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PERS KRÖNIKA

Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Forshaga är en attraktiv kommun dit folk 
vill flytta. Vår lägenhetskö är lång och 
köpintresset för bostäder ökar. Vi blir fler 
kommuninvånare och vår framtid är god.

Vi bor ju här för att vi trivs och bryr oss 
om varandra. Tillsammans är vi runt 11 
300 invånare, där varje 30 -tal statistiskt 
har en alldeles egen kvadratkilometer att 
leva på. 

Vi har olika bakgrund och erfarenheter, 
och vi har också lite olika behov. Våra 
barn behöver förskola, grundskola och 
fritidsverksamheter. Våra äldsta kanske 
behöver hemtjänst eller vårdinsatser. En 
del är nöjda med att de får vatten, avlopp 
och bra asfalt på våra vägar. Andra vill ha 
ett rikt kulturutbud, bibliotek eller en bra 
kollektivtrafik. Ja behoven många. För att 
få en fungerande kommun behöver vi alla 
hjälpa till så gott som var och en kan.

Per Lawén förväntas väljas till kommunstyrelsens ordförande i Forshaga kommun vid 
kommunfullmäktigemötet den 21 juni. Per har senast haft uppdrag som bland annat 
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i lärande- och arbetsnämnden.

Idag görs betydande insatser där vi hjälper 
varandra på olika sätt.  Föreningar, gran-
nar och många hjälpsamma människor 
gör, tillsammans med alla våra anställda 
i kommunen, att vår livsmiljö, hälsa och 
utveckling blir så bra som möjligt. 

Men ibland räcker inte våra insatser till. 
Vi kan bli ännu bättre på att ta hand om 
varandra. Varje människa har rätt att få 
uppleva trygghet, få vara med och känna 
delaktighet och känna framtidstro. Detta 
kan vi tillsammans åstadkomma om vi 
jobbar långsiktigt och framtidsinriktat och 
fördelar våra resurser där de bäst behövs. 
Vi tar därför ett gemensamt ansvar för att 
vi ska ha en bra kommun, där vi alla kan 
umgås och må gott!

Alla nyfödda barn i kommunen uppvaktas med nalle och blommor. 
Per Lawén, lilla Alicia och henes mamma Malou Stenbäck. 
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Snart är det dags för den femte upplagan av Lustenrundan, den 
välbesökta och populära konstrundan, som i år kommer att ha över 
100 utställare fördelat på 20 utställningslokaler. Har du inte besökt 
Lustenrundan måste du ta dig tid att titta och inspireras av all den 
fina konsten den 27-28 augusti i år.     

Invigningen sker i år den 27 augusti klockan 
11.00 på Forshaga Hembygdsgård. Utställ-
ningslokalerna och ateljéerna har öppet 
11-17 under lördag och söndag sista helgen 
i augusti då Lustenrundan pågår. I årets run-
da har över 100 utställare med anknytning 

till kommunen anmält sig och ställer ut allt 
från näverslöjd, trasmattor, keramik, foto, 
glas, skinnhantverk, smide, smycken, om-
målning av möbler, mathantverk, återbruk, 
vävhantverk och tavlor av alla de slag, 
bland annat av akvarell och olja. 

Linda Jungarå, kommunikatör

Broschyrer med uppgifter om utställare, 
utställningslokaler, galleri med alster och 
information om utställningslokaler finns 
som vanligt att hämta vid vår InfoPoint vid 
Lärcenter i Forshaga. Den finns också att 
ladda ner på hemsidan www.lustenrundan.
se tillsammans med all annan information 
om rundan.  

LUSTENRUNDANLustenrundan
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Turistinformation 
blir InfoPoint
Vår turistinformation har döpt om sig 
och ska numera kallas för InfoPoint. 
En InfoPoint är en bemannad turist-
serviceplats men turistisk information. 

I Forshaga kommun har vi två stycken 
InfoPoints, en är placerad på Lärcenter 
och en vid Forshaga Forsen. Här finns 
broschyrmaterial om Forshaga, Karl-
stadsregionen och övriga Värmland. 

Önskar du information om resmål i 
övriga Sverige hjälper vi dig gärna fram 
via webben. Det värmländska utbudet 
erbjuds du också att söka efter på egen 
hand i vår digitala informationskiosk. 

Varmt välkomna!

Öppettider

InfoPoint Forshaga Lärcenter
Malmgatan 2 A

13 juni – 19 augusti 
Måndag - fredag 10-16 
med stängt för lunch 12.30-13.00

Midsommarafton stängt

InfoPoint Forshaga Forsen
Industrileden 2

01 juni – 31 augusti 
Måndag - fredag 10-18
Lördag - söndag 10-14

Midsommarafton 10-14
Midsommardagen stängt

Ännu en härlig sommar med full aktivitet i Folkets park. 
Här kommer några datum och arrangemang att hålla koll på!

Musikquiz 8 augusti, 29 augusti 
och 9 september
Anmäl ett lag på max åtta personer, umgås, 
käka mat från grillen och tävla i musik! 

Hemvändardagen 16 juli -
Lasse Stefanz och 250 kg Kärlek
Veteranfotbollsturnering 10-15 vid Ängevi 
och dans i Folkets park på kvällen. Som 
enda folkpark i Värmland presenterar för-
eningen Forshaga Folkets park än en gång 

Sommar i Folkets park

Lasse Stefanz på dansbanan för fjärde året 
i rad. www.hemvandardagen.se.

Bilutställning och Reelin and 
Rockin 6 augusti – Hub Cups, 
Cherry Tess och TT Grace
Forshaga American Car Club anordnar för 
tredje året tillsammans med Folkets park 
en bilutställning med veteranbilar och fina 
priser utlovas till utställarna. Serveringen 
är öppen med dryck och grillat och det 
kommer även finnas barnaktiviteter, chok-
ladhjul och pilkastning. På kvällen kommer 
tre band, Hub Cups, Cherry Tess och TT 
Grace, att stå på scenen och bjuda på fest. 

Parkrocken, årets sista parkfest 
27 augusti – Arvingarna
I år gästas årets sista parkfest av inga 
mindre än Arvingarna som kommer bjuda 
på både rock och schlager.Lasse Stefanz. Foto: Anna Neah Deutgen 
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ELEVER STÄLLER UT SLÖJDKONST
20 maj till 6 juni hade du möjlighet att 
titta på Olsäterskolans och Dejeskolans 
årskurs fyras utställning av slöjdkonst på 
temat Ful-Monster. Gamla Kraftstationen 
har nästan sedan starten samarbetat med 
slöjdlärarna Annica och Maria.

MAKERSPACE 
Workshops och kurser med inriktning på 
konst och experimentlust! Bland annat 
fredagsworkshop varje fredag mellan 17 
juni – 12 augusti 10-12. Här får man prova 
olika konstarter, pyssel och experiment 
och den är gratis för barn. 

INVIGNING FÖR SOMMARSALONG PERIOD 
2, 16 JULI KLOCKAN 11-16
Andra vernissageperioden invigs med konst 
och konsthantverk från utställare från alla 
håll och kanter men också från traktens 
egna konstnärer, fotografer och kreatörer.

ELECTRIC BANANA BAND 
17 JULI KLOCKAN 18.00
Lasse Åberg, Janne Schaffer, Klasse 
Möllberg med hela Electric Banana Band 
presenterar en oförglömlig upplevelse. 

KAMMARMUSIKAFTON 
22 JULI KLOCKAN 19.00 
Andrea Ravandoni: barockviola, barock-
fiol, sång och Jenny Lierud: barockcello, 
sång. Genom musiken tar vi oss tillbaka till 
1700-talet!

UNDER BLUESEN 
19 AUGUSTI KLOCKAN 19.00 
Bert Deivert & Copperhead Run bjuder in 
till en skön pubafton med blues från 1930- 
och 40-talet.

Gamla kraftstationen bjuder på en unik konsthall, musikevenemang, ekologiskt café och 
lunchservering. Här presenteras varierad konst av många olika konstnärer och konsthallen 
är i ständig förändring under hela säsongen. 

Linda Jungarå, kommunikatör

Gamla kraftstationen
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Sommartider 
på biblioteken
Forshaga bibliotek 
Sommaröppettider 13 juni – 21 augusti
Måndag   10-18
Tisdag   10-14
Onsdag    10-18
Torsdag    10-14
Fredag    10-14
Lördag och söndag   Stängt 

Deje bibliotek 
Stängt för ombyggnation 
1 juni-14 september

Fina fisken
I Forshaga kommun finns stora möjlig-
heter till ett rikt och varierat sportfiske 
och många fiskevatten att välja på. 
Forshagaforsen utgör ett av Nordens 
bästa laxfiskevatten. Från Klarälvsrum-
mets veranda kan du, om du har tur, se 
laxarna hoppa i forsen.

Du kan flug- eller spinnfiska lax och 
öring i Klarälven, trollingfiska gös i Väs-
tra Örten och öring i Visten eller varför 
inte meta i Sörtjärn?

Vid Forshagaforsens camping och sport-
fiskecenter på Industrileden 2 i Fors-
haga får du information om fiskekort, 
fiskevatten med mera. Välkommen!

