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Efter en lång 
och kall vinter 
och vår hägrar 
sommarvärmen!
Nu vill vi bada i 
våra badsjöar, 
cykla på 
Klarälvsbanan, 
vandra på 
vandringsleder, 
motionera på

våra utegym, spela tennis, ta kontroller i 
Friska Forshaga och kanske klättra upp i det 
renoverade fågeltornet vid Norra Hyn.

Allt detta och mycket därtill kan vi nyttja 
kostnadsfritt eftersom vi tillsammans be-
kostat det via skattemedel. Föreningsaktiva 
hjälper i många fall till med skötsel av våra 
offentliga mötesplatser. Det är värdefullt.
Kanske kan även du och jag hjälpa till genom 
att vara aktsammare om det vi äger tillsam-
mans? Låt sommaren 2013 bli sommaren där 
klotter och skräp inte syns så långt ögat når!

Tillsammans med den kommande myggbe-
kämpningen kan detta blir den bästa som-
maren på länge. Färre översvämningsmygg, 
inget klotter och ingen skadegörelse!
 
Jag ser även fram emot den återkomman-
de Lustenrundan. Förra året var en succé! 
Men innan den går av stapeln blir det Hem-
vändardag, Diggiloo, Kammarmusikdagar och 
mycket mer. Så nog finns det mycket att göra!
 
Kommunfullmäktige har ställt sig bakom 
en plan för hur alla kommunala verksam-
heter ska jobba för att barnen ska ha det 
bra. Oavsett hemförhållanden. Därför har 
Forshaga kommun utsetts till årets Majblom-
mekommun. Det känns hedrande!

Jag önskar alla en riktigt glad sommar!

Omslagsfoto: mostphotos.com

I början av juni antogs Forshaga kommuns 
tillväxtstrategi av Kommunstyrelsens arbets- 
utskott. I strategin som heter Attraktiva 
Forshaga har vi nu åtta områden som vi pe-
kat ut och ska fokusera på för att öka vår 
attraktionskraft. Några av delarna har vi 
berättat om i Kontakten. Strategin i sin hel-
het finns att läsa på vår webbplats. Vill du 
veta mer om vårt arbete för ökad attrak-
tionskraft? 

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

Marcus Ekholm, näringslivschef 
054-17 20 51
marcus.ekholm@forshaga.se

Malin Brandin, kommunikatör

Tillväxtstrategin Attraktiva 
Forshaga är antagen 



Majblomman utser Forshaga till

Forshaga toppar listan på barnhjälpsorganisationen Majblommans 
årliga kommunranking. Diplomering kommer att ske 1 juli, under 
Almedalsveckan av Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

Fakta om 
Majblomman
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 
1907 arbetar Majblomman för att förbättra 
barns villkor i Sverige. Verksamheten byg-
ger på att barn hjälper barn genom att 
sälja majblommor. Majblomman är Sveriges 
största barnhjälpsorganisation med 700 
lokalföreningar. Varje förening är en del i 
barnets nätverk med familj, skola, fritid, 
hälso- och sjukvård samt socialtjänst på 
orten. Visionen är att alla barn ska få vara 
med och dela gemenskapen med sina kam-
rater i skolan och på fritiden. Under hela 
året ges bidrag till enskilda barn, skolakti-
viteter och forskning om barn. De driver ett 
sommarläger på Galtarö och verksamheten 
MajVojs. Majblomman tar varje år fram ett 
kostnadsfritt studiematerial till alla grund-
skolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare 
att arbeta för att motverka barnfattigdom 
i Sverige.

Mattias Göthberg, informatör

Majblommans undersökning skickas till 
Sveriges alla kommuner och storstädernas 
stadsdelar. Den innehåller frågor som rör 
skola, socialtjänst, fritid och kommunled-
ning. Frågorna handlar om saker som lig-
ger Majblomman extra varmt om hjärtat; 
att kommunerna ska följa skollagen och 
inte tillåta dolda avgifter i skolan, att man 
ska ta ett större ansvar för barn även un-
der sommarlovet och att man har planer 

för att möta barnfattigdom och kunskaps-
rutiner för de kommunanställda som tar 
beslut som rör barn. 

Läs mer om vad som gör Forshaga till Årets 
barnkommun 2013 på www.forshaga.se och
läs rapporten i sin helhet på www.maj-
blomman.se.



4    Kontakten nr 3, 2013

En god hälsa för alla invånare. Det är ett av kommunens övergripande 
mål. Vår hälsa påverkas av många saker; det första de flesta tänker på 
är förmodligen sjukdom. Men det kan också till exempel vara dålig 
ekonomi, oroligt samhälle med många brott eller osäker arbetsmark-
nad. Det långsiktiga folkhälsoarbetet bedriver kommunen därför 
på flera sätt. Det kan vara brottsförebyggande, stöd till förenings-
livet, goda och näringsriktiga måltider för barn och äldre, många 
möjligheter till idrotts- och motionsaktiviteter för alla samt 
arbetsmarknadsåtgärder. Här beskriver vi närmare några av 
de insatser vi gör.
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Tryggt samhälle
Att vara trygg i ett samhälle är viktigt för en 
god hälsa. Ett samhälle som vårt har få brott 
men människor kan ändå känna sig otrygga 
och till exempel inte våga gå ut när det är 
mörkt. Kommunen arbetar därför med olika 
typer av säkerhetsfrågor. Viktigt är att Fors-
haga har en attraktiv miljö och det jobbar vi 
för i gruppen ”Intryck Forshaga”. Vi har en 
nolltolerans mot klotter och sanerar direkt 
när det är klottrat på våra egna fastigheter 
och anläggningar. För att förebygga brott 
och bränder samarbetar vi med våra grann-
kommuner, polisen och räddningstjänsten.

I kommunen bor många barn och en säker 
trafikmiljö är därför viktig. Sedan flera år 
har kommunen infört max 30 km på de fles-
ta bostadsgatorna. Tyvärr är det en trend i 
samhället att det ska gå allt fortare, inte 
bara i trafiken. Vi tittar på en lösning för 
att om möjligt dämpa farten på villaga-
torna men samtidigt är detta en fråga som 
tjänstemän eller politiker inte ensamma 
kan lösa. Många behöver hjälpa till efter-
som det är en attitydfråga. 

Stöd till föreningslivet
Forshaga är en riktig föreningskommun 
med långt över 100 föreningar. Alla dessa 
tillsammans stärker bilden av Forshaga som 
en aktiv kommun. När det finns möjligheter 
att utöva sina intressen, själv eller tillsam-
mans med andra får man ett rikare liv och 
bättre hälsa. 

Föreningslivet är en viktig del i samhället, 
inte minst för barn och unga. Ofta sker 
föreningsarbetet helt på ideell bas. Som 
kommun värnar vi därför om dem och gör 
vårt bästa för att föreningen kan driva sin 
verksamhet. Kommunen kan hjälpa till och 
stötta ekonomiskt. Det finns olika former av 
föreningsbidrag. Det första är ett verksam-
hetsbidrag som ska gå till aktiviteter för 

unga. Det finns anläggningsbidrag som ska 
täcka viss del av kostnader för anläggningar 
och så finns det investeringsbidrag att söka 
och även viss möjlighet att få bidrag till att 
anställa personal.

Goda, säkra och näringsriktiga måltider
En måltid är inte bara mat utan består av 
flera delar: Måltiden ska vara god, säker, 
näringsriktig och hållbar, serveras i en triv-
sam miljö och integrerad i den övriga verk-
samheten. Allt detta är ingredienser för att 
en matgäst ska känna matglädje och må 
bra av maten. 

Varje vardag serverar kommunen cirka 
2000 måltider till elever, förskolebarn och 
inom omsorgen. För att säkerställa att mål-
tiderna är goda, säkra och näringsriktiga 
har kommunen beslutat om en kostpolicy. 
Kostpolicyn utgår från Livsmedelsverkets 
råd om näringsriktig mat som baseras på de 
nordiska näringsrekommendationerna. Re-
kommendationerna utgår från vetenskap-
liga rön och nya lanseras hösten 2013 och 
dessa baseras på den senaste forskningen. 
Ett av resultaten av översynen är att en 
större vikt läggs på måltiden i dess helhet 
samt på kvaliteten på fett och kolhydrater. 

