
100 evenemang på tre månader • Proffsigt pepp inspirerade
Konstrunda med lust • Aktiv sommar i Forshaga • Värdeskapare
Tävla om trevligaste tomten • Ekonomisk summering av 2013

Nr3 20
14

Kontakten
  Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Tema: Evenemang

       & aktiviteter



Kontakten
Kommun-Kontakten i 
Forshaga kommun är en tidning till 
kommuninvånare och företag

Ansvarig utgivare:
Lena Backlund, tf. kommunchef
Tel: 054-17 20 24
E-post: lena.backlund@forshaga.se

Redaktör:
Lina Wiklundh, informatör
Tel: 054-17 22 13
E-post: lina.wiklundh@forshaga.se

Tryck:
Strokirk-Knappen
Miljömärkt trycksak, 341126

Papper:
Multifine 130 g

Upplaga:
6100

Distribution:
Posten

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

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

Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses  
in på CD och distribueras till  
synskadade. Det görs av SRF  
Ljudproduktion i Kristinehamn.
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Sommaren 2014, 
med förhoppningsvis 
mycket sol och få 
mygg, är här. 
I denna Kontakt kan 
ni läsa om många 
olika aktiviteter som 
ni kan ta del av i vår 
kommun.  

Någon gång har vi alla hört kommentaren: 
I Forshaga kommun händer ju aldrig något! 
Glädjande nog är det precis tvärtom, kom-
munen sjuder av möjligheter till många 
olika upplevelser. Förklaringen till kom-
mentaren kan vara att lusten att titta på 
konst eller gå på en konsert inte stämmer 
överens med almanackan...

Vi behöver olika typer av upplevelser för 
att känna att vårt liv är meningsfullt. Pro-
menader på alla våra iordningsställda stigar 

och stråk, gympa på Stationsområdet i Deje 
eller vid Slottet i Forshaga samt Kammar-
musikdagarna kan vara en bra mix för någ-
ra. Cykelturer på Klarälvsbanan, fotbolls-
match på ÖDIK och Diggeloo i Dömle lockar 
andra. Det finns något för alla!

Ensamheten kan kännas tung under soliga 
sommardagar. En förfrågan om att följa 
med som sällskap kan göra stor skillnad. 
Glöm inte era anhöriga och bekanta under 
sommaren!

Det som känns extra bra är, att den största 
delen av utbudet passar alla plånböcker.

Trevlig sommar!

Omslagsfoto: mostphotos.com

Trevligaste tomten i Forshaga kommun

Har du den trevligaste tomten i kommunen? Eller har du tips på någon annans fantastiska 
tomt? Skicka in tomtens adress, en kort beskrivning och gärna en bild till oss för att vara 
med och tävla!

Hjälp oss att hitta den trevligaste tomten i Forshaga kommun. Vi tar 
tacksamt emot tips i jakten på den vackraste, mysigaste, häftigaste, 
mest välskötta, ja helt enkelt den trevligaste tomten i kommunen!

Forshaga kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Box 93, 667 22 Forshaga
E-post: mbn@forshaga.se

Senast 10 augusti 2014 behöver vi ditt bi-
drag. Trevligaste tomten vinner 2000 kronor 
och vinnaren presenteras i Kontakten nr 4. 
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För tredje året i rad arrangerar Forshaga kommun tillsammans med 
föreningar och eldsjälar den uppskattade Lustenrundan den 30-31 
augusti. En konsthelg där glädje och skapandelust står i fokus.

Lustenrundan fortsätter att växa och eta-
bleras. I slutet på augusti är det inte min-
dre än 23 platser och ateljéer som öppnar 
upp dörrarna. Många är kära återkommande 
deltagare från tidigare år samtidigt som vi 
också kan presentera nya spännande namn 
och konstkollektiv. Från Dyvelsten i söder 
ända upp till Tollebol i norr kan du uppleva 
och njuta av konst av fler än 100 utställare. 

Det bjuds på många sorters konstuttryck, 
till exempel smycken, återbruk, smide, nä-
verslöjd, akvarell, lera, glas, lappteknik, 
foto, olja, ull och poesi.
Blå pilar kommer att vägleda besökare un-
der Lustenrundan och det finns också en 
folder med kartor och kontaktuppgifter. 
Det arrangeras också många kringaktivite-
ter och fikamöjligheter under rundan.

Malin Brandin, kommunikatör

Barnens Lustenrunda 
på Kulturhuset

I år kommer Kulturhuset att vara ett konst-
galleri för barns skapande under Lusten-
rundan. Vi kommer att visa alster gjorda 
av olika skolklasser och fritidsklasser och 
alster av elever i Kulturskolans teknikverk-
samhet. Det är olika skapandeprojekt som 
de haft under vårterminen. Dessutom har 
Kulturskolans dans- och musikuppvisningar 
dokumenterats under våren och det kom-
mer också gå att titta på. 