Konceptet med Sommarboken är mer 
kravlöst. Biblioteket ordnar träffar under 
sommaren med fika, boktips och andra 
aktiviteter. Vi vill inspirera till läsning och 
ge barnen tillfälle att träffas och prata om 
böcker. Vi delar fortfarande ut en gåvobok 
till alla barn som lämnar in ett häfte med 
en lista på vad de läst under sommarlovet 
men det räcker att man har läst en enda 
bok. Sedan får man förstås läsa och skriva 
upp så mycket man vill och hinner men 
inga barn ska behöva känna att de inte kan 
vara med för att 10 böcker känns som en 
oöverstiglig mängd. 

Sommarboken börjar med en uppstarts-
träff på biblioteket 13 juni. Då får alla 
som vill vara med en fin Sommarboken-
påse att fylla med låneböcker, ett snyggt 
sommarboken-armband och bokmärken 
och klistermärken. Kan man inte vara 
med på uppstartsträffen kan man anmäla 
sig på biblioteket i efterhand under hela 

Sommarboken 
För andra året i rad är Forshaga bibliotek med i Sommarboken som 
ordnas på många bibliotek i hela landet. Tidigare år har vi haft 
något vi har kallat för Sommarlovsboken där alla barn som lämnat in 
en lista på tio böcker de läst under sommarlovet har fått en bok. 

sommarlovet. Påsar och armband delas ut 
så långt lagret räcker. Man måste inte vara 
med på alla träffar (eller ens någon) utan 
kommer när det passar, utan föranmälan.

För att få vara med i Sommarboken ska 
man kunna läsa själv och vara under 16 år.

Sara Carlsson
Forshaga bibliotek

Uppstartsträff: 13 juni kl. 11
Bokfika:  19 juli kl. 14
Avslutningsträff:  31 augusti kl. 15
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Bilbingo 
Söndagar klockan 17 arrangerar Östra 
Deje IK bilbingo på Tallmovallen, Ruds-
hult 27 i Forshaga. Här spelas det 
bingo, minibingo och rövare med fina 
priser så varför inte åka dit och testa 
turen. Lycka till! 

För sjunde året i ordningen arrangeras 
populära Forshaga Marknad. Storgatan fylls 
av knallar och sommarfirande besökare 
och med ett varierat utbud av varor och 
en härlig stämning finns här något som fal-
ler de flesta i smaken. Liten som stor. 

På lilla torget finns hoppborg och pyssel 
för barnen. Där finns också de underbart 
vackra alpackorna. Självklart dyker även 

föreningens panda, ”Yoyo” upp och pratar 
med barnen och delar ut godis.

Smycken, blommor, leksaker, grönsaker, kryddor, fyndlådor, 
mobiltillbehör, loppis, lotterier, inredning, kläder, väskor, hudvård, 
smink, husgeråd, färska munkar, korv, kött, fisk, ost, godis, langos 
och mycket annat.

Marie Carlsson, Forshaga IF/Marknad
0709-96 19 32, www.forshagamarknad.se

Marknadens öppettider
Fredag 8 juli 10-18
Lördag 9 juli 10-16

Vi gillar att 
 du följer oss

Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

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

7 6 8
Den 6 juni 2016 hade vi 2768 gillare 
på vår facebooksida.

2

Forshaga marknad

Cykling och inlines
Klarälvsbanan är en 90 kilometer asfal-
terad och bilfri gång- och cykelled längs 
den gamla banvallen. Här kan du ta dig 
från Karlstad till Uddeholm via Forshaga 
och Deje.

Klarälvsbanan lämpar sig för cykel, 
vandring, inlines och rullskidor. Som 
ständig följeslagare har du Klarälven 
som med sitt glittrande vatten aldrig är 
långt borta. 

Avstånd Klarälvsbanan
Karlstad-Forshaga   20 km

Forshaga-Deje   10 km 

Deje-Munkfors   30 km

Munkfors-Uddeholm  30 km
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Lina Wiklundh
Kommunikatör

Sommaruppehåll 
Deje simhall 
I år kommer Deje simhall att ha sommar-
uppehåll mellan 23 juni och 21 augusti. 
Under sommaren kommer vi bland 
annat att passa på att arbeta med 
säkerhetshöjande insatser i källardelen, 
ett omklädningsrum ska renoveras, 
fogar i badet ska förstärkas och det ska 
målas utvändigt. Du är varmt välkom-
men tillbaka till oss när vi öppnar och 
drar igång med våra aktiviteter under 
vecka 34 igen! 

Natursköna friluftsbad
Solen och sommaren är här och många letar sig till badstranden för 
ett dopp. Var badar du helst? Barnpoolen hemma på gräsmattan, vid 
någon av våra kommunala badplatser eller har du kanske ett eget 
smultronställe någonstans? 

Runt om i vår kommun hittar du flera 
naturskönt belägna badplatser. Våra bad-
platser är Abborrtjärn i Forshaga, Skivtjärn 
och Visten i Deje, Västra Örten i Möln-
backa och Lillsjön i Olsäter. Du hittar dem 
på karta.forshaga.se

Klarälven
Klarälven är vacker och kan locka till 
bad, men den är ingen offentlig badplats. 
Vattenströmmarna är starka, djupet 
kan variera från dag till dag och det kan 
komma föremål flytande. Vi avråder därför 
från bad i älven.

Vattenkvalité
Regelbundet under sommaren kontrollerar 
vi badvattnet. Resultaten kan du läsa på 
Havs- och vattenmyndighetens hemsida; 
havochvatten.se.

Hundar
Under perioden 15 maj till och med den 
15 september ska hundar hållas kopplade 
vid kommunala badplatser. Under samma 
tidsperiod får hundar heller inte bada vid 
dessa badplatser.

Ökad trygghet 
med väktare
Från och med nu kommer du säkert att 
se väktarbilen lite oftare i Forshaga. 
Väktaren är en del i vårt arbete för att 
öka tryggheten i kommunen.

Kommunväktarens uppgift är att fin-
nas på plats när det inte är så många 
verksamheter igång. Väktaren bidrar 
med underlag för att vi ska kunna agera 
snabbt vid händelser som till exempel 
skadegörelse och klotter. Men sin när-
varo runt om i kommunen och genom 
att ha goda relationer med kommunens 
personal och invånare så hjälper väkta-
ren till att öka tryggheten för oss alla.

Vill du komma i kontakt med väktaren, 
ring journumret 070-298 88 77.
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Friska Forshaga
Vilken succéstart för Friska Forshaga 2016! Stolpjakten drog igång 
den 30 april och pågår fram till den 1 oktober och det har redan 
registrerats 7000 stolpar av cirka 240 deltagare. En deltagare hade 
redan efter några dagar registrerat samtliga 100 stolpar - bra jobbat!

Häng i och ge er ut i det fina vädret och 
naturen för att leta fler stolpar. Instruktio-
ner, antalet registrerade stolpar och mer 
information hittar du på friskaforshaga.se. 
Vid frågor mejla info@friskaforshaga.se. 

Fler kartsläpp under sommaren
Dömle  18 juli
Sisugården 30 juli 
Älvkroken  27 augusti 

Vid kartsläppen för Dömle och Älvkroken 
kommer Friska Forshaga gänget finnas på 

plats i Deje centrum mellan 11 och 12.30. 
Vid kartsläppet för Sisugården kommer 
de att finnas i Forshaga centrum utanför 
Apoteken mellan 11 och 12.30. 

Försäljningsställen för kartsläpp
ICA Nära i Deje och Apoteket, OKQ8 och 
Lärcenter i Forshaga. 

Linda Jungarå
Kommunikatör 

Ladda hem appen 

Stolpjakten - den 

perfekta hjälpredan

• Direktscanning av stolparna

• GPS-positionering

• Karta som du kan zooma

Sök efter Stolpjakten i din smarta telefon.

Fritidsbanken är en bank där du kan 
låna sport- och idrottsprylar gratis, 
ungefär som ett bibliotek. Syftet är 
att uppmuntra barn och ungdomar till 
spontanidrottande och att bidra till en 
mer hållbar miljö där vi tar tillvara på 
prylar som andra kan ha glädje av.

Fritidsbanken är ett samarbete mellan 
Svenska Kyrkan, Forshaga kommun och 
Ett Öppnare Värmland.

För öppettider, inlämningsställen och 
övrig information se fritidsbanken.se.

Naturen runt knuten!
Det finns så mycket att upptäcka! Runt om i vår kommun finns en rad olika vandlingsleder, 
kulturstigar, naturstigar, botaniska leder, nyckelbiotoper och motionsspår. Runt tätorterna 
finns lättillgängliga strövområden för rekreation och så kallade skolskogar för undervisning. 

Läs mer på forshaga.se/upplevaochgora

Parker och 
grönområden
I våra parker kan du spontanidrotta, 
till exempel på Stationsområdet i Deje 
där det finns flera bollplaner, pannabur 
och utegym. Ett liknande utegym finns 
i Slottsparken i Forshaga. I parken vid 
Berghaget finns flera tennisplaner och 
discgolfbana och i Lintjärns park finns 
bland annat en boulebana. Vid Forshaga 
lärcenter finns multisportarenan och 
skateparken; en 600 kvadratmeter stor 
betongpark som passar för både profes-
sionella och nybörjare.
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Den 19 maj uppmärksammade våra försko-
lor förskolans dag med olika aktiviteter. 
På skolområde Skived fick barnen under 
förmiddagen se den spännande och roliga 
teatern Sagoskogen, och förskolan Stacken 
har bland annat sjungit vår- och sommar-

Väldigt många är nöjda med förskolan vi har i Sverige. Det måste vi 
förstås fira! Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år 
av barn och vuxna för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. 
Det är förskollärarna som lägger grunden för barns utbildning. 