Idrotts- och motionsaktiviteter för alla
Alla invånare ska ges möjligheter att röra 
på sig. Det har en avgörande betydelse för 
vår trivsel och hälsa. Därför satsar vi på 
att ha fräscha, stora och tillgängliga hal-

lar för bland annat lagsporter, ett badhus 
med gym, Klarälvsbanan för inlines, cykel- 
och vandringsleder, skid- och motionsspår, 
tillgängliga lekplatser samt de senaste 
tillskotten inom spontanidrott, pannabur, 
multisportarena, skatepark och utegym. 
Förutsättningarna är därmed mycket goda 
i vår kommun. Vad gäller möjligheterna att 
vistas ute i naturen så finns det också nära 
våra tätorter. Som exempel finns Sisu-om-
rådet väster om Forshaga tätort, söder om 
Skived (vid Hembygdsgården) och nordväst 
om Deje tätort (området vid skidstugan) 
och likhet med våra sporthallar är tillgäng-
ligheten god utomhus.

Från och med i år ingår vi en satsning till-
sammans med orienteringsklubbarna i kom-
munen som heter Friska Forshaga där tanken 
är att erbjuda en motionsaktivitet som passar 
många, att komma ut i tätortsnära skog och 
mark, själv eller tillsammans med andra. 

Barnfokus i folkhälsoarbetet
Vi som arbetar inom Forshaga kommun 
vill att alla ska vara trygga, nyfikna och 
kreativa. Vi vill ge barnen en bra start i 
livet och barnfokuset går som en röd tråd 
i verksamheterna. Som exempel så har vi 
en idrottsskola. I Forshaga Idrottsskola ger 
man barnen möjligheter att prova på olika 
sporter eller hur man ska äta för att må 
bra som kan bidra till ett livslångt intresse 
för fysisk hälsa. På skollov arrangerar vi fria 
idrottsläger och andra aktiveter och evene-
mang på temat rörelse.

Anne Hellström
kommunikatör kommunteknik och service

Malin Brandin
kommunikatör kultur- och fritid
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I Forshaga kommun får alla elever redan när de går i förskolan 
besöka Deje simhall. Efter en kort introduktion drar sedan en 
riktigt intensiv simskola igång. Simskolan pågår under fyra veckor 
i slutet av vårterminen. Det är mycket ovanligt att kommuner kan 
erbjuda fyra veckors simskola för elever i förskoleklass, så Forsha-
gas simskola är unik.
– Konsten att kunna simma är en viktig kunskap som barnen se-
dan bär med sig resten av livet, säger Annica Karlsson, simhalls-
föreståndare i Deje Simhall.

Livräddningsträning i simskolan.

Livsviktig simskola för alla elever

Malin Brandin
kommunikatör

Malin Brandin, kommunikatör

På sommaren är bad en av våra populäraste fritidsaktiviteter. För 
många människor, särskilt familjer med barn, har baden stor bety-
delse och som föräldrar ställer vi höga krav på badplatsen. 

I vår kommun finns fem friluftsbad: vid Abborrtjärn, Skivtjärn, Arnäs/Visten, Lillsjön och 
Västra Örten. 2013 har vi satsat på att göra badplatsen vid Abborrtjärn trevligare. Lagom 
till badsäsongen så har vi röjt på området vid Abborrtjärn, kört dit sand för att förbättra 
strandytan, gjort i ordning grillplats och ett enklare plank för att kunna byta om.

Alla elever i kommunen får tidigt lära sig att simma.

Läs mer 
om säkerhet
Mer information om hur vi arbetar 
kring säkerhet på våra badplatser 
finner du på vår webbplats. 

Kommunens 
friluftsbad
Abborrtjärn, Forshaga 

Skivtjärn, Deje

Arnäs, Visten, Deje

Västra Örten, Mölnbacka

Lillsjön, Olsäter

Vi avråder från 
bad i Klarälven
Klarälven är vacker men är ingen of-
fentlig badplats och vi uppmanar dig 
att vara försiktig. Vi avråder från bad 
i älven och vill uppmärksamma dig på 
att vattenströmmarna är starka och va-
rierar utmed älvfåran. Bottendjup kan 
variera från dag till dag och flytande 
bråte, stockar och avfall kan komma 
flytande i vattnet eller ligga på bottnen 
och därmed innebära stora risker.
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Gratis tennis 
i Forshaga 
I Forshaga finns två grusbanor på Tennis-
gatan vid Berghaget som från och med 
i år är gratis att använda. Banorna får 
användas varje dag klockan 7-21. Vid 
banorna hittar du information om hur du 
använder dem och hur du städar efter 
dig. Bokningen av speltider gör du också 
där. Varmt välkommen att öva din kick 
serv i sommar!

Malin Brandin
kommunikatör

Central
multisportarena
Du vet väl om att vi har en arena intill 
Forshaga Lärcenter för spontanidrottan-
de? Det är en så kallad multisportarena 
med konstgräs för till exempel basket, 
fotboll, handboll och innebandy. Den blev 
klar förra året och har används mycket. 

Skateparken 
invigs efter 
sommaren
Efter sommaren kommer en ny skatepark 
vid Forshaga Lärcenter stå färdig, om än 
något försenad. Det är den långa vintern 
som har försenat byggprocessen av den 
600 kvadratmeter stora betongparken. 
Betongparken kommer att vara speciellt 
anpassad för skateboardåkning och den 
är öppen för alla som vågar och vill. Den 
kommer att ligga intill multisportarenan 
och invigning blir i slutet av sommaren. 

Utegym även 
i Forshaga
Vid parken vid Berghaget i Forshaga finns 
ett utegym, liknande det som finns vid 
stationsområdet i Deje (bilden). Sju enhe-
ter finns placerade och gymmet invigdes i 
samband med Festliga Forshaga i början 
av juni.

Var med i Friska Forshaga! Den 11 maj släpptes 120 kontroller, vilket är stolpar som du 
ska försöka hitta. De sitter på mer och mindre kluriga platser i Forshaga, Deje och i 
Mölnbacka. På varje stolpe finns en bokstavskod. För varje kod som du registrerar på vår 
webbplats så får du större chans att vinna priser. 

Den 10 augusti släpper vi 60 nya kontroller! Allt du behöver är kartorna som följde med 
förra numret av Kontakten. Har du inte dem kvar så går det att köpa på flera försäljnings-
ställen i kommunen. Läs mer på www.friskaforshaga.se

FORSHAGA
FRISKA

Bli en stolpjägare



8    Kontakten nr 3, 2013

Alla barn 
behöver trygghet

Forshaga kommun vill vara en kommun där alla utvecklas till trygga, nyfikna och 
kreativa medborgare. Ett av de kommungemensamma målen lyder ”Alla har en god 

uppväxt”. Detta betyder att alla beslut som tas ska tas utifrån barnens bästa. Genom före-
byggande arbete och samverkan kan vi skapa förutsättningar för att barnfamiljer känner 

sig trygga och att det vid behov finns ett utvecklat och anpassat stöd för familjen.

Förebyggande arbete
Att jobba förebyggande är en stor och vik-
tig del av arbetet för att alla barn ska få 
växa upp under trygga förhållanden. Hur 
lyfter vi fram barnens bästa i alla beslut 
som tas? Genom samverkan kan man identi-
fiera problemområden och sätta in förebyg-
gande insatser. Det är viktigt att veta vad 
andra instanser kan göra för att kunna er-
bjuda en bra insats. Upptäcka, identifiera 
och förebygga!

Samverkan
Socialtjänsten jobbar förebyggande genom 
samverkan med kommunens skolor, Famil-
jecentrum där barnmorskemottagning, 
barnhälsovård och öppen förskola ingår, LSS 
som jobbar för personer med  funktionsned-
sättning, Den sårbara familjen som är en del 
av samverkansprogrammet Nya Perspektiv, 
Forshaga Akademien och polisen. Med olika 
kompetenser kan vi tillsammans hitta vä-
gar att arbeta för att ge alla barn förutsätt-
ningar till en trygg uppväxt. Att kunna sam-
arbeta och lära av varandra är ett bra sätt 
att skapa en välmående kommun. Kortare 
kontaktvägar mellan olika aktörer ger snab-
bare och bättre hjälp då det blir aktuellt.

Våga se, våga fråga!
Vi måste bli bättre på att upptäcka barn som 
far illa. Vi har ett gemensamt ansvar att an-
mäla om vi ser att någon inte har det bra. 

Våga se, våga fråga och ta ansvar för att 
informationen hamnar hos någon som kan 
hjälpa barnet. Och gör det i tid. Alla som 
jobbar med barn har skyldighet att anmäla 
om de misstänker att ett barn far illa. Han 
eller hon behöver inte ha bevis för sin miss-
tanke. Privatpersoner bör också lämna en 
anmälan om de misstänker att ett barn far 
illa. Slå en signal till våra socialsekreterare 
om du funderar över något. Som privatper-
son har du alltid rätt att vara anonym. 

Socialsekreterarna inom enheten för barn 
och familj kan nås genom kommunens växel 
på nummer 054-17 20 00. Behöver man få 
tag i någon efter kontorstid kan man ringa 
socialjouren mellan 16.00-07.00 på nummer 
054-114 14. Det finns också mer information 
på forshaga.se.

