 2 - 
Sjöstads IF, Forshaga sporthall

6 mars kl 15 Kreativ verkstad i Kulturhuset. Du 
som går i mellanstadiet är varmt välkommen till 
vår kreativa verkstad i Kulturhusets källare, på 
torsdagar. 

7 mars kl 10 Sagostund: tema idrott på Forshaga 
bibliotek. I vår är det idrottsprofiler från olika 
föreningar i kommunen som står för sagoläsandet.

7 mars kl 19 Musikquiz på Forshaga Folkets hus

8 mars kl 14 Handboll: HK Brukspöjkera Damer 
Div 2 - Trollhättan, Deje sporthall

8 mars kl 16 Handboll: HK Brukspöjkera Herrar 
Div 3 - Lidköping, Deje sporthall

8 mars kl 21 Dans till Wisex, Forshaga Folkets hus

10 mars kl 15 Måndagspyssel på Kulturhuset. 
Under våren har vi måndagspyssel på Kulturhuset. 
Ta med dina kreativa idéer och familjemedlemmar 
för en pysslig eftermiddag tillsammans med oss.

13 mars kl 15 Kreativ verkstad i Kulturhuset. Du 
som går i mellanstadiet är varmt välkommen till 
vår kreativa verkstad i Kulturhusets källare, på 
torsdagar. 

14 mars kl 18.30 Cirkuskonsert med Kultursko-
lan. Elevkonsert med sång, spel och dans på 
Forshaga Lärcenters torg

15 mars kl 11 Kulturlördag: Släktforskningens 
dag Bibliotekets Kultursöndag är den här veckan 
en lördag. För alla släktforskningsintresserade, 
såväl nybörjare som rutinerade.

15 mars kl 17 Handbollsderby: Forshaga HK 
Forshaga HK Div 3 Herr VSN - HK Brukspôjkera, 
Forshaga sporthall

17 mars kl 15 Måndagspyssel på Kulturhuset. 
Under våren har vi måndagspyssel på Kulturhuset. 
Ta med dina kreativa idéer och familjemedlemmar 
för en pysslig eftermiddag tillsammans med oss.

20 mars kl 15 Kreativ verkstad i Kulturhuset. Du 
som går i mellanstadiet är varmt välkommen till 
vår kreativa verkstad i Kulturhusets källare, på 
torsdagar. 

21 mars kl 10 Sagostund: tema idrott på 
Forshaga bibliotek. I vår är det idrottsprofiler 
från olika föreningar i kommunen som står för 
sagoläsandet.

22 mars kl 14 Handboll: HK Brukspöjkera Damer 
Div 2 - Tibro, Deje sporthall

22 mars kl 16 Handboll: HK Brukpöjkera Herrar 
Div 3 - Tibro, Deje sporthall

22 mars kl 21 Dans till Jive på Forshaga Folkets hus

24 mars kl 15 Måndagspyssel på Kulturhuset. 
Under våren har vi måndagspyssel på Kulturhuset. 
Ta med dina kreativa idéer och familjemedlemmar 
för en pysslig eftermiddag tillsammans med oss.

Med reservation för ändringar

 30 mars kl 11 Kultursöndag: Skaparverkstad 
på Forshaga bibliotek. Gör egna stavdockor och 
provspela på dockteaterscenen. För barn 4-8 år. 
Föranmälan senast 27 mars.

31 mars kl 15 Måndagspyssel på Kulturhuset. 
Under våren har vi måndagspyssel på Kulturhuset. 
Ta med dina kreativa idéer och familjemedlemmar 
för en pysslig eftermiddag tillsammans med oss.

1 april kl 18 Litteraturquiz på Forshaga bibliotek. 
Testa dina kunskaper i en frågesport om högt 
och lågt från böckernas värld.

2 april kl 18.30 Öppet hus på Forshaga Kultur-
skola. Varmt välkommen när Kulturskolan bjuder 
in till en prova-på-kväll. Plats: Kulturhuset (se 
även 3 april)

3 april kl 15 Kreativ verkstad i Kulturhuset. Du 
som går i mellanstadiet är varmt välkommen till 
vår kreativa verkstad i Kulturhusets källare, på 
torsdagar. 

3 april kl 17.30 Öppet hus på Forshaga Kul-
turskola. Varmt välkommen när Kulturskolan 
bjuder in till en prova-på-kväll. Plats: Forshaga 
Lärcenter

4 april kl 19 Musikquiz på Forshaga Folkets hus

5 april kl 21 Dans till Donnez på 
Forshaga Folkets hus

13 april kl 11 Kultursöndag: Påskpyssel! Kom och 
påskpyssla med oss på Forshaga bibliotek. För 
barn i alla åldrar.

Ung kultur möts
UKM är tillbaka till Forshaga och går 
av stapeln sista helgen i mars! 

UKM är en ideell förening som på alla 
sätt verkar för att ungas röster ska 
höras och ung kultur ska få ta plats. 

UKM skapar mötesplatser där unga 
tar över, knyter kontakter, flyttar 
gränser, där grunden för framtidens 
kultur skapas. 

UKM är ett forum där man bjuder in 
och visar upp allt som redan händer 
runt om i källare, föreningar, skolor, 
gårdar, gator, caféer, vardagsrum, 
industrilokaler och studios.

27 mars kl 15 Kreativ verkstad i Kulturhuset. Du 
som går i mellanstadiet är varmt välkommen till 
vår kreativa verkstad i Kulturhusets källare, på 
torsdagar. 

29 mars Ung Kultur Möts! Varmt välkommen till 
den lokala UKM-festivalen i Forshaga Folkets hus.
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Här några nyheter: 
5 kartsläpp - Vi kommer att ge ut "Friska 
Forshaga kontroller" vid 5 tillfällen med 
3-4 veckors mellanrum. Du ska inte behöva 
vänta länge på nya kontroller. Friska Fors-
haga pågår 10 maj-28 september.

Nya spännande kartområden
Vi lämnar inte centrala Deje och Forshaga, 

Sportlovet
Vecka 9 är det sportlov i Forshaga kom-
mun. Vi har samlat aktiviteter i ett pro-
gram som har skickats ut till kommunens 
grundskolor. Du kan också läsa om sport-
lovet på www.forshaga.se.

men vi erbjuder ändå några nya kartom-
råden, som till exempel Abborrtjärn, Mid-
dagstjärn och Skivtjärn.

I nästa nummer av Kontakten får du mer in-
formation om projektet. Följ Friska Forsha-
ga på www.friskaforshaga.se så är du hela 
tiden uppdaterad med det senaste.

Succén Friska Forshaga återkommer
Nu förbereder Forshaga kommun, Deje SF och Sisu Forshaga SK 
årets upplaga av friskvårdsarrangemanget Friska Forshaga.

Pyssel
Oj! Det saknas visst några 

bitar i bilden med alla 

djur. Kan du räkna ut var 

bitarna ska sitta? Dra ett 

streck från de saknade 

bitarna till rätt plats i den 

stora bilden. 

Lycka till!
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Arvid Eliasson Eira Ottosson Forssten Gabriella Lantz Melker Gustafsson

Melvin Norlin Oscar Carlström Theo Falk Lindström Thor Falk Lindström

Förälder! 
Du vet väl om att du kan beställa 
en förstoring av bilden från bebis-
uppvaktningen? Ring vårt tryckeri, 
telefon 054-17 20 93.

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