Förskolans dag firades 
runt om i kommunen

visor, haft ansiktsmålning och barnen har 
fått handla glass i den egentillverkade 
kiosken. Föräldrar bjöds på drop-in fika 
och vernissage under eftermiddagen.

Cirkus Musikörs 
uppvisning
Vilket drag det var i Forshaga Folkets 
hus den 19 maj när treorna och års-
kurs två från Olsäter hade slutredovis-
ning av orkesterklassundervisningen 
med Kulturskolan. Var du där? 

I år har de jobbat med föreställningen 
Cirkus Musikör så vi fick bland annat 
höra och se på akrobater, cirkushästar 
och läskiga ormar. 

Barnen och lärararna från Kulturskolan 
var så duktiga – vi längtar och undrar 
redan vad nästa års föreställning blir.

Vill du anmäla ditt barn till Kultur-
skolan och läsa mer om vårt utbud får 
du gärna titta in på hemsidan: 
www.forshaga.se/kulturskolan.   

Dejeskolans dag
Den 31 maj arrangerades Dejeskolans 
dag för första gången! Det är en dag 
då elever och lärare får visa upp vad 
man gör i skolan. Detta är också en dag 
då man får träna sig i entreprenöriellt 
lärande. Föräldrar och besökare fick 
testa sina kunskaper i olika workshops 
som eleverna var ansvariga för. Vilken 
härlig dag det blev! 

Besök från Kungaskogen
Maskrosens förskola har haft finbesök av Raffe räv! 
Raffe berättade om Kungaskogen där han bor, sina 
kompisar och deras äventyr. Kungaskogen är en 
värdegrundande saga där empati, djur, kompisar, 
natur, livsstil, hälsa, miljö och teknik vävs in. Raffe 
Räv hälsar på är hämtad från musiksagan Vännerna 
i Kungaskogen. Raffe spelades av musikalartisten 
Tobias Kralmark. Sångerna är skrivna av Lisa dos 
Santos och musiken gjord av Joc Lind. 
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Kommunen ansvarar för utdelning av 
buss-/tågkort med gymnasieladdning till 
gymnasieelever som är folkbokförda i Fors-
haga kommun och har 6 kilometer eller 
mer mellan gymnasieskolan och hemmet. 
Det gäller elever födda 1997 eller senare 
som går eller ska börja gymnasiet, oavsett 
om de går på kommunala eller fristående 
gymnasieskolor.

Buss-/tågkorten gäller i hela länet, dygnet 
runt, alla dagar i veckan under perioden 
15 augusti till 17 juni med undantag för 
jullovet.

Ditt buss-/ tågkort är personligt. Det 
betyder att du inte får låna ut ditt kort 
till någon annan. Om du tappar bort ditt 

Kontakt
Jenny Jacobsen 
Telefon: 054-17 21 80 
E-post: jenny.jacobsen@forshaga.se 

Inför höstens skolstart, augusti 2016, kommer vi att skicka ut buss-/
tågkort till de elever som är berättigade. Vi kommer att skicka 
buss-/tågkort under veckorna 31 och 32.

Buss-/tågkort 
till gymnasieelever

busskort, vänder du dig till Forshaga kom-
mun som spärrar ditt gamla kort och du 
får köpa ett nytt kort för 200 kronor. Du 
bekostar resorna till och från skolan själv 
tills du hämtat ditt nya kort i receptionen 
i kommunhuset. 

Har du ansökt om inackorderingsstöd/bi-
drag hos kommunen eller CSN och fått det 
beviljat har du ej rätt till buss-/tågkort. 
Du kan alltså inte få både buss-/tågkort 
och inackorderingsstöd.  

Om du avbryter studierna, flyttar eller 
blir inackorderad ska du lämna tillbaka 
ditt buss-/ tågkort till Forshaga kommun. 
Du kan annars komma att bli betalnings-
skyldig.

Frida Magdalinski
Telefon: 054-17 20 00 (växel)
E-post: frida.magdaliski@forshaga.se  

Elevarbete kring  
aktivitetshus
Torsdagen den 12 maj höll klass 7D 
på Forshaga lärcenter mässa för att 
redovisa ett arbete kring hur ett nytt 
aktivitetshus för unga skulle kunna se 
ut. På plats fanns ordföranden i barn- 
och utbildningsnämnden, chefen för 
kultur-, fritid- och näringslivsförvalt-
ningen och medarbetare från nuvaran-
de ungdomsverksamheten "Hubben".

Under våren har klassen jobbat med 
företagande och entreprenörskap, 
i samarbete med organisationerna 
Svenskt näringsliv och Ung företagsam-
het och arbetet med aktivitetshuset 
har pågått under flera veckor. Eleverna 
har genomfört marknadsundersök-
ningar och utifrån resultaten utformat 
sammanlagt fyra olika varianter som 
redovisades under mässan.

Marcus Ekholm, chef för kultur-, fritid- 
och näringslivsförvaltningen, menade 
att elevernas arbete absolut är an-
vändbart för dem inför öppnande av en 
ny ungdomsverksamhet. Han öppnade 
också för samarbete och dialog med 
skolan kring detta. 

Aron Bergh och Helena Johansson
Mentorer för 7D, Forshaga lärcenter

Läsårstider
Läsårstiderna omfattar allmän förskola 
3-5 år (15 timmar/vecka) och elever i 
förskoleklass och grundskola.

Vårterminen 2017
10 januari – 9 juni

Lovdagar:
27 februari – 3 mars (sportlov v. 9)
18 april – 21 april (påsklov v. 16)
26 maj
5 juni

Höstterminen 2016
18 augusti – 22 december

Lovdagar: 19 september 
31 oktober – 4 november (höstlov v. 44)
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Vill du studera gymnasiekurser?
I Forshaga kommun har vi en vuxenutbild-
ning som gör det möjligt för dig som är 
över 20 år att studera kurser och utbild-
ningar på olika nivåer. Vill du t.ex. börja 
läsa på universitet eller högskola men 
saknar kurser som ger dig den rätta behö-
righeten så kan du studera dessa kurser 
i Forshaga och därmed bli behörig till 
studier på akademisk nivå. 

Vill du studera kurser motsvarande 
grundskolans kurser?
För dig som har behov av att studera kur-
ser motsvarande de som ges i grundskolan 
finns det flera möjligheter hos oss.  Här 
kan du som vuxen läsa de kurser du saknar 
från grundskolan. 

Mer information
Vill du få mer information om dina möjligheter att utvecklas tillsammans med oss 
på vuxenutbildningen i Forshaga, gå gärna in på vår webbsida  www.forshaga.se/vux 
eller ring vår studie- och yrkesvägledare på telefonnummer 054-17 20 49.

Verksamheter 
i Kulturhuset
Från och med  1 januari 2017
• Hubben, Deje 
• Deje Folkets husförening 
• Deje bibliotek 
• Fritidsbanken 
• Svenska kyrkan 
• Hårdrock för alla 
• samt alla andra som nyttjar 

huset både dag- och kvällstid.

Välkommen till vuxen-
utbildningen i Forshaga

Vill du studera en vård- och 
omsorgsutbildning?
Då är du välkommen att söka vår vård- och 
omsorgsutbildning! Eftersom den är ett 
certifierat vård- och omsorgscollege har 
vi möjlighet att efter avslutade studier 
utfärda diplom till elever som klarat utbild-
ningen med godkända betyg. 

Vill du studera kurser inom särskild 
utbildning för vuxna?
Särskild utbildning för vuxna är till för 
personer med funktionshinder, utvecklings-
störning eller med förvärvad hjärnskada. 
Kurserna finns i Karlstad. 

Vuxenutbildningen ger möjlighet till ökade kunskaper som du kan 
använda i samhälls- och yrkeslivet och för fortsatta studier. Nu är 
det hög tid att söka kurser inför hösten!

Just nu pågår en omstrukturering av 
Deje Kulturhus. Efter ett beslut i kom-
munstyrelsen om att hitta fler verksam-
heter som ska fylla byggnaden är vi nu 
på väg att flytta och bygga om för att 
göra plats för de nya hyresgästerna som 
ska hjälpa till att skapa liv i huset.

Deje bibliotek stängt mellan 1 juni och 
15 september 
För att göra plats för de nya hyresgäs-
terna kommer biblioteket att få minskad 
yta och är stängt för besökare mellan 1 
juni och 15 september då lokalen byggs 
om och bibliotekspersonalen flyttar om 
i bokbeståndet. Ni är varmt välkomna 
till biblioteket i Forshaga som har öppet 
hela sommaren (sommartider 13 juni-22 
augusti). 

Fritidsbanken och Svenska kyrkan 
flyttar in 
Under hösten fortsätter ombyggnation 
och förflyttningar då Fritidsbanken 
flyttar in i december 2016 och Svenska 
kyrkan under 2017. 

Omstrukturering
Kulturhuset i Deje 

Elisabeth Olofsson
IT- och utbildningsadministratör
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Drömsommarjobb 
som blir verklighet
Under april hade ungdomar födda 2000 och tidigare chans att fylla 
i en drömplan chans att fylla i en drömplan för att få möjlighet att 
jobba med sitt drömsommarjobb under veckorna 24 till 26.

Under våren flyttade Hubben ut sin 
verksamhet och har anordnat aktiviteter 
på måndagar och onsdagar i Forshaga 
och Deje. 