Lina Wiklundh
informatör
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Alla barn 
behöver trygghet

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

Vi utgår från ICDP/Vägledande Samspel, 
som man lite förenklat kan säga bygger 
på att hitta ett positivt förhållningssätt 
i bemötandet med barnen.
• Du blir stärkt i föräldrarollen
• Du bygger upp ett mer positivt 
   samspel med dina barn
• Du får redskap att förebygga konflikter 
• Du som förälder kan ta upp frågor
   kring ditt barn och föräldraskapet

Vi kommer bland annat att se på filmer 
och diskutera i både mindre och större 
grupper. Tanken är att vi har en trevlig 
stund tillsammans och det blir fika un-
der kvällen. Programmet bygger på mo-
dern forskning och ICDP är ett sätt att 
använda FNs barnkonvention i praktiken.

Plats: Familjecentrum i Forshaga
Tid: Torsdagar 18-20                                                                  
26 sep, 3 okt, 10 okt, 17 okt, 24 okt

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

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

Emma Bryngfors Nilsson
Veronica Kindbom 

Torsdag 4 april hade förskolepersonal i Deje 
en workshop i olika måleritekniker. Man fick 
bland annat prova på att måla med akryl-
färger och akvarellfärger, både tillsammans 
och individuellt. Till deras hjälp fanns Helene 

Konst i förskolan

Sylvana Löwed 
förskolan Solåker, Deje

På Världsbokdagen den 23 april 
deltog årskurs 4-5 på Lärcenter 
tillsammans med Forshaga biblio-
tek i ett världsrekordförsök. 

Eleverna deltog i ett försök till Världens 
största läslektion. Barnboksförfattaren 
Martin Widmark höll en lektion i läsning 
skräddarsydd för fjärde- och femteklas-
sare. Lektionen hölls på Konserthuset i Gö-
teborg och i Forshaga deltog man via länk 
över Internet. 

Världsrekordförsök i läsning
Totalt deltog cirka 4500 elever på 85 olika 
platser i hela Sverige. Rekordförsöket ar-
rangerades av Vetenskapsfestivalen i Gö-
teborg. Rekordförsöket ska skickas in till 
Guinness World Records och i skrivande 
stund håller allt bevismaterial från alla 
platser där man deltog i försöket att sam-
manställas för att skickas vidare. När den 
här tidningen skickades till tryck hade inte 
beskedet kommit om det blev ett världsre-
kord eller inte.

Margaretha Gunnarsson
bibliotekarie

Karlsson, som är konstnär och bildpedagog. 
Det blev en trevlig dag med många glada 
skratt och ny kunskap att använda sig av i 
arbetet på förskolorna.

Anordnare av den här dagen är nätverket 
”Konst i Förskolan”. Det är ett samarbete 
mellan Konstfrämjandet och olika konstnä-
rer och förskolor. Meningen är att förskolan 
ska kunna ta hjälp av konstnärer för att 
utveckla det skapande arbetet i förskolan. 

Forskning har visat att vi lär oss lättare om 
vi får arbeta praktiskt och estetiskt. Det är 
viktigt att barnen får göra det, både i för-
skolan och i skolan.
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Ulleruds skolområde är stort rent geogra-
fiskt och omfattar förskolorna i Deje och 
Olsäter. Här finns fem förskolor med nio 
avdelningar och tre familjedaghem.

Arbetsmyran ligger i Olsäter, ca 15 km norr 
om Deje. De arbetar åldersindelat i två 
grupper Larven och Fjärilen. Förskolan lig-
ger i anslutning till Olsätersskolan. De har 
en härlig utemiljö med närhet till skog, 
Klarälvsbanan, fotbollsplan, gymnastikhall 
och hockeyrink. 

Blåklinten är en nyöppnad förskola med en 
avdelning som ligger i direkt anslutning till 
Dejeskolan. Den är under uppstart vilket 
innebär att många inskolningar sker sam-
tidigt och därför läggs nu stor vikt vid att 
skapa rutiner och trygghet i barngruppen. 

På Uttern finns tre avdelningar: Bullerbyn, 
Junibacken och Vallmon. Förskolan ligger 
i området Östra Dejefors och har närhet 
till både skog och en stor lekplats. Avdel-
ningarna är åldersindelade och ligger i tre 
separata hus med gårdarna bredvid varan-
dra. Uttern har ett stort samarbete mellan 
avdelningarna, både schemamässigt och 
tillsammans med barnen. 

Del 3: Hela förskolan involveras i att 
ta emot nya barn och deras föräldrar

Har du någon gång undrat över vad dina barn får uppleva på våra förskolor och familjedaghem? 
Vad som egentligen händer innanför våra verksamheters väggar? Denna artikelserie ska ge dig en 
större inblick i verksamheterna där alla inblandade pedagoger, vårdnadshavare och barn bildar en 
helhet. Vi har nu kommit till artikel tre och presenterar här skolområde Ullerud. 
Här finns förskolorna Arbetsmyran, Uttern, Solåker, Vitsippan och Blåklinten.

ARTIKELSERIE I FYRA DELAR OM FÖRSKOLAN I FORSHAGA KOMMUN

Solåker ligger i en rofylld miljö i området 
Tjusbol i södra delen av Deje och har två 
avdelningar: Blomman och Kotten. Försko-
lan ligger precis bredvid Klarälvsbanan och 
har närhet till skog. De har en stor härlig 
utegård samt en lite mindre, vilka används 
olika beroende på lek och behov. 

Vitsippan ligger i centrala Deje och har när-
het till både skog, kulturhuset och Klarälvs-
banan. Förskolan har två avdelningar Lek-
lusten och Kulingen vilka samarbetar under 
viss del av dagen. Avdelningarna har en och 
samma gård och där sker det mycket lek 
och aktiviteter mellan barnen på de båda 
avdelningarna.

Det finns tre Familjedaghem i Ulleruds 
skolområde med fyra barn hos respektive 
dagbarnvårdare. 

Gemensam vision för Ulleruds förskolor 
och familjedaghem är att barnen:
– är ute varje dag i olika miljöer
- och föräldrar trivs hos oss
- är trygga och tror på sig själva
- visar respekt för varandra
- vistas i en uppmuntrande miljö för att 
  stimulerar barnens kreativitet.

Det här är vi bra på i Skolområde Ullerud
Att börja förskolan är ett stort steg för ett 
litet barn. Man ska lära känna sina nya kam-
rater och förskollärare och bli bekant med 
allt som händer och sker på förskolan – en 
spännande tid både för barn och föräldrar.

Här finns olika alternativ för föräldrar att 
välja bland. En del av förskolorna har blan-
dade grupper med barn mellan 1-5, och 
andra har åldersindelade grupper med barn 
1-4 år och 3-5 år. Sedan finns även famil-
jedaghemmen som alternativ till förskolan 
där barnet börjar som 1-åring och går över 
till förskoleklass det året det fyller sex år.

Under inskolningen och den närmsta tiden 
efter lär sig barnet att vara på förskolan. 
För de yngre barnen är rutiner som frukt-
stund, blöjbyte, lunch, vila och mellanmål 
en stor trygghet om de ser ut på samma 
sätt varje dag. Barnet blir tryggt i och 
känner igen det bekanta från dag till dag. 
”Introduktionen är så viktig att den får 
konsekvenser för hela verksamheten. Hela 
förskolan ska involveras i att ta emot de 
nya barnen och deras föräldrar så att de 
känner sig välkomna ”(Småbarnens egen 
läroplan” 2012).

1 2 3
Skolområde Ullerud
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Malin Ängerteg, Lisa Nordlöf
förskolelärare

Malin Ängerteg, Lisa Nordlöf, förskolelärare

Malin Ängerteg, Lisa Nordlöf, förskolelärare

Pluttra
På förskolan Solåker startades ett nytt pro-
jekt vårterminen 2013, bloggen Pluttra. 
Pluttra är en blogg som startades av per-
sonal för att vårdnadshavare skulle få mer 
och större inblick i den dagliga verksamhe-
ten på förskolan. På bloggen läggs det ut 
viktiga meddelanden, bilder och kommen-
tarer på saker barnen gjort eller varit med 
om, även vad, hur och varför beskrivs här. 
Personalen vill betona att Pluttra endast 
är ett komplement och ersätter inte an-
nan dokumentation som görs. Då det finns 
två avdelningar, finns det även två inlogg-
ningar, så vårdnadshavare från den ena av-
delningen kan inte ta del av den andra av-
delningens dokumentation. Det är frivilligt 
att gå med och ta del av bloggen, därför 
görs heller ingen dokumentation av de barn 
vars föräldrar valt att inte delta. Visionen 
är att lägga in 2-3 inlägg varje vecka där 
bilder, hänvisningar till Lpfö 2010 och kom-
mentarer på vad barnen gjort varvas. Även 
vårdnadshavarna har möjlighet att lägga in 
kommentarer. 

Familjedaghemmen
I familjedaghemmmen bedrivs verksamhe-
ten i hemmet hos respektive dagbarnvårda-
re på tisdag till torsdag. På måndagar och 
fredagar har de tillgång till en lokal, Blåsip-
pan, som ligger i direkt anslutning till Deje-
skolan. Barnen får en varierad vecka då de 
får en lugnare tillvaro i familjedaghemmet 
tre dagar i veckan, men får även prova på 
en liten större grupp då dagbarnvårdarna 
träffas i lokalen. Om någon dagmamma blir 
sjuk, träffas de andra i lokalen och trygghe-
ten blir då större för barnen. Då behöver de 
inte vara på något okänt ställe. I lokalen får 
de mat levererad från Dejeskolan och när 
de är i hemmen serveras hemlagad mat. 
Liksom förskolorna är öppettiderna mellan 
06.00 – 18.00, men det är behovet som styr. 

Småbarnspedagogik
För att höja kvaliteten på förskolan har 
förskolechef Sarah Thorén valt att erbjuda 
personalen att gå kursen ”Småbarnspeda-
gogik” på universitetet i Karlstad. Detta 
som ett led i att lyfta hur viktigt det är med 
kompetenta pedagoger för de allra yngsta. 

Ibland pratar förskollärare om värde-
grundsarbete – vad menar de då?
En viktig uppgift förskolan har är att grundlägga de värderingar som vårt samhälle 
vilar på. Värdegrunden är det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten 
och dessa är: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla män-
niskors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta.

I förskolan kan detta arbete se ut på olika sätt. Genom leken lär sig barnen empati och 
utvecklar sin förmåga till ansvarskänsla och medkänsla för sina kompisar. På förskolor-
na Vitsippan och Uttern har man under läsåret arbetat med ett material som handlar 
om att vara kompisar. Stor vikt har lagts vid värdegrunden i arbetet med barnen och 
utgångspunkt i materialet har varit två mjukisdjur som är med om vardagliga saker. 
Barnen får vara med och lösa vardagliga problem som uppstår kring dem, t.ex. behövt 
hjälp att lyssna på varandra och dela med sig. De har utgått från fyra aktivitetskort: 
samarbeta, dela med sig, vänta på sin tur och att säga stopp. 

Ett färgglatt gäng 
Gemensamt för alla förskolor i Ulleruds 
Skolområde är att de arbetar med ett 
material som kallas för ”Babblarna”. Det 
är språkträning på ett lekfullt sätt där 
barnen får möta ett färgglatt gäng med 
sex figurer. Dessa figurer är framtagna ur 
Karlstadsmodellen. Karlstadmodellens vi-
sion är att bidra till ett gott liv för flera 
genom att verka för alla människors rätt 
till språk, delaktighet och respekt. I för-
skolans läroplan står det ”Förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 
samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera 
och kommunicera med andra” (Lpfö, 2010)

Sex figurer i olika färger och former som är mycket tilltalande för yngre barn. De 
kallas för Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo. De pratar sitt eget språk 
och barnen uppmanas att härma deras sätt att prata. På det viset tränas barnen i sin 
förmåga att använda olika språkmelodier.

Sandra Västlund, förskollärare på förskolan Arbetsmyran i Olsäter menar att hon bara 
kan se positiva effekter i användandet av materialet om Babblarna. 
– I första hand är det ett språkstimulerande material där språket och munmotoriken 
tränas. Det är även ett glädjefyllt material som stimulerar alla våra sinnen, menar 
hon. Dans, sång, musik, färg, form, prepositioner att analysera och iaktta, är något 
som sker kontinuerligt i arbetet. Babblarna lockar och fångar alla barn då materialet 
innehåller något som kan passa alla. Barnen får även använda sig av multimedia och 
teknik genom de surfplattor som finns på förskolorna. Sandra Västlund menar att det 
är ett oslagbart kompletteringsverktyg i arbetet med Babblarna. 
– Vi har fått mycket bra respons från vårdnadshavarna då de kan möta upp barnens 
tankar och erfarenheter från förskolan, mycket av materialet ligger ju ute på nätet, 
fortsätter hon. Att vi fått ett gemensamt fokus och bra gemenskap i gruppen är också 
något vi märkt sedan Babblarna kom in i bilden. Läs mer på babblarna.se.

Babblarna. Hatten förlag.
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Vi garanterar att din kontaktperson är 
utsedd inom en vecka efter att beviljade 
hemtjänstinsatser påbörjats. 
Garantin gäller för dig som har hemtjänst 
med personlig omvårdnad. 

Vi garanterar att din kontaktperson är 
utsedd vid inflyttning till särskilt boende. 
Garantin gäller på våra boenden Lintjärn 
och Ullerudsgården. Kontaktpersonen är 
en utsedd person i den personalgrupp som 
hjälper och stödjer dig. Det är kontaktper-
sonen som har huvudansvaret för plane-
ringen runt dig. 

Vi garanterar att en individuellt 
utformad genomförandeplan 
upprättas inom två veckor.
En genomförandeplan är en planering för 
när och hur din hjälp och stöd ska utföras. 
Tillsammans med dig upprättar kontaktper-
sonen genomförandeplanen. Planeringen 
för hur hjälpen ska utföras påbörjas när du 
flyttar in på några av våra boenden eller 
påbörjar en hemtjänstinsats. Vi garanterar 
att genomförandeplanen är upprättad och 
klar inom två veckor.

Vi har nu infört tre värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna 
vänder sig till dig som har insatser inom vård och omsorg i Forshaga 
kommun. Det är ett första steg i arbetet med att höja kvaliteten 
och tydliggöra vad våra brukare kan förvänta sig av oss inom äldre-
omsorgen. 

Om vi inte håller vad vi lovar, 
låt oss få veta!
Du kan höra av dig till oss genom vår webb-
plats eller lämna ditt klagomål eller din 
synpunkt direkt till någon av personalen. 
Det går också bra att ringa till ansvarig en-
hetschef som du når via kommunens växel. 
I växeln finns också 
blanketter om du 
vill lämna in skriftliga 
klagomål 
och synpunkter.
Dina synpunkter 
hjälper oss att 
utveckla och 
förbättra vår 
verksamhet.

Fortsatt arbete med värdighetsgarantier
Vi fortsätter nu det påbörjade arbetet med 
införandet av värdighetsgarantier. Det finns 
många olika tjänster från myndighetsutöv-
ning (biståndsbedömning) till verkställighet 
(hemtjänst och särskilt boende) som det 
går knyta värdighetsgarantier till. Vårt mål 
är att bli klara med värdighetsgarantier un-
der senvåren 2014.

 Ing-Marie Fritzson
utvecklingsledare, Vård och omsorg

Tre värdighetsgarantier

Vårfint i 
Lintjärns park
Röda Korset ägnade en förmiddag åt ra-
batter och planteringar i Lintjärns park. 
Det grillades korv och alla boende på 
Lintjärn var välkomna. I Barnskogen var 
det också full fart. Helt spontant bjöd 
barnen på sång om tio indianer, vita 
lamm och blinkande stjärnor.

Gunnar Ström

Undersökning av 
de äldres syn på 
sin vård och omsorg
Socialstyrelsen har nyligen genomfört 
en nationell undersökning bland äldre. 
Resultatet ska fungera som underlag till 
förbättringsarbetet inom vård och omsorg.

Från slutet av april till nu i mitten av juni 
har Socialstyrelsen genomfört en natio-
nell undersökning som vänt sig till alla 
i målgrupperna 65 år och äldre som har 
hemtjänst alternativt har flyttat in på 
särskilt boende senast 28 februari 2013.

De äldre har ombetts att svara på en en-
kätundersökning om hur de uppfattar sin 
vård och omsorg. Institutet för kvalitets-
indikatorer (Indikator) har skickat ut och 
tagit emot enkäterna.

Syftet med denna totalundersökning, 
som har gjorts nationellt för första gång-
en, är att vara ett underlag för vård och 
omsorg i vårt förbättringsarbete.

Svarsfrekvens för Forshaga
Särskilt boende           44,6%
Hemtjänst                  45,1%

Stort tack till alla som tagit sig tid att sva-
ra på frågorna, det är värdefullt för oss!

 Ing-Marie Fritzson, utvecklingsledare
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Gårdsrådet i Deje är en förening dit alla 
pensionärer i Forshaga kommun är väl-
komna. Lokalerna är öppna hela dagen och 
det är bra a att dyka upp. Man behöver inte 
vara medlem eller anmäla sig innan. Mellan 
10 och 13 på vardagar är kaffeserveringen 
öppen. Hit kan vem som helst komma och 
fika. Kaffe, te och flera sorters hembakat 
finns att köpa till en liten peng. Det är da-
merna i Gårdsrådet som turas om att baka.