Ungdomarna har bland annat fått testa 
på mångkamp, Mästarnas Mästare, hin-
derbana med cykel, moped och EPA och 
bumperball. Ungdomssamordnarna har 
också anordnat en hajk, en paintballresa 
och Lisbergsutflykt. Pär fick med sig ett 
härligt gäng på en hajk med övernatt-
ning vid Glaskogen och Kicki och Jocke 
åkte tillsammans med ett trettiotal 
ungdomar till Karlstad och testade på 
paintball vilket var mycket uppskat-
tat av ungdomarna som gärna hakar på 
igen! Detsamma gällde för Lisebergsre-
san som gick av stapeln den 11 juni och 
där det blev mycket skratt och skoj. 

Hubben 
flyttade utomhus

I år kommer de ungdomar som ansökt 
bland annat jobba med att filma en doku-
mentär om handbollsskola, driva Edebys 
sommarcafé 2016, anordna fiskeläger, 
utveckla och sköta reflexbanan vid SISU 
och anordna en ungdomscirkel. Ungdoms-
cirkeln kommer att fokusera på integration 
där man lära känna varandra genom olika 
aktiviteter till exempel fotboll och lära sig 
om svenska seder, språk och traditioner. 

Drömsommarjobbet

Edeby 
sommarcafé
Linda Isaksen kommer att driva 
Edeby Sommarcafé i Övre Ulleruds 
hembygdsgård i Edeby längs Klarälvs-
banan. Linda kommer att servera 
hembakat och lättare lunch. 

Öppettider:

Onsdagar 12-18 (till och med 6 juli)

Lördagar 12-18 (juli ut)

Söndagar 12-18

Till hösten ska det bli intressant att höra 
hur ungdomarna har upplevt sina dröm-
sommarjobb och vad de har lärt sig om 
entreprenörskap, planering, eget ansvar, 
arbete med mera.

Linda Jungarå
Kommunikatör 

Sommarläger
Under maj delades en broschyr ut till alla 
elever i Forshaga kommuns grundskolor 
med information om kostnadsfria läger som 
de fick chansen att anmäla sig till. Förhopp-
ningsvis har ditt eller dina barn redan fått 
testa på någon av aktiviteterna eller har 
det spännande framför sig med något av 
lägren som finns senare i sommar. Hoppas 
lägren kan bidra till att barnen får en rolig 
och minnesvärd sommar och förhoppnings-
vis hittat ett nytt favoritintresse! 

Läs mer på forshaga.se - Ung i kommunen.
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Festliga Forshaga
Joakim Ekstam från DejeForshaga Centrum- 
föreningen är en av drivkrafterna bakom 
Festliga Forshaga och han är väldigt nöjd 
med årets upplaga. 
- Det kom fler än vad jag hade vågat hop-
pats på med tanke på att det var så många 
evenemang i kommunen den dagen. Vi 
hade ju till och med tur med vädret för 
första gången på många år! 
 
Mycket på gång under dagen och i år var 
det bland annat första gången vi fick se 
rally i centrala Forshaga. Butikerna hade 
extraöppet för de shoppingsugna, det 
fanns möjlighet att utmana familj och 
vänner i sumobrottning, barnen fick hoppa 
hoppborg och pyssla samtidigt som Sötli-
kör, Gundegabaletten och Team Hälsohuset 
höll uppträdanden. Som avslutning korades 
årets vinnare i baktävlingen med bakelser 

En händelserik lördag i maj
Lördagen den 28 maj var en händelserik dag!Det var åter dags för årets upplaga av Festliga Forshaga som 
arrangeras av DejeForshaga Centrumförening. Forshaga fylldes under dagen och kvällen med roliga och 
spännande aktiviteter! Forshaga motorclub bjöd på rally och på Ängevi spelades brännbollsturnering.

som årets tema. Vinnaren i barnklassen 
blev Ellinor Sundström som även vann pu-
blikomröstningen och vinnaren i vuxenklas-
sen blev Magda Varga.

Festliga Forshaga i parken
I Folkets park fanns det aktiviteter för 
både förmiddag och kväll. Tidigare under 
dagen kunde man bland annat shoppa loss 
bland fynden på bakluckeloppisen, se på 
brandkårsuppvisningen eller Sagoberät-
tarnas barnteater. Under kvällen bjöds 
det på svängig underhållning av Häggstad 
Brothers och Hårdrocksorkestern (Midas 
Touch fick tyvärr ställa in). Man fick också 
möjlighet att hälsa och kramas med kom-
munmaskoten Björn som hjälpte bibliote-
ket att hålla ställningarna i parken när de 
flyttat ut för årets bokbytardag. Det an-
ordnades också tipspromenad för barnen. 

Forshaga motorclub firar 
60 år med jubileumsrunda! 
Under förmiddagen kunde besökarna av 
Festliga Forshaga också passa på att be-
undra bilar och njuta av rally då Forshaga 
motorclub firar 60 år och anordnade en 
jubileumsrunda. 87 stycken deltagare från 
hela Värmland och andra län gjorde upp 
i nio olika klasser och körde åtta stycken 
specialsträckor på grus varav en på asfalt 
mitt i centrala Forshaga, totalt 135 km. 

Start, mål och service hölls vid Lärcenter. 
Totalvinnare blev Kristoffer Karlsson från 
SMK Trollhättan med co-driver Ida Bood 
(MK Ratten) och andra platsen gick till 
Niklas Blomkvist (Munkfors MC) från Deje 
tillsammans med co-driver Alexander 
Glavsjö (Karlstad MC bil). Niklas kom på 
andraplats totalt men vann sin klass med 
1,2 sekunder. Grattis! 

Cyklister och indianer - 
vinnare på Brännbollsfesten
Lördag den 28 maj var det som sagt många 
evenemang och arrangemang på gång i 
kommunen och samtidigt som Festliga Fors-
haga och Jubileumsrundan pågick i centrala 
Forshaga och parken så pågick, i strålande 
solsken, årets brännbollsturnering där 
Gökhöjdens Bôllsmällers slutligen stod som 
segrare, Team Barbro blev andrapristagare 
och Bring it on vann pris för bästa utkläd-
nad med deras indiantema. Gratulerar och 
bra spelat till samtliga lag i turneringen! 

Foto: Cicci Wik, frilansredaktion.seFoto: Cicci Wik, frilansredaktion.se
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Från nomineringen:
Kommunen deltog nyligen i en stor 
undersökning där kvaliteten i vår 
bemötande mättes. Undersökningen 
visade att 100 % ansåg sig ha fått ett 
gott bemötande! Resultatet är ett 
kvitto på hur viktigt kommunväxelns 
personal är och vilken otroligt viktigt 
insats de gör för oss som jobbar i 
kommunen och de som vill komma i 
kontakt med oss!

Nationaldagsfirande och 
medborgarceremoni
Besökte du något av de nationaldagsfirande som anordnades i 
kommunen? Gamla kraftstationen och Forshaga hembygdsgård 
firade med bland annat fika och sång. 

Förra året var det premiär för medborgarceremoni under nationaldagen. Den nya 
traditionen kommer att äga rum varje år och i år bjöds 22 nya svenska medborgare in 
till Forshaga Hembygdsgård där de fick motta diplom och flagga av kommunalrådet Per 
Lawén och integrationssamordnare Balkis Faili. Övriga politiker fanns också på plats för 
att mingla, svara på frågor och dela ut den goda nationaldagsbakelsen till de som valt 
att komma och fira. 

Alla anställda av Forshaga kommun har 
haft möjligheten att nominera sitt eget, 
eller något annat, arbetslag till vårens 
värdeskapare. Utmärkelsen ska lyfta 
goda exempel på värdskap bland oss som 
är anställda inom kommunen. Genom 
att lära av varandra kan vi bli ännu fler 
stolta och engagerade medarbetare!

Vårens värdeskapare är personalen i 
kommunens växel som uppvaktades 
med diplom, tårta och en biokväll av 
kommunchef Anders Pettersson. 

Vårens 
värdeskapare

Linda Jungarå, kommunikatör 

Problemet gäller främst gator som inte är 
raka. Om det står bilar på båda sidorna i 
svängar kan det bli svårt för större fordon, 
som brandbilar och sopbilar, att ta sig fram.
- Vi märkte av problemet vid branden på 
Virvelgatan i Forshaga. Där hade vi svårt 
att ta oss fram med våra räddningsfordon 
och fick uppmana folk att snabbt flytta 
sina bilar, säger Jörgen Rignell, Räddnings-

Använd ditt sunda förnuft när du parkerar bilen

tjänsten i Karlstadsregionen, som ledde 
insatsen i första skedet.

Exempel på områden i Forshaga där pro-
blemet lätt uppstår är Skivudden, Åsen, 
Stackbråtarna, Anneberg, Tjärnheden och 
Tjusbol. Om man bor eller är på besök där 
behöver man tänka till lite extra innan 
man använder gatan som parkeringsplats. 

Brukar du parkera på gator som blir trånga när det står bilar på båda sidorna? Då ber vi dig tänka till 
innan du gör det nästa gång. Dåligt med utrymme kan ställa till det ordentligt vid räddningsinsatser, 
gatusopning, sophämtning, snöröjning och liknande. 

Hushåll med fordon som inte får plats på 
den egna tomten kan också behöva se sig 
om efter bättre ställen att parkera än 
ute på gatan. Kanske finns det områden 
med mer plats lite längre bort? Med sunt 
förnuft kan man underlätta betydligt för 
yrkestrafik som behöver kunna ta sig fram. 