Massor av aktiviteter
I Gårdsrådets lokaler är det aktiviteter 
dagligen. På måndagar spelar man bridge 

Lina Wiklundh
informatör

och på tisdag samlas damerna i sygruppen. 
Bingon på onsdagar är populär och drar 
vanligtvis 40-50 personer från hela kom-
munen och på torsdagar är det kortspel 
som står på agendan. Sista fredagen i 
varje månad anordnas café med under-
hållning. Inte heller aktiviteterna kräver 
medlemskap eller anmälan. Man anordnar 
också utflykter, fester, julbasar, luciatåg, 
julbord med mera. På tider då det inte är 
någon verksamhet kan andra föreningar 
och privatpersoner hyra in sig i lokalerna 
för möten eller olika tillställningar. Det 
kostar ingenting. 

i Deje
Gårdsrådet

Inge Granlund, vice ordförande, 
Göte Andersson, bingoansvarig, 

Ester Byström, kaffeservering och 
styrelsededarmot samt Gunnar 

Danielsson, sekreterare och kassör. 
Här tillsammans med damerna i 

sygruppen.

Till föreningen Gårdsrådet Åshöjda i Dejes aktiviteter 
är alla pensionärer i Forshaga kommun hjärtligt välkomna. 
Inget medlemskap, ingen föranmälan och ingen avgift krävs. 
Syftet är bara att umgås och ha det trevligt!

Engagerande och trevligt
Föreningen, som är helt opolitisk, engage-
rar ett fyrtiotal personer. Första tisdagen 
varje månad har man styrelsemöte. Anhöri-
geföreningen, hemtjänsten, PRO och SPF är 
representerade. Gårdsrådet har ett tydligt 
syfte; det ska vara trevligt och roligt att 
vara med! Det är ett sätt att träffa andra 
och prata. Många kommer inte ut så ofta. 
Gårdsrådet fyller en viktig funktion; alla 
kan vara med och man välkomnar alla nya 
som vill delta.

16 anhöriga hörsammade inbjudan och 
bjöds på soppa och bröd. Soppan hade 
daggästerna lagat under dagen. Perso-
nalen presenterade sig, informerade om 
verksamheten med dess aktiviteter. Anhö-
riga fick prova på inomhusboule samt dito 
bowling. Vid kaffestunden efteråt där det 
bland annat bjöds på mandelkubb som dag-
gästerna bakat, fick anhöriga ställa frågor.
Denna träff var mycket uppskattad och 
kommer att återkomma.

Dagverksamheten är en behovsbedömd in-
sats en eller flera dagar i veckan för perso-
ner med demenssjukdom. Kan även bevil-
jas som anhörigstöd en dag i veckan.

Anhörigträff på Lyktan

På Dagverksamheten samlas gästerna vid 
09.30-tiden och bjuds på kaffe med smör-
gås, läser dagstidning, samtalar om dagen, 
vädret med mera. Sedan är det dags för 
aktivitet som till exempel utflykt till Muse-
um, Mariebergsskogen, picnic, restaurang-
besök, biobesök, promenader, gymnastik, 
bak, matlagning, korvgrillning, spel, boule, 
bowling, massage, ”spa-dag”, allsång eller 
besök av musiker. Efter lunch som ibland 
lagas av gästerna själva med insats av 
personalen, är det dags för hemfärd vid 
13.30-tiden.

Den 29 maj inbjöds anhöriga till gästerna på Dagverksamheten 
Lyktan till en träff med information och mat.

Sylvia Asplund, demenssjuksköterska
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Välgörenhetsgolf
Den 19 maj spelades fjärde 
upplagan av Välgörenhets-
golfen. 58 personer deltog och 
intäkterna på drygt 15.000 
kronor kommer att skänkas 
till Fritidsbanken i Deje. Bakom
arrangemanget står Svenska 
kyrkan i Forshaga-Munkfors 
och Forshagaakademin.

Lokalt engagemang
Tidigare års intäkter har bland annat 
gått till Hjärtebarnsföreningen och Nät-
verk Värmland för barn med  funktions-
nedsättning.

Nytta med nöje
Tävlingen har initierats av kyrkoherde 
Micke Åsman och Forshagaakademiens 
rektor Per Johansson med ett gemen-
samt golfintresse. Ett sätt att förena 
nytta med nöje. Bryngfjorden golf, där 
tävlingen spelades, valde att skänka en 
stor del av greenfeen till insamlingen. 
Golf store bidrog genom att skänka 
vinstpriserna.

Fritidsbanken
Till Fritidsbanken kan man lämna in fri-
tidsutrustning man inte längre behöver, 
och som sedan lånas ut enligt samma 
princip som på ett bibliotek. Detta för 
att alla barn och ungdomar ska få möj-
ligheter att prova på olika typer av akti-
viteter i våra föreningar.

Lina Wiklundh
informatör

I Forshaga kommun har vi en gemensam 
överförmyndarnämnd med Kil, Grums, Hag-
fors och Munkfors. Överförmyndarnämn-
dens uppdrag är att utöva tillsyn över gode 
män, förvaltare och förmyndare. Ett vik-
tigt verktyg i tillsynsrollen är att granska 
de årsräkningar som gode män gör för sina 
huvudmän. Huvudman kallas den personen 
som är sjuk och behöver hjälp av en god 
man för att bland annat ta hand om sin eko-
nomi. På årsräkningen beskriver den gode 
mannen hur huvudmannens pengar har 
använts under det föregående året. Över-
förmyndarnämnden måste granska årsräk-
ningar för att säkerställa att pengarna har 
använts för huvudmannens bästa. 

Under våren har överförmyndarkontoret 
jobbat med granskning av årsräkningar 
samt med att betala ut arvode till gode 
män. Totalt inkom 432 årsräkningar för 
år 2012. Av dessa inkom 346 i tid, det vill 
säga före den 1 mars, medan 86 inkom med 
försening. 25 årsräkningar valdes för total-
granskning, det vill säga att överförmyn-
darnämnden kollade på dessa räkningar 
extra noga bland annat genom att begära 
in samtliga verifikat från den gode mannen. 
Samtliga årsräkningar kommer att vara 
granskade till midsommar. 

Granskning av 
årsräkningar 2012

De flesta gode män får ett arvode för upp-
draget, men somliga väljer att avstå från 
att ta ut något arvode. Under månaderna 
mars-juni har vi betalat ut 335 arvoden, av 
olika storlekar beroenden på uppdragets 
svårighetsgrad.  

Nio årsräkningar blev granskade med en an-
märkning mot förvaltning, vilket innebär en 
viss kritik mot den gode mannen samt att 
räkningen måste hålla en bättre nivå näst-
kommande år. 

Överförmyndarkontoret kommer att hålla 
utbildningar för gode män under hösten. 
Mer information om tid och plats meddelas 
efter sommaren. 

Kontaktuppgifter
E-post: ofn@forshaga.se
Växel: 054-17 20 00 (ring gärna 10-12) 
Fax: 054-87 48 01

Vanesa Blanco  
enhetschef

Överförmyndarnämnd i samverkan
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Hallå där!
Britt-Marie Olsson,  
nyanställd kommunekolog

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
- Det är väldigt mycket som ska pla-
neras och ordnas inför fältsäsongen. 
Jag har till exempel valt ut lämpliga 
områden där vi tror oss hitta stick-
myggslarver och kontaktat markä-
gare. Jag kommer vara ute i fält 
mycket i sommar. Bland annat gör 
jag provtagningar varannan dag för 
att ta reda på var och när toppen 
av mygglarver kommer, så att vi kan 
bekämpa i rätt tid. Jag har gasol-, 
forsknings- och kläckingsfällor ute 
som ska vittjas. Vi kommer dessutom 
att ha informationsmöten, dokumen-
tera projektet och arbeta på mer 
långsiktiga lösningar på problemet.

Vad kan man själv göra för att 
minska problemen?
- Mitt tips är att man bygger fågel-
holkar för svartvit flugsnappare. 
Fladdermöss är också duktiga jägare! 
Andra saker man kan göra är att an-
vända sig av myggnät, myggoljor, och 
särskilda doftljus som myggorna inte 
gillar. Sen finns det gasolfällor. Vis-
serligen kostar dom en del, men man 
kan kanske gå ihop några stycken och 
köpa in en? En annan viktig sak att 
tänka på är att ha lock på sina regn-
vattenstunnor. Det är i vattenansam-
lingar som myggen lägger sina ägg. 
Ta bort högt gräs och sly som är en 
optimal miljö om man är mygga. Jag 
bor själv i Deje, och även om jag inte 
har så stora problem just där jag bor 
har jag tänkt testa att bygga en egen 
myggfälla som jag läst om på nätet.

MYGGPROJEKTET

Det här händer 2013 
Naturvårdsverket har gett tillstånd till be-
kämpning av stickmygglarver med BTI i år. 
BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) är ett 
biologiskt bekämpningsmedel som angriper 
mygglarvens matsmältningskanal och an-
vänds mot översvämningsmygg som kläcks 
i temporärt översvämmade områden vid 
vårflod eller efter kraftigt regn. 

Bekämpningen får ske mellan 1 juni och 31 
augusti i utpekade områden. I vissa områ-
den får man sprida bekämpningsmedlet, 
som är i pelletsform, från helikopter. I an-
dra områden får man lov att sprida det för 
hand. Forshaga kommun har avsatt 1 miljon 
kronor till bekämpningen. Bekämpnings-
medlet är beställt och levererat. Helikop-
tern står stand by.

För att en bekämpning med BTI ska vara 
möjlig krävs det att man hittar stickmyggs-
larver. Från det att äggen kläcks har man 
cirka 72 timmar på sig att få ut bekämp-
ningsmedlet innan det är för sent. Själva 
inventeringen av stickmygglarver kommer 
att göras genom så kallad ”dipping”. Man 
tar prover i utpekade miljöer som utsätts 
för regelbundna flödesfluktuationer. 

Fortsatt 
kartläggning
Man kommer också 
att använda sig av 
så kallade passiva 
provtagare, kläck- 
ningsfällor. Dessa 
fällor kommer att 

vara placerade i översvämningsområdet 1 
juni till 13 september. Kläckningsfällorna 
kommer att vittjas en gång i veckan och 
myggen kommer att räknas och artbestäm-
mas. All fångstdata som samlas in under 
säsongen kommer att redovisas på kommu-
nens hemsida.

Långsiktiga strategier behövs
Kommunen jobbar på att ta fram långsik-
tiga strategier för att försöka komma till-
rätta med myggproblematiken i Deje. Det 
kommer till exempel att röjas sly i Tjusbol 
och fågelholkar för svartvit flugsnappare 
sattes ut under förra året. 

Kommunen tittar på lämpliga områden där 
bete med kreatur skulle kunna vara möj-
ligt. Bete med tunga djur bidrar till att 
minska gynnsamma miljöer för stickmyggor, 
dock är området Pannkakan för sankt och 
bra bete saknas. Men det finns andra lämp-
liga områden. Detta jobbar kommunen med 
idag och de berörda markägarna kommer 
att bjudas in till ett möte med kommunen 
och berörda myndigheter. 

Forskningsfällor kommer att ställas ut på 
samma ställe som tidigare år, det kommer 
att ske från och med vecka 21 till och med 
vecka 37. Gasolfällorna kommer att place-
ras ut från och med vecka 24 i samma om-
råde som tidigare år.

Britt-Marie Olsson
kommunekolog

Följ arbetet 

på forshaga.se 

”Aktuellt i mygg-

projektet”.

Massförekomsten av stickmyggor i delar av Deje är ett 

stort problem. Förhållandena har vissa år varit olidliga 

för de boende i området. I april i år kom beskedet att 

Forshaga kommun ges tillstånd till bekämpning.
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Semestertider
Under vecka 31 kommer Miljö- och bygg- 
kontoret att ha lägre bemanning. Tänk 
därför på att skicka in dina ärenden till 
oss  i god tid!

Rökning
förbjuden
på skolgårdar
Tobakslagen är en skyddslag som bland 
annat beaktar barn och elevernas rätt 
att gå i skolan i en rökfri utemiljö.

Vilka områden omfattas av rökförbudet?
Skolgårdar som hör till skolor på grund- 
och gymnasienivå samt motsvarande 
områden utomhus vid förskolor och fri-
tidshem.

Under vilka tider gäller rökförbudet?
Rökförbudet gäller både då det bedrivs 
verksamhet och övrig tid.

Vem omfattas av rökförbudet?
Rökförbudet omfattar alla som befinner 
sig på skolgårdar och motsvarande om-
råden utomhus vid förskolor och fritids-
hem, d.v.s. även personal, föräldrar, be-
sökare och studenter vid samlokaliserad 
vuxenundervisning. 

Sprid gärna informationen och var med 
och hjälp barnen i Forshaga till en sund 
skolgång!

Urban Ledin
miljö- och byggchef

Energirådgivningen i Forshaga har stängt 
för semester från 1 juli till 5 augusti.

Telefon övrig tid: tisdagar och onsdagar 
mellan klockan 10-16, 0554-19414.

Du kan även hitta mer information på 
hemsidan www.erad.se

Renovering av fågel-
tornet vid Norra Hyn

Forshaga Naturvårdsförening och kommunen 
har sökt och beviljats pengar från Länssty-
relsen, ett så kallat LONA-bidrag (Lokala Na-
turvårdspengar) för att renovera fågeltornet 
vid Norra Hyn. I slutet av maj påbörjade 
Haag´s bygg och snickeri AB renoveringen.
 
Det var 1973 som "Deje-Forshaga-, Kils-
kretsens Naturvårdsförening anhöll om ett 
bidrag om 6 000 kronor, och kommunen 
ansökte om beredskapsarbete hos AMS, för 
uppförande av ett fågeltorn vid sjön Norra 
Hyn. Forshaga Naturvårdsförening har hand 
om skötseln på tornet. Med 40 år på nacken 
och med endast små uppfrächningar under 
åren som har gått så har tornet blivit i allt 
sämmre skick. De senaste åren har tornet 
varit i ett så dåligt skick att det inte har 
varit tillåtet att beträda det. Men det ska 
det nu bli ändring på nu!

Norra Hyn är en artrik fågelsjö med många 
häckande arter, bl.a. tranor, gäss, änder, 
flera sångare och en skrattmåskoloni. Tor-
net är ett s.k. ”morgontorn”, d.v.s. på mor-
gonen observerar man sjön i medljus, vilket 
underlättar fågelskådningen.

Forshaga Naturvårdsförening och Forshaga kommun har 

beviljats bidrag från Länsstyrelsen för att renovera fågel-

tornet vid Norra Hyn. Arbetet påbörjades i slutet av maj.

Katrin Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Bygga nytt och bygga till
För att få bygga en ny byggnad behöver du 
för det mesta bygglov. En byggnad är en 
varaktig konstruktion av tak eller av tak 
och väggar som är varaktigt placerad på 
marken eller helt eller delvis på marken 
eller är varaktig placerad på en viss plats 
i vatten. Den är konstruerad så att männ-
iskor kan uppehålla sig i den.

Tillbyggnader kräver oftast bygglov. Hit räk-
nas allt som ökar byggnadens volym, även 
att glasa in en uteplats under skärmtak.

Göra en annan ändring
Inom ett område med detaljplan behöver 
du bygglov för att ändra utseende på bygg-
naden genom att måla om den i en annan 
färg, byta fasadbeklädnad eller byta mate-
rial på taket.

Utför alla ändringar varsamt, så att du be-
varar byggnadens karaktärsdrag och beak-

tar dess tekniska, historiska, kulturhistoris-
ka, miljömässiga och konstnärliga värden. 
Detta gäller både invändiga och yttre änd-
ringar oavsett om bygglov krävs eller inte. 
Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot 
att ändra, men alla ändringar ska utgå från 
byggnadens förutsättningar.

Minskad eller utökad bygglovsplikt
Kommunen kan besluta om minskad eller 
utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall 
av kommunens detaljplan eller områdes-
bestämmelser för det aktuella området. 
Minskad bygglovsplikt innebär att det inte 
behövs bygglov för åtgärder som normalt 
kräver det. Utökad bygglovsplikt innebär 
att det behövs bygglov för åtgärder som 
normalt inte kräver det.

När behöver jag inte bygglov?
Du behöver inte bygglov när du ska anordna 
en skyddad uteplats, anordna ett skärmtak 
eller bygga en friggebod. 

Behöver jag söka bygglov?
När du vill bygga nytt eller bygga till måste du söka bygglov hos kommunen. Vid vissa andra ändringar 
och ombyggnader måste du också söka bygglov eller göra en anmälan.

Marie Andersson
byggingenjör

Om ni vill sätta upp ett plank som vindskydd 
vid en uteplats kräver det inte bygglov om 
planket inte är: högre än 1,8 meter, ligger 
3,6 meter från bostadshuset och inte när-
mare fastighetsgränsen än 4,5 meter. 