Mattias Göthberg, kommunikatör
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Ekonomisk 
summering av

2015
Årsredovisningen är en ekonomisk summering 

och viktig del i kommunens ekonomisystem. 
Den ger information om vår verksamhet 

och ekonomiska ställning. 

Årets resultat
Årets resultat uppgår till cirka 900 000 kronor. Kommunen når inte sin målsättning 
att resultat långsiktigt ska ligga på en nivå som motsvarar 2% av skatteintäkter och 
skatteutjämning.

Investeringar
Under 2015 har kommunen investerat för 52,4 miljoner kronor.  
De största investeringarna är:
• Om- och nybyggnation av Dejeskolan
• Nya återvinninsgcentralen vid Kvarntorp
• Membranfilter VA-verk

Befolkningsutveckling
Forshaga kommuns folkmängd är
oförändrad i förhållande till 2014. 
Utvecklingen från 2011 framgår 
av tabellen till höger.

Framtiden
Ett bostadsförsörjningsprogram ligger till grund för den framtida bostadsplaneringen 
i kommunen. Ska målen om befolkningsutveckling nås är tillgången på bostäder en 
grundförutsättning. Vi behöver också möta den åldrande befolkningens behov av 
bostäder med god tillgänglighet och bra service.

Kommunens 
övergripande mål
Forshaga kommuns vision är barnkommun i 
Värmland. Forshaga kommun, en kommun 
där alla utvecklas till trygga, nyfikna och 
kreativa medborgare. Kommunen arbe-
tar med mål utifrån tre olika områden; 
medborgare, medarbetare och ekonomi. 
På nästa sida finner du en sammanfattande 
analys.

Målområde medborgare

Målområde medarbetare

Målområde ekonomi

Alla har en god uppväxt

Allas delaktighet genom information  
och en öppen dialog med medborgarna

God hälsa bland medborgarna

God förståelse för uppdraget

En god hälsa bland medarbetarna

Hållbar utveckling

Tillväxt

God ekonomisk hushållning

Målet är uppnått

Målet är delvis uppnått

Målet är inte uppnått

Barn- och utbildningsnämnd

Kollektivtrafik

Räddningstjänst

Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelse

Miljö- och byggnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Lärande- och arbetsnämnd
45,8%

29,9%

6,2%

14%

1,4%

1%

0,2%1,5%Så här fördelas 
skattepengarna
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Årsredovisning 2015 
finner du i sin helhet 
och i korthet på forshaga.se

Årsredovisning i korthet2015

Invigning av de nya 
vandringslederna vid Löved.

Viktiga händelser under 2015
Nya övergripande mål
En strategisk plan med fem målområden 
och övergripande mål har tagits fram och 
fastställts av fullmäktige. Till de övergri-
pande målen finns också mätbara mått 
angivna.

Flyktingmottagande
Flyktingkrisen hösten 2015 har påverkat i 
princip alla kommunens verksamheter och 
medfört att både agenda och resursfördel-
ning omprioriterats. Med gemensamma 
krafter har mottagandet, i allt väsentligt 
genomförts på bästa sätt.

Bostadsförsörjningsprogram
Ett program för bostadsförsörjning 2015-
2019 har tagits fram och beslutats av 
kommunfullmäktige.

KKiK
Forshaga kommun har för första gången 
deltagit i KKiK-mätning (kommunens kvali-
tet i korthet).

Välkomstceremoni
I samband med 6:e junifirandet genomför-
des för första gången en särskild välkomst-
ceremoni för nya medborgare.

Kristallklart vatten
Ett nytt reningsfilter, s.k. nanofilter, instal-
lerades i vattenverket med kristallklart 
vatten som följd.

Kultur i skolan
Alla elever har genom kultur i skolan tagit 
del av kultur i olika former.

Företagsbesök
Näringslivsarbetet har hittat sina former 
och under året har 58 företagsbesök 
genomförts.

Oasen öppnas
Hårt tryck på boendeplatser har medfört 
öppnande av nytt demensboende på Lint-
järn, Oasen.

58 företagsbesök
flyktingkrisen påverkade många verksamheter

välkomstceremoni 

för nya medborgare

NYa övergripande mål

för kommunen
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Höjning av 
avgifter för 
vård och omsorg 
Kommunfullmäktige i Forshaga kom-
mun har beslutat att avgifterna inom 
vård och omsorg kommer att höjas från 
den 1 juli 2016, i samma omfattning 
som beslutats av Riksdagen. 

Beslutet innebär att den högsta avgif-
ten (maxtaxan) för vård och omsorg 
höjs från 1772 kronor per månad till 
1991 kronor per månad. 

Detta medför att du som har ett 
avgiftsutrymme som är högre än 1772 
kronor per månad kommer få en höj-
ning av din avgift till maximalt 1991 
kronor per månad.  

Innan du får din räkning avseende av-
gifter för juli (i början av september) 
kommer du att få ett nytt avgiftsbeslut 
om din avgift har förändrats. 

Kontakt
Har du frågor kontakta  
enhetscheferna via kommunens 
växel på telefon 054-17 20 00.

Kontakt
Kontakta Susanne Pettersson, 
telefon 054-17 22 21 för mer 
information om Boken kommer.

Tillsynsbesök nattetid via kamera innebär 
att det hos den äldre görs tillsyn vid avta-
lade tidpunkter för att denne ska känna sig 
trygg i sin hemmiljö. 

Insatsen fungerar bäst för den som blir 
väckt vid tillsynsbesök av nattpatrullen 
eller av annan orsak inte vill att någon 
annan person ska komma in i bostaden 
när man sover. Valfriheten ökas också då 
insatsen kan ges fler gånger per natt och 
vid tidpunkter den enskilde själv väljer.

Kameran monteras i sovrummet och riktas 
mot sängen. Vi har en överenskommelse 
med Tunstall’s larmcentral, Trygghetscen-
tralen. Tillsynen sker genom att larmope-
ratören på Trygghetscentralen via kame-
ran, på i förväg överenskomna tidpunkter, 
genomför tillsynen. Inga bilder lagras och 

Tillsyn för äldre nattetid 
med hjälp av kamera
Vård och omsorg kommer under hösten erbjuda äldre insatsen 
tillsyn nattetid – via kamera. Vi kommer börja i liten skala och 
genomföra det som ett pilotprojekt under cirka ett halvår. 

kameran är avslagen all övrig tid. Om per-
sonen inte ligger i sin säng eller om något 
annat verkar onormalt kontaktar operatö-
ren nattpatrullen enligt samma rutin som 
för trygghetslarm. Kameran går enbart att 
aktivera nattetid. 

Avtal skrivs med den enskilde om hur 
många gånger och vid vilka tidsintervall 
tillsynen ska genomföras. En grundförut-
sättning för att insatsen ska kunna beviljas 
är därför att den esökande är beslutsför-
mögen.

Insatsen tillsyn via kamera är en bistånds-
bedömd insats enligt Socialtjänstlagen.

Ing-Marie Fritzson
Verksamhetsutvecklare, vård och omsorg

Boken kommer
Den som inte kan ta sig till biblioteket 
på grund av kort- eller långvarig sjuk-
dom, hög ålder eller funktionsnedsätt-
ning kan få böckerna hem till dörren. 
Bokpaketen plockas ihop efter dina 
önskemål.



Kontakten Nr 3, 2016      19   

Nytt hem för ensamkommande barn
Under 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige och vår kommun. Nu är äntligen bostads-
frågan löst och barnen har börjat flytta in i de nya lokalerna på HVB Fridhems avdelning Forsen.

Under hösten 2015 kom rekordmånga en-
samkommande barn till Sverige ochMigra-
tionsverket anvisade fler ensamkommande 
barn till Forshaga kommun än avtalat. 
Annika Noleryd som är enhetschef på HVB-
hemmet Fridhem, har under ett par års 
sökande inte lyckats finna nya lokaler för 
verksamheten. 

- Ungdomarna fick helt enkelt dela rum. 
Men när det var slut på platser här, så fick 
vi köpa platser hos externa familjehem 
och HVB hem runt om i landet. Då räckte 
det inte längre att kolla i den egna kom-
munen, berättar Annika Noleryd, enhets-
chef på HVB hemmet Fridhem. 

40 platser för ensamkommande
Slutligen blev lösningen att hyra mo-
dulhus. Här ska man skapa fyrtio nya 
boendeplatser för ensamkommande barn.  
Enligt detaljplanen är området vid Forsen 
utmärkt som parkmark. Det innebär att 
om man vill ha ett permanent boende för 
ungdomarna måste detaljplanen göras om. 
Istället beviljade miljö- och byggnämnden 
ett tillfälligt bygglov på fem år och det 
påskyndar byggprocessen. 

- Ja, annars får man göra om detaljpla-
nen och det tar ungefär ett år plus tid 
för eventuella överklaganden. Överkla-
gar man under detaljplanen kan det dra 
ut på tiden och vi visste att ungdomarna 
skulle komma redan under våren, säger 
Maria Norell, ordförande i 
miljö- och byggnämnden. 

Alla närboende i området har 
fått möjlighet att lämna syn-
punkter, eftersom byggandet av 
modulerna innebar ett avsteg 
från detaljplanen. Man fick in 
ett sextiotal yttranden. Flerta-
let av synpunkterna hade dock 
inte någon motivering.