Ni får bygga skärmtak över uteplatser, alta-
ner, balkonger eller entréer utan bygglov, 
men då får det inte tillsammans vara större 
än 15 kvadratmeter. Det krävs däremot 
bygglov om ni vill glasa in altanen eller bal-
kongen. Skärmtaken får inte placeras när-
mare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

I bostadshusets omedelbara närhet får du 
utan bygglov sätta upp en eller flera fri-
stående komplementbyggnader, så kallade 
friggebodar. Den sammanlagda byggnadsa-
rean av alla friggebodar får inte vara större 
än 15 kvadratmeter. 

Kommunens arbete med lättläst 
information uppmärksammas

Premiär för mobilt 
bibliotek den 19 juni

Information behöver vara tillgänglig, åtkomlig och begriplig för 
att alla ska kunna vara delaktiga i samhället. Det är anledningen 
till att Länsstyrelsen i Örebro län tagit initiativ till ett tillgänglig-
hetsseminarium. Vi i Forshaga kommun bjöds in för att berätta 
om vårt arbetet med den lättlästa webbplatsen.

Forshaga kommun har jobbat med lättläst på webben sedan bör-
jan av 2010. Samma år certifierades vi, som andra kommun i 
Sverige, som Godkänd lättläst webbplats. 

Du hittar våra lättlästa sidor 
på www.forshaga.se/lattlast

Mattias Göthberg
informatör

Lagom till sommaren får Forshaga, som 
första bibliotek i Värmland, en ny tjänst 
som ger gratis tillgång till böcker, språk-
kurser med mera direkt i mobiltelefonen. 
Tjänsten fungerar på smarta telefoner 
och kan användas var som helst och när 
som helst. 

Malin Brandin
kommunikatör

– Med den Mobila Jukeboxen kan våra låntagare ta ett stort med-
ieutbud med sig ut i hängmattan på semestern, säger Ulrika 
Svensson, bibliotekschef inför premiären den 19 juni.
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

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

Marcus Ekholm - näringslivschef

Näringslivs-

SVEPET

Samarbete stärker 
Karlstadsregionen Handlingsplanen 

Förenkla – helt enkelt 
Forshaga kommuns näringslivsklimat 
mäts och rankas på flera sätt. Många 
faktorer som ingår i de vanligaste rank-
ningarna har också betydelse för invå-
narna i en kommun. Därför finns det all 
anledning för kommunen att ta fasta på 
utpekade svagheter och kritiska syn-
punkter i enkäter, mätningar och ran-
king av näringsklimatet. 

Forshaga kommun påbörjade under 
2012 en process för att implementera 
värdskap som förhållningssätt inom 
hela organisationen. Näringslivet har en 
nyckelroll för tillväxt och därför vill vi 
säkerställa att vi tar väl hand om våra 
företag. Handlingsplanen ”Förenkla - 
helt enkelt” är ett av våra verktyg i ar-
bete med näringslivsklimatet.  

Handlingsplanen består av några olika 
arbetsområden där ”Inköp och 
upphandling” och ”Service och 
information” ligger i fokus 
för arbetet. Vill du veta mer 
läs på forshaga.se. 

Regionen hänger ihop och det handlar om 
att tillsammans verka för att fler arbetstill-
fällen skapas. Därför ska vi hitta nya sam-
arbeten för att utnyttja våra gemensamma 
resurser på ett sätt som gör hela regionen 
mer attraktiv. 
- Det finns styrkor hos oss alla och tillsam-
mans blir vi mer kraftfulla, säger Angelica 
Rage kommunstyrelseordförande i Forshaga 
kommun.
Samarbetet ska främst inriktas mot kom-
munikationer, etableringar och gemensam 
marknadsföring genom bättre och mer sam-
ordnade aktiviteter. 
- Om ett företag visar intresse för att eta-
blera sig i regionen bidrar alla fem kom-
munerna till arbetet med att landa etable-
ringen i området säger näringslivschefen 

Marcus Ekholm. Vidare är det så att vi kan 
göra mer tillsammans inom kompetensut-
vecklingsområdet genom att samordna och 
bjuda in företagare till utbildningstillfällen 
från hela Karlstadsregionen. 
Den 17 maj på Karlstad Airport underteck-
nades en avsiktsförklaring av kommunsty-
relseordförandena för ett starkare sam-
arbete mellan kommunerna I samarbetet 
ingår kommunerna som ingår är Forshaga, 
Grums, Karlstad, Hammarö och Kil.

Samarbetet heter Karlstad Business Alliance 
KBA och kommunerna som ingår är Forshaga, 
Grums, Karlstad och Kil.

Kommunerna i Karlstadsregionen ska bli ännu bättre på att samarbeta 
inom näringslivsområdet. Målet är att bidra till Karlstadsregionens 
tillväxt och utveckling.
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Fortsättning på 
collegeår välkomnas
Den 24 maj kom det glädjande beskedet 
från Karlstad universitet att man även i 
fortsättningen kommer att erbjuda Colle-
geåret. Vuxenutbildningen i Forshaga vill 
självklart vara en del av denna satsning.

Collegeåret är en bro mellan gymnasiet 
och universitetet. Collegeåret vänder sig 
till dig som behöver komplettera eller 
uppdatera delar av din behörighet och 
som tvekat att ta steget till högre studier.

Collegeåret omfattar 40 studieveckor 
(ett läsår) med motsvarande 20 veckor 
på gymnasienivå och resterande 20 
veckor på Karlstads universitet. Studi-
erna bedrivs parallellt på halvfart på 
vardera stället.

Vill du veta mer kan du vända dig till Bo-
dil Kignell, 054-172049, som är studieväg-
ledare för vuxenutbildningen i Forshaga.

Hantverkarna knackar dörr i villaområden och erbjuder sina tjänster. Var försiktig om de 
ringer på din dörr. Ofta gör de ett dåligt jobb och vägrar ge något kvitto. Det har hänt 
att hantverkarna börjat med ett jobb utan att kunden gått med på det och sedan krävt 
betalning. Om du anlitar svart arbetskraft har du dåligt skydd om något går snett. Det är 
bättre att anlita en hantverkare med referenser som skriver avtal och gör ett fackman-
namässigt jobb. 

Varor som ofta erbjuds vid hemförsäljning är larm, brandvarnare och brandsläckare.
Försäljaren har ett ”fantastiskt erbjudande” som kunden måste bestämma sig för omedel-
bart. Kontant betalning kan ge extra rabatt. Ger säljaren bara ett oregistrerat mobilnum-
mer som kontaktuppgift kan det vara omöjligt att nå säljaren om det blir problem. Så det 
kan vara bra att läsa igenom avtalet innan det skrivs på! Skulle du ändå ångra ditt köp har 
du ångerrätt i 14 dagar. Om du kan komma i kontakt med säljaren... 

Behöver du hjälp är konsumentrådgivningen 
öppen under hela sommaren.
Trevlig sommar!    

Stefan Axelsson, skoladministratör

Se upp för 
dörrförsäljare
Har du haft besök av dörrförsäl-
jare? Konsumentvägledningen har 
fått flera samtal om dörrförsäljare 
den senaste tiden. Med vår och 
värme kommer hantverkarna från 
utlandet som till exempel erbju-
der asfaltläggning, plattsättning 
och rengöring av altaner och tak. 

Under våren har ytterligare ett företag, 
som tidigare varit lokaliserat i Karlstad, 
sett fördelen med att fortsätta att utvecklas 
i Forshaga. Slagverkskompaniet är Skandina-
vens största enskilda postorderföretag på 
trummor och tillbehör. Utställning, lager, 
butik och kontor finns nu på Framgårds-
vägens industriområde. Det finns också 
strängar i butiken. 

Forshaga kommun hälsar Slagverks-
kompaniet välkommen.

Goda förutsättningar för 
företagande i Forshaga kommun 

 -Det är tillsammans som vi skapar ett gott företagsklimat som bland annat kan resultera i 
etableringar som denna och som gynnar fler aktörer i kommunen, säger näringslivschefen 
Marcus Ekholm.    

Sveriges bästa 
gymnasieblogg
Juryn i tävlingen Webbstjärnan har sagt 
sitt; Forshagaakademins elever i sport-
fiske årkurs 1 har gjort Sveriges bästa 
gymnasieblogg!

”Sportfiskesvenska” vann guld i Webb-
stjärnans final med följande motivering;
för att eleverna tillsammans med sin lä-
rare skapat en webbplats som är mångsi-
dig och charmig. Den fångar och speglar 
ett tydligt pedagogiskt arbete där elev-
erna förenar det praktiska med det teo-
retiska, och där elevernas intresse och 
kunskaper i sportfiske tas tillvara och 
samtidigt förmedlas till besökaren.

ForshagaAkademin
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Fler evenemang hittar du i 
Evenemangskalendern på forshaga.se

Den 13 juli intar hela Diggiloo-gänget Dömle Herrgård i Forshaga. 
En nyhet är att Diggiloo utökat kringarrangemangen under turnén 
2013. DJ Clabbe spelar musik innan föreställningen och Salvequick 
bjuder på familjeshow med Mojje. 