- Synpunkterna som kom in 
bestod av att man var rädd att det skulle 
förlora värde i deras fastigheter. Det 
fanns en oro för simkunnigheten hos de 
ensamkommande, eftersom det ligger 
nära Klarälven. Om det var tillräckligt 
stora rum för barnen att förfoga över. 
Det fanns också en oro att det skulle 
bli stökigt på området, redogör Maria 
Norell.

- I dagsläget så har vi cirka 25-28 ungdo-
mar som kommer att flytta in successivt, 
när vi flyttar dit. Tio tar vi med oss på en 
gång, sen kommer det komma ungdomar 
från placeringar lite succesivt, berättar 
samordnaren Ylva Olm. 

Fler jobb hos kommunen
Det ökade trycket på HVB-platser innebar 
även ett behov av mer personal. Sedan 
1 november 2015 har det skapats 28 nya 
arbetstillfällen, varav tio personer är 
rekryterade till avdelningen Forsen. 

Annelie Nilsson
Processledare

Öppet hus!
Nu öppnar vi upp dörrarna till boendet Forsen. Den 22 juni kl.14-19 är du välkommen till öppet hus då vi visar lokalerna, Slottsvägen 18 i Forshaga. 
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Jag var 19 år när jag för första gången stod 
bakom en lånedisk. Platsen var Tomelilla. 
Jag hade vansinniga problem med att 
förstå skånskan och hoppades hela tiden 
på att Hasse Alfredsson skulle komma in, 
men det gjorde han aldrig. Nu är jag 29 år 
och cirkeln är sluten. Sen ett par månader 
tillbaka arbetar jag som bibliotekarie i 
Forshaga och Deje, med mångfaldsfrågor 
som främsta uppdrag. 

Vägen mellan Tomelilla och Forshaga har 
varit lång och krokig. Jag utbildade mig i 
Freds- och konfliktvetenskap i Malmö, folk-
högskolade mig genom Sverige, pluggade i 
Israel, jobbade i Ecuador och kuskade runt i 
Östafrika innan jag återförenades med min 
barndoms Värmland. Ibland kan jag sakna 
den speciella doften av bensin blandat med 
värme som jag bara har upplevt utomlands 
och någon gång ska jag börja resa långväga 
igen. Just nu trivs jag dock rätt bra med 
skogarna omkring mig. Världen får jag 

Personal-
   porträtt

dessutom uppleva genom min tjänst här 
på biblioteket. Jag arbetar mycket med 
service gentemot människor som har andra 
modersmål än svenska. Det innebär bland 
annat att tillgodose behoven av litteratur 
på andra språk och att få information över-
satt och förmedlad.  På biblioteket arbetar 
vi sex personer. Förutom att träffa våra 
låntagare i informationsdisken, jobbar vi 
med barn- och skolverksamhet, teknik och 
it-handledning, informationssökning, ut-
ställningar, projekt och massa annat. Vi är 
alltid öppna för idéer från våra låntagare. 
Tillsammans med mina kollegor arbetar jag 
för att göra biblioteket till en så öppen och 
inkluderande plats som det bara är möjligt. 

När jag inte jobbar, spenderar jag tiden 
med mitt treåriga charmtroll. Jag tror att 
vi har varit på sightseeing i varje lekpark, 
skog och dunge som finns i Värmland. 
Höjdpunkten på dagen är att varje (!) kväll 
klockan 18 rocka loss till Bolibompadrakens 

dans. En specialkunskap vi besitter är att 
båda kan varenda Alfons Åbergbok utantill. 
Jag delar mer än gärna med mig av mina 
Alfons-kunskaper till bibliotekets låntagare, 
men kan absolut tänka mig att rekommen-
dera annat också. Jag vet en hel drös med 
böcker som passar att somna i efter långa 
dagar. 

Även om det tog mycket tid innan jag själv 
förstod det, har det nog alltid varit ganska 
självklart att jag till slut skulle hamna här. 
I bibliotekarieyrket ligger en stor frihet när 
det kommer till att utveckla vår verksam-
het, vilket gör det möjligt att fylla arbets-
dagarna med intressanta och spännande 
saker. Jag ser biblioteket som en fantastisk 
organisation eftersom vi har möjligheten 
att ge en röst till människor som annars har 
svårt att göra sig hörda. För mig är det allt 
jag kan önska av en arbetsplats.

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Frida Närman arbetar som bibliotekarie. Tillsammans 

med sina kollegor arbetar Frida för att göra biblioteket 
till en så öppen och inkluderande plats som möjligt. I

sitt jobb har hon möjlighet att ge en röst till människor 
som annars har svårt att göra sig hörda.

Namn: Frida Närman

Yrke: Bibliotekarie

Forshaga kommuns e-tjänster är till för 
dig som vill göra dina ärenden direkt på 
webben när det passar dig bäst. I vår 
e-tjänsteportal kan du bland annat an-
söka om barnomsorg, inackorderingsstöd, 
vuxenutbildning, autogiro och vatten och 
avlopp. Du kan också låna e-böcker, söka 

E-tjänster förenklar för dig
parkeringstillstånd, felanmäla, boka tid i 
idrottshallar och söka lediga arbeten. 
Dessa och fler e-tjänster hittar du på 
e-tjanster.forshaga.se.

Föreslå nya e-tjänster
Vår ambition är att tjänsterna ska bli fler 

efterhand så du kan utföra ärenden när du 
har en stund över. Saknar du en e-tjänst el-
ler har förslag på en e-tjänst som inte finns 
idag? Skicka in ditt önskemål via e-post och 
berätta. Vi lovar att ta del av ditt förslag 
och titta på möjligheter att införa som 
e-tjänst. 
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Vem är Anders Johansson?
48 år och särbo med tre barn, varav den 
yngsta dottern går ut nian på Lärcenter i 
Forshaga i vår. Har bott i Skived i närmare 
20 år fram till 2012 så intresset är stort av 
att arbeta och ansvara för Forshaga kom-
mun. Bor numera i Karlstad. Har tidigare 
arbetat på I2 i Karlstad och A9 i Kristine-
hamn. Blev polis 2007. Tränar, går gärna i 
fjällen och på matcher med AIK fotboll.

Vad gör en kommunpolis?
En kommunpolis är en ledningsfunktion 
för lokalpolisområdeschefen. Vi arbetar 
mest med samverkan och samarbete med 
kommuner. Det kan exempelvis handla om 
medborgardialog/medborgarlöften, ungdo-
mar och ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, 
Dopningsmedel och Tobak). Arbetet är till 
största delen brottsförebyggande.

Vad innebär medborgarlöfte? 
I den nya Polismyndigheten ska den lokala 
lägesbilden ligga till grund för priorite-
ringar i verksamheten och samverkan 

Forshaga har fått en 
kommunpolis
Anders Johansson jobbar som kommunpolis, vilket är en ny befatt-
ning i polisens nya organisation. Han ansvarar för kontakterna med 
Forshaga kommun, Kil kommun och Karlstad kommun som tillsam-
mans med Grums och Hammarö ingår i lokalpolisområde Karlstad.

med kommunerna ska stärkas. Om polis 
och kommun samordnar sina insatser kan 
samhällets samlade resurser användas mer 
effektivt och det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet bli än mer 
framgångsrikt.

Medborgarlöften förstärker och utvecklar 
samverkansöverenskommelser mellan polis 
och kommun och är en del av polisens nya 
styrmodell. Medarbetarna och medborgare 
ska kunna påverka verksamheten i större 
omfattning än tidigare.

Utefter brottsstatistik och synpunkter som 
vi får in från medborgare genom dialo-
gen kommer Lokalpolisområde Karlstad 
tillsammans med Forshaga kommun, att ta 
fram 1-3 konkreta aktiviteter som vi lovar 
medborgarna att genomföra. Medborgar-
löften kommer att arbetas fram under 
hösten.

Mattias Göthberg
Kommunikatör

Invånardialog 
för ökad trygg-
het i Forshaga 
kommun
Polisen ska i högre grad närvara i 
lokalsamhället och lyssna in vad 
det är som oroar medborgaren, det 
vill säga vad det är som gör dem 
otrygga (i huvudsak relaterat till 
rädsla för brott). 

Dialogen ska:
• leda till att invånare i ökad 

omfattning engageras och invol-
veras i det brottsföre-byggande 
och trygghetsskapande arbetet 

• leda till att polisen blir mer 
delaktig i lokalsamhället

• ge en fördjupad bild av Forsha-
ga kommuninvånares trygghets-
situation

Vad tycker du är viktigast att 
polisen i Forshaga arbetar med 
tillsammans med kommunen för att 
öka tryggheten och minska brotts-
ligheten i Forshaga kommun?

Bidra med dina synpunkter genom 
att svara på en webbenkät. 

Du hittar enkäten på: 
www.forshaga.se/dialogtrygghet
Enkäten finns att svara på 
fram till 10 juli. 

Polisen kommer också tillsammans 
med kommunstyrelsens politiker 
finnas på plats under Forshaga 
marknad 8-9 juli för att samla in 
dina synpunkter. 
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Cecilia Olsson
arbetar på Pallin Åkeri AB 

som sköter driften av återvinnings-
centralen i Forshaga kommun.  

Fem frågor

1. Hur länge har Pallin åkeri funnits? 
Företaget har funnits i 83 år och har haft ansvar och skött driften av soptippen 
och återvinningscentralen i kommunen i 60 år i år, förutom 5 år då den låg ute 
på annan entreprenad. 

2. Berätta mer om familjeföretaget Pallin åkeri?
Företaget startades 1932 i Deje av Johan Pallin och 1970 övertogs det av hans 
söner. För 16 år sedan, år 2000, tog Johans barnbarn, Ulla-Britt Pallin (Börje Pal-
lins dotter) över företaget tillsammans med sin man Per-Åke Pallin. Nu är jag och 
min man Johan Olsson nästa generation på tur att ta över företaget och det ser 
vi fram emot för vi brinner för det här.  

3. Hur känns det nu när den nya återvinningscentralen 
är invigd och öppnad? 
Jag tycker att det är ett genombrott och ett rätt steg i rätt riktning för miljön 
och det känns jättekul att vi får vara med och sköta den här nya moderna återvin-
ningscentralen ända från början.  

4. Du och din man är fjärde generationen att driva företaget 
och driften av återvinningscentralen - hur ser ni på framtiden? 
Vi har ett starkt intresse för miljöarbetet, vi ser det inte bara som ett jobb utan 
en del av vår livsstil och vi hoppas att de boende i kommunen kommer att gilla 
att återvinna och sopsortera på den nya anläggningen. 

5. Vad gör du när du inte jobbar på återvinningscentralen? 
Jag jobbar även som transportledare på LBC Frakt och när vi är lediga åker vi gär-
na på maskinmässor och liknande för det här är ett väldigt stort intresse för oss. 

Linda Jungarå
Kommunikatör 

Information från Näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET
Linda-Marie Fors

Företagslots
054-17 21 30

linda-marie.fors@forshaga.se

Hållbar 
handelsutveckling
Filipstads kommun har tagit initiativet till 
ett nytt projekt för att främja den lokala 
handeln. Forshaga kommun tillsammans 
med Torsby, Sunne, Karlstad, Kil och 
Kristinehamn ingår i projektet. Syftet med 
projektet är att stärka företagsamheten 
och öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag i Värmland.

Detta ska göras genom en rad åtgärder 
inom e-handelsområdet. Projektets insat-
ser kommer att möjliggöra för målgruppen 
handlare att utveckla sina idéer och af-
färskoncept. E-handelsfrämjande åtgärder 
som på sikt kan förnya handeln, och stärka 
platsens attraktivitet.

För några veckor sedan skickades en enkät 
ut till samtliga företag i Forshaga kommun 
via e post, för att kartlägga kompetensni-
vån inom området. Tanken är att resultat 
sedan ska användas för att kunna satsa på 
rätt åtgärder.  En del i detta kan vara att 
erbjuda föreläsningar och seminarier inom 
e-handelsområdet.

Målsättningen med projektet är att öka 
handelsindex och att showrooms ska 
etableras.

Anna Skinnargård
Projektsamordnare
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Fairtrade 
på jobbet

Nu är återvinnings-
centralen invigd
Den 1 juni öppnade vi portarna till vår nya återvinningscentral 
vid Kvarntorp. Per Lawén, My Funcke och Mys son Leo hjälptes åt 
att klippa bandet och hälsade sedan närmare hundra besökare 
välkomna att bekanta sig med anläggningen.

Öppettider på återvinningscentralen
Måndag 07.30-15.30
Tisdag 07.30-19.00
Onsdag 07.30-15.30

Vinnare i Forshaga kommuns utlott-
ning av en Fairtrade-gåva är Cutiepie 
beauty shop som bidragit till att göra 
världen lite rättvisare.

Genom att byta ut sitt socker, kaffe 
och te till Fairtrade-märkta produkter 
har Cutiepie beauty bidragit till att 
göra världen lite rättvisare. Fairtrade 
Sverige erbjuder möjligheten att 
registrera sin arbetsplats för att kunna 
göra skillnad i fikarummet. Forshaga 
kommun erbjöd de arbetsplatser som 
registrerade sig under en period i april-
maj att delta i en utlottning av lite 
godsaker för att förgylla fikarasten.

Ira Ljungberg använder sig idag av 
ekologiska produkter i verksamhetens 
hudvård men hoppas på att utbudet i 
framtiden även kommer att innehålla 
Fairtradeprodukter. På frågan om 
varför de valde att byta ut sitt fika till 
Fairtradefika svarar hon;
- Det var ett enkelt val, kan man bidra 
till en förbättring så är det självklart.

Forshaga kommun är diplomerad som 
Fairtrade City och jobbar ständigt för 
att utveckla utbudet av Fairtradepro-
dukter i kommunen.

Fairtrade är en oberoende certifiering 
med kriterier för ekonomisk, social och 
miljömässigt hållbar utveckling i länder 
med utbredd fattigdom. Fairtrade-
märkt bidrar till att odlare och 
anställda kan förbättra sina arbets-
 och levnadsvillkor.

Josefine Åslund
Kommunens kontaktperson för Fairtradefrågor

Torsdag 07.30-19.00
Fredag 07.30-15.30
Lördag 10.00-15.00   (stängt lördagar vecka. 25-31)

Slutförda projekt 2016
• 30 lägenheter anslutna på Haspelvägen.
• 11 villor anslutna på Bindaregatan/

Ladugatan.
• Hagagatan, Norrliden, Ljungstigen, del 

av Storgatan och Slingerstigen på Stack-
bråtarna är utbyggt. 49 hushåll anslutna.

Pågående projekt
• Vi gräver fiber till Edeby/Nyckelby 

fiberförening. Ett stort område med 40 
hushåll. Projektet beräknas vara klart i 
början av augusti.

• Fiberutbyggnad till Butorp påbörjas 
vecka 26. Området innefattar 31 hushåll.

• Vi har fått bidrag för stamfiber vilket 

Nytt från Forshaga fibernät
innebär att vi ska gräva fiber till Östra 
Deje, Solberg och Mölnbacka. Fiber-
läggningen i Östra Deje pågår just nu. 
Projektering av fiber till Mölnbacka 
pågår och därefter kommer vi även att 
titta på Hagen och Solberg.

• I juni kommer vi att göra förtätningar. 
Förtätning innebär att vi ansluter fastig-
heter i områden som redan är anslutna, 
en anslutning i efterhand helt enkelt.

• Vecka 26 kommer vi att dra igång nästa 
projekt där Moängsvägen på Skived blir 
utbyggt.

Isabell Hult
Forshaga Fibernät AB
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Kommunpolis 

Anders Johansson arbetar som kommunpolis.
Det är ett nytt arbete inom polisen. 
Han har ansvar för kontakterna med polisen
i kommunerna Forshaga, Kil och Karlstad.  

Vem är Anders Johansson?
Anders är 48 år och har tre barn. 
Anders har bott i Skived i nästan 20 år, 
men nu bor han i Karlstad. 
Anders blev polis år 2007. 
På fritiden tycker han om att träna, gå i fjällen 
och gå på fotbolls-matcher med AIK. 

Vad gör en kommunpolis?
En kommunpolis är en typ av chef inom polisen. 
Kommunpolisen arbetar mest med att samarbeta 
med andra kommuner om till exempel ungdomar 
och alkohol, narkotika och tobak. 

Anders Johansson, kommunpolis i Forshaga.

Vad är ett medborgarlöfte? 
Ett medborgarlöfte är något som polisen lovar 
att göra i en kommun eller i ett område. 
Om polis och kommun samarbetar så kan de  
lyckas bättre med att minska brotten i ett område  
och få människor att känna sig tryggare. 

Lokalpolisområde Karlstad och Forshaga kommun 
ska lyssna på medborgarna och sedan berätta  
en, två eller tre saker som de lovar att göra.  
I höst får vi veta vilka medborgarlöften det blir.  

Dialog för mer trygghet 
Polisen ska finnas mer ute bland folk i kommunen. 
De ska ha en dialog med människor och lyssna på 
vad som gör folk oroliga och otrygga. 
En dialog är att prata med varandra.

Dialogen ska:
• Göra invånarna mer intresserade av arbetet 
med att minska brotten och öka tryggheten.  
• Göra att polisen syns mer i kommunen och 
får veta som händer och vad som behövs. 
• Göra att polisen får veta mer om människors
trygghet i Forshaga kommun.  

Vad tycker du?
Vad tycker du är viktigast att polisen i Forshaga 
och kommunen arbetar tillsammans med 
för att öka tryggheten och minska brottsligheten 
i Forshaga kommun? 

Skriv vad du tycker genom att svara på frågor. 
Frågorna finns på: 
www.forshaga.se/dialogtrygghet 

Du kan svara på frågorna till 10 juli. 
På Forshaga marknad 8-9 juli kan du prata med 
polisen och kommunstyrelsens politiker.
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Nationaldag och nya medborgare  

Firade du nationaldagen i kommunen? 
Gamla Kraftstationen och 
Forshaga Hembygdsgård 
firade 6 juni med bland annat fika och sång.

Förra året var första gången kommunen också 
firade nya medborgare på nationaldagen.  

I år bjöd kommunen in 22 nya 
svenska medborgare 
till Forshaga Hembygdsgård. 
Där fick de diplom och svensk flagga 
av Per Lawén. 
Han är kommunalråd i Forshaga kommun.  

Flera andra politiker var också där 
för att svara på frågor och för att dela ut 
nationaldagsbakelsen till alla som kom för att fira. 

22 nya svenska medborgare hälsades välkomna.

Kamera på natten för äldre 

Vård och omsorg kommer under hösten att erbjuda 
något nytt för äldre.  
Det nya är att få tillsyn på natten via kamera. 
Forshaga kommun ska prova kameran i ett halvår 
och sedan bestämma om den är bra eller inte bra. 