Bland artisterna: Linda Pritchard, Andreas Weise, Charlotte Perrelli, David Lindgren, 
Jessica Andersson, Lotta Engberg, E-type, Per Andersson, Magnus Johansson och Mojje.

Läs mer och boka biljetter
www.diggiloo.com
Du kan också ringa Karlstads-Hammarös 
turistbyrå för bokning av biljetter på 
telefon 054-540 24 70.

Välkommen!

Vilken evenemangssommar 
vi har framför oss!

Karlstadsregionens evenemangskalender 
Dag för dag har delats ut till alla hushåll 
i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums och 
Kil. I den hittar du massor av spännande 
saker som händer i området, inte minst 
här i Forshaga. Du kan också läsa mer i vår 
evenemangskalender på forshaga.se där 

Välkommen till en fullspäckad evenemangssommar! Semester är sol, 
bad, lata dagar och sena grillkvällar. Det är också upplevelser, nöjen 
och aktiviteter. Sommaren bjuder på såväl återkommande favoriter 
som nya, spännande inslag. Var är ditt smultronställe?

vi löpande lägger ut saker som händer runt 
om i kommunen.

Här har vi lyft fram några av de större eve-
nemangen. Med reservation för ändringar. 
Av utrymmesskäl fick inte alla evenemang 
plats i det här numret.

Öppet: 17 juni - 16 augusti
Måndag - fredag, klockan 10-16
(Midsommarafton stängt)

Hos turistinformationen i Forshaga 
Lärcenter finns broschyrmaterial om 
Forshaga och övriga Värmland. Önskar du 
information om resmål i övriga Sverige 
hjälper vi dig gärna fram via webben.

Forshaga 
turistinformation
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Midsommar-
firande 21 juni
Midsommar är dans och lek, lövade 
majstänger, god mat och dryck, 
picknick i gräset och vilda blommor 
i kransar, vaser och under kuddar. 
Välkommen att delta i någon av de 
midsommarfiranden som anordnas i 
vår kommun.

Forshaga Hembygdsgård 
Bagarstugan är öppen

12.00-14.00 Servering på Skifweds-
gården av sill, färskpotatis, dricka, 
bröd och kaffe.

13.00 Kaffeserveringen öppnar på 
Logen. Handelsboden öppnar.
Stora som små hjälps åt att göra
 majstången fin.

13.30 Forshaga/Deje folkdanslag 
reser stången och visar upp folkdanser.

14.00 Nu får alla vara med och dansa 
kring stången.

Dömle Herrgård 
Varmt välkommen till Dömle på mid-
sommarafton med dans runt stången, 
lekar för barnen och somrig buffé i 
herrgårsrestaurangen.

Hemvändardag med 
fotboll & Lasse Stefanz
Den 13 juli är det återigen dags 
för den traditionella Hemvändar-
dagen i Forshaga. Det kommer 
bjudas på ett fullspäckat schema 
för alla som vill vara hemma, som 
vill vända hemåt eller bara vill 
komma till Forshaga på galej.

Dagen börjar med veteranfotbollsturne-
ringen på herr- och damsidan. En riktigt 
folkfest och skoj inramning på Ängevi 
idrottsplats. I år blir det även en match 
mellan det jubilerande 1970 killarna från 
Forshaga IF Fotboll som utmanar Forshaga 
IF hockeys A-lag. 

Efter matcherna så fortsätter festligheterna 
till folkets park. Där bjuder Lasse Stefanz 

upp till dans för första gången. Sveriges 
mest populära band genom tiderna kom-
mer att bjuda på gamla klassiker och nya 
låtar. Bandet som bildades redan 1967 har 
släppt otroliga 46 skivor och har ett bagage 
fyllt med priser.

Foto: Anna Neah Deutgen

För fjärde året i rad fylls gatan 
med liv och rörelse, ett hundratal 
knallar och tivoli!

Bland årets nyheter kan man hitta ett stort 
urval av perenner till trädgården, korgar till 
sommarens picknick, och ursöta barnmössor i 
massor av olika färger och motiv. 

www.forshagamarknad.se

Marknadsgatan kommer att erbjuda en stor 
blandning av fynd: Rökt fisk, korv, kött, ost, 
marmelad, oliver, bröd, hudvård, hälsopro-
dukter, massage, cd-dvd-ljudböcker, blom-
mor, läder, vaxdukar, smycken, hemslöjd, 
fyndlådor, porslinsdockor, klockor, leksaker, 
mobilskal, godis, kök, plastpåsar, loppispry-
lar, strumpor, kläder, smink, thaimat, ham-
burgare, langos, friterad banan med glass, 
brända mandlar, coccosbollar, donuts m.m.

• Flera av ortens butiker och företagare 
flyttar ut på gatan med fina erbjudanden.

• Marknaden är ett utmärkt tillfälle att 
visa upp sin förening. Ett flertal kommer 
att finnas på plats.

• På nya torget uppträder lokala talanger 
med sång och musik. 

• Det blir tivoli.

5-6 juli

Foto: Erik Nygren
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Violinisten Per Öman, konstnärlig ledare 
för kammarmusikdagarna, lockar för åt-
tonde året världsartister till sin hembygd. 
Skådespelaren Stina Ekblad tillsammans 
med musikerna Christopher Parkes, Nils-
Erik Sparf, Martin Sturfält, Kati Raitinen, 
Fredrik Paulsson, Per Nyström, Emilie Hörn-
lund och Pär Lindh framträder i sju konser-
ter under fyra dagar. Boel Adler, känd från 
radions P2 är programpresentatör.

Forshaga kammarmusikdagar är i år den 
28-31 juli. Spelplatser är Forshaga kyrka, 

Vivaldis fyra 
årstider i Ullerud

Övre Ulleruds kyrka, Dömle Herrgård, 
Deje kraftstation och - nytt för i år: Fors-
haga lärcenter.  Där ger slagverksgrup-
pen Gong Percussion en lunchkonsert den 
31 juli. Förutom Vivaldi, står bland annat 
Stenhammar, Brahms, Debussy, Mozart och 
Beethoven på programmet. Finalkonserten 
i Forshaga kyrka bjuder på en urpremiär av 
kompositören Timothy Jackson.

Mer information om hela arrangemanget, 
programmet och artisterna finns på 
www.kammarmusikdagar.se

Med anledning av att H M Konungen firar 40 
år på tronen 2013 kommer kungaparet att 
besöka samtliga Sveriges län under året. 
I Värmland besöker kungaparet Forshaga, 
Grums och Karlstad.

22 augusti klockan 10.00
I Forshaga dukas det upp till stort fikakalas 
med bakelser, kaffe och festis på Forshaga-
forsens sportfiskecenter. Alla är hjärtligt 
välkommna att delta i festligheterna. Det 
blir levande musik och Forshagaakademien 
är på plats med aktiviteter kring fiske, jakt 
och hundsport.

Syftet med besöket är att H M Konungen 
vill få information om utvecklingen i länet 
de senaste fyrtio åren samt länets framtida 
styrkor och möjligheter.

Kungaparet besöker Forshaga

Copyright Kungahuset.se 
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Öppettider på 
biblioteken och 
träffpunkterna
i sommar
Forshaga bibliotek  17/6 – 18/8
Mån, ons 10-18
Tis, tor, fre  10-14
Lör, sön  stängt

Deje bibliotek stängt 21/6 - 11/8

Kulturhuset stängt från 21/6

Träffen stängt från 9/6

De vilda 
blommornas dag 
Följ med på blomstervandringen De 
Vilda Blommornas Dag vid Löved den 16 
juni klockan 10.00. 

Vi samlas vid parkeringsplatsen söder 
om gravfältet/fårhagen. Vandringen är 
2 km lång och varar 2-3 timmar. Ta gär-
na med fika. Vandringen är kostnadsfri 
och alla är hjärtligt välkomna.
Ledare: Gunnel Johansson

De Vilda Blommornas Dag är Sveriges, 
och Nordens, mest omfattande officiella 
blomstervandring. Under denna dag ges 
människor möjlighet att gå ut på bloms-
tervandring, där vi tittar på, och lär oss 
om, våra vilda växter och upplever natu-
ren i vår närhet. Svenska Botaniska För-
eningen står som huvudarrangör.
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Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda 
invånare. Kommunalrådet Angelica Rage hälsar på 
för att fira familjens nytillskott och för att över-
lämna kommunens maskot. 

Besök hos nyfödda invånare

Förälder! Du kan beställa en förstoring 
av bilden från bebisuppvaktningen. 
Ring Peter Wallgren på vårt tryckeri
telefon 054-17 20 93