Kameran sätts upp i sovrummet hos den äldre 
så att sängen syns när kameran är på. 
Den startar på bestämda tider 
så att Trygghetscentralen 
kan kontrollera att den äldre sover i sin säng.  

Om personen inte ligger i sin säng eller 
om något annat inte är normalt så 
kontaktar operatören nattpatrullen.

Äldre som är intresserade skriver ett avtal 
med kommunen. 
I avtalet står hur många gånger per natt 
de vill att kameran ska vara på.  

Drömjobb på sommaren 

I april kunde alla ungdomar i kommunen som 
är födda år 1999 önska vilket sommarjobb
de helst ville ha under två veckor.

I år har flera ungdomar fått sina drömjobb genom 
att bland annat att filma en handbollsskola, 
ha Edebys sommarcafé 2016, ordna fiskeläger 
och ordna en ungdomscirkel. 

Ungdomscirkeln är för ungdomar 
från olika länder,
så att de kan lära känna varandra och 
träna svenska genom att till exempel 
spela fotboll tillsammans.  
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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

30 maj -23 augusti
Sommarsalongen, Gamla Kraftstationen. Kraft-
stationen fylls av konst och konsthantverk från 
hela Sverige. Öppet torsdag-söndag 11-16.

fredag 24 juni 2016
Midsommarfirande, Forshaga hembygdsgård, 
13.00. Barnen klär majstången.

Makerspace kraftstionen. Gamla Kraftstationen,
10-12. Här är rätta stället att vara kreativ på. 

söndag 26 juni 2016
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.

måndag 27 juni 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka, 18.30. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling vid Åna 
Mölnbacka. 

fredag 1 juli 2016
Makerspace kraftstionen. Gamla Kraftstationen,
10-12. Här är rätta stället att vara kreativ på. 

lördag 2 juli 2016
Fotboll Östra Deje IK - Degerfors IF U
Tallmovallen, 13.00, division 5.

söndag 3 juli 2016
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.  
Bingo, minibingo och rövare. 

måndag 4 juli 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka, 18.30. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling vid Åna 
Mölnbacka. 

fredag 8 juli 2016
Forshaga Marknad, Forshaga centrum, 10-16. 
Knallemarknad.

Musikquiz, Forshaga Folkets park, 18.00.  
Välkomna på Musikquiz i Forshagaparken. 

Makerspace kraftstionen. Gamla Kraftstationen,
10-12. Här är rätta stället att vara kreativ på. 

lördag 9 juli 2016
Kaninhoppning, Stationsområdet Deje, 10-16.  
Värmlands Kaninhoppare arrangerar tävling. 

söndag 10 juli 2016
Kaninhoppning, Stationsområdet Deje, 10-16.  
Värmlands Kaninhoppare arrangerar tävling. 

måndag 11 juli 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka, 18.30. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling vid Åna 
Mölnbacka. 

fredag 15 juli 2016
Makerspace kraftstionen. Gamla Kraftstationen,
10-12. Här är rätta stället att vara kreativ på. 

lördag 16 juli 2016
Hemvändardagen, Forshaga Folkets park. 
Veteranfotbollsturnering på Ängevi och 
festligheter i Forshaga folkets park.  

Vernissage Sommarsalong period 2
Gamla Kraftstationen, 11-16. Delar av sommar-
salongen byts ut och nya konstverk presenteras. 

måndag 18 juli 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka, 18.30. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling vid Åna 
Mölnbacka. 

tisdag 19 juli 2016
Sommarboken, bokfika, Forshaga bibliotek, 
14.00. Gillar du att läsa, boktipsa och träffa 
kompisar? Då är Sommarboken något för dig! 
Biblioteket bjuder in till tre träffar under som-
maren med fika och boktips. För barn som kan 
läsa och är under 16 år. 

fredag 22 juli 2016
Kammarmusikafton, Gamla Kraftstationen,  
19.00. Välkommen till kammarmusikafton.  

Makerspace kraftstionen. Gamla Kraftstationen,
10-12. Här är rätta stället att vara kreativ på. 

söndag 24 juli 2016
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.  
Bingo, minibingo och rövare.  

måndag 25 juli 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka, 18.30. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling vid Åna 
Mölnbacka. 

fredag 29 juli 2016
Musikquiz, Forshaga Folkets park, 18.00.  
Välkomna på Musikquiz i Forshagaparken.

Makerspace kraftstionen. Gamla Kraftstationen,
10-12. Här är rätta stället att vara kreativ på.  

lördag 30 juli 2016
Friska Forshaga kartsläpp 3, SISU-gården. 
Häng med på stolpjakt. 

söndag 31 juli 2016
Fotboll Östra Deje IK-IK Arvika Fotboll U
Tallmovallen, 17.00. Division 5. 

måndag 1 augusti 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka, 18.30. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling vid Åna 
Mölnbacka. 

fredag 5 augusti 2016
Fotboll Östra Deje IK-Norrstrands IF 2
Tallmovallen, 19.00. Division 7 södra. 

Makerspace kraftstionen. Gamla Kraftstationen,
10-12. Här är rätta stället att vara kreativ på. 

lördag 6 augusti 2016
Bilutställning, Forshaga Folkets park, 11-16. Kom 
och parkera din veteranbil för allmän beskådan. 

Reelin and Rockin
Forshaga Folkets park, 20.00.  
Välkomna att rocka loss. 

söndag 7 augusti 2016
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.  
Bingo, minibingo och rövare. 

måndag 8 augusti 2016
KM i terränglöpning, Mölnbacka, 18.30.  

Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka, 18.30. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling vid Åna 
Mölnbacka. 

fredag 12 augusti 2016
Makerspace kraftstionen. Gamla Kraftstationen,
10-12. Här är rätta stället att vara kreativ på. 

söndag 14 augusti 2016
Finaler NWT Cup - DM ungdom 2016
Tallmovallen, 8- 18. Finalerna i Ungdoms-DM. 

måndag 15 augusti 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka, 18.30. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling vid Åna 
Mölnbacka. 

onsdag 17 augusti 2016
Fotboll Östra Deje IK-Nor Slottsbron
Tallmovallen, 19:00, Division 5. 

fredag 19 augusti 2016
Under Bluesen, Gamla Kraftstationen, 19.00. 
Välkommen till en skön pubafton med blues från 
1930- och 1940-tal.  

Med reservation för ändringar

Fotboll Östra Deje IK-Karlstad BK 2
Tallmovallen, 19.00. Division 7 södra. 

söndag 21 augusti 2016
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.  
Bingo, minibingo och rövare. 

måndag 22 augusti 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka, 18.30. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling vid Åna 
Mölnbacka. 

fredag 26 augusti 2016
Fotboll Östra Deje IK-Villastadens IF
Tallmovallen, 19.00. Division 5. 

lördag 27 augusti 2016
Friska Forshaga kartsläpp 4, Älvkroksvallen. 
Häng med på stolpjakt. 

Parkrocken, Forshaga Folkets park, 20.00. 
Årets sista parkfest.  

Lustenrundan
För femte året i rad vill Forshaga kommun, 
tillsammans med alla våra duktiga utställare, 
samarbetspartners och eldsjälar hälsa er varmt 
välkomna till Lustenrundan! Se sid. 3. 

Lustenrundans After art
Gamla Kraftstationen, 17.00. Lustenrundans 
härliga folkfest fortsätter med mingel och
musikpub i Gamla Kraftstationen.  

måndag 29 augusti 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka, 18.30. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling vid Åna 
Mölnbacka. 

onsdag 31 augusti 2016
Sommarboken, avslutning.
Forshaga bibliotek, 15.00.

fredag 2 september 2016
Fotboll Östra Deje IK-Olsäters SK
Tallmovallen, 19.00. Division 7 södra. 

söndag 4 september 2016
Bilbingo, Tallmovallen, 17.00.  
Bingo, minibingo och rövare. 

måndag 5 september 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka, 18.30. 
Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling vid Åna 
Mölnbacka. 

Föreslå
evenemang
Har du ett evenemang som du vill 
tipsa om? Skicka in det till oss så 
hjälps vi åt att sprida allt spännande, 
viktigt och kul som händer i vår 
kommun! 

Använd formuläret på forshaga.se.
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Alice Dunder Myreback Brayan Zamora

Ebba Green Elis Jonsson Staf

Alicia Stenbäck

Elsa Norbäck Elton Falk

Allie Agnarsson

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

Besök hos de nyfödda invånarna

Några gånger om året åker Forshagas kom-
munalråd runt i kommunen för att hälsa på 
och fira familjernas nya medlemmar. Bar-
net får blommor och kommunens maskot 
Björn. Bebisuppvaktningarna har blivit en 
fin tradition sedan första besöket år 2000. 
Och med omkring 100 uppvaktade bebisar 
varje år har besöken blivit många!

För oss är besöken mer än ett trevligt sätt 
att välkomna våra nya invånare. Det är 

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

Förälder! 
Du vet väl om att du kan beställa en för-
storing av bilden från bebisuppvaktningen? 
Ring vårt tryckeri, telefon 054-17 20 93. 
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Othilia Olsson Siri Johansson

Sixten Håkansson

Majken Johansson

Finn Feehan

Vidar Gustafsson

Melker Ohlsson

Leo Funcke

Otto Larsson

Viktor Fredriksson William Yvdal

Molly Andersson

Loke Hayd

Runav Budathoki

Oscar Engdahl

Luna Linder
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