När: 30-31 augusti, kl 11-17 båda dagarna
Läs mer på www.lustenrundan.se
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Sommarsalong i 
spännande industrimiljö

Malin Brandin, kommunikatör

Malin Brandin, kommunikatör

Kammarmusikdagarna

Mellan 27-30 juli kan du se världsartister 
uppträda på Forshaga Kammarmusikdagar. 
Förutom ovannämnda artister medverkar 
följande: Per Öman, Dohyo Sol, Björn Gäf-
vert, Anders Lagerqvist, Natalia Kremska, 

I slutet av juli är det dags för åttonde upplagan av kammarmusikdagarna och med förhoppning om att 
alla besökare ska njuta och må bra av dessa dagars musikaliska äventyr. Loa Falkman, Barbara Hen-
dricks, och Stenhammar Quartet gästar Forshaga Kammarmusikdagar 2014.

Barbara Hendricks Loa Falkman

Stenhammar Quartet

Katrine Gislinge, Eriikka Nylund, Etienne 
Glaser. Boel Adler är programpresentatör.

Det blir sju konserter varav tre är lunch-
konserter i Dömle kyrka. Övriga spelplatser 

är Forshaga kyrka, Övre Ulleruds kyrka och 
Gamla Kraftstationen.

Program- och biljettinformation finns 
på www.kammarmusikdagar.se

Gamla Kraftstationen bjuder på en imponerande sommarkalender 
med både konst och musikevenemang. 

Under hela sommaren, fram till 24 augusti, 
hänger Lasse Åberg och Inger Åberg sin 
konst i den spektakulära industribyggnaden 
tillsammans med glaskonstnären Julie Shi-
randi Kausland från Bergen och Karlstad-
bördige satirtecknaren Martin Bäckström-
Ledin. Två lokala konstnärer finns också 
med; multikonstnären Niklas ”Pix” Bodin 
och glaskonstnären Karl-Emil Andersson.
Utöver det är det ytterligare ett femtontal 
konstnärer från hela landet som ställer ut.
Förutom konst äger ett antal konserter rum 
i byggnaden, bland annat Forshaga Kammar-

musikdagar och Packmopedsturnén. Dess-
utom några enklare musikaftnar med olika 
teman så som swing, visor och öppen scen.

Här finns Café Kulturella med hembakat 
och närproducerat, Lilla Boden med unika 
värmländska produkter och Barnens skapar-
verkstad. Gamla Kraftstationen är en plats 
att räkna med. Ett givet besöksmål i en an-
norlunda atmosfär och personal som möter 
dig med ett varmt leende.
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Den 16 juni öppnar Dyvelstens flottningsmuseum för sommaren 
och presenterar sitt sommarprogram fyllt av aktiviteter.

Museet ligger vid Klarälvens kant i Dyvel-
sten och ger dig historien om hur man flot-
tade timmer förr på Klarälven. Magasin 11 
är ett upplevelserum för barn. Vid bryggan 
ligger flera flottningsbåtar och det finns 

även ett café med uteservering över älven. 
I sommar har museet guidade visningar varje 
lördag och söndag. Akvarellmålning, viskväll, 
bakluckeloppis, familjedag och tillverkning 
av salvor står också på programmet.  

Malin Brandin, kommunikatör

Sommaren på Flottningsmuséet

Hemester*tips

  *Hemester är ett teleskopord av hemma
och semester, baserat på det amerikanska 
begreppet staycation, för att semestra på 
hemmaplan.
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Sommaren 2014 återuppstår den efterläng-
tade turnén. Den kommer att bli den största 
på tjugo år och under dryga två veckors tid 
ska totalt 14 värmländska platser avverkas. 
Gamla Kraftstationen i Deje blir stopp num-
mer 12. Det blir en turné med intima möten 

Malin Brandin, kommunikatör

Fiske för barn
På onsdagar klockan 10-13 under som-
maren, med start 18 juni, arrangerar 
Forshagaforsens sportfiskecenter fiske 
för barn. Metspön, agn och ett begrän-
sat antal flytvästar finns att låna på 
plats. Övriga tider får barn i sällskap av 
vuxen fortsatt meta på anvisade platser.

Fler kartsläpp för 
Friska Forshaga i 
sommar
I år blir det fler kartsläpp med nya kon-
troller med 3-4 veckors mellanrum. Du 
ska inte behöva vänta länge på nya kon-
troller. Huvudkartorna i pappersformat 
är gratis, extrakartorna som släpps un-
der sommaren kostar 20 kronor styck. 

28 juni: Forshaga - Grossbol - Sisu
 gården - Ängbråten (Kick off i 
 Forshaga centrum kl 11-12.30)

19 juli: Abborrtjärn (Kick off vid 
 Abborrtjärn kl 11-12.30)

9 aug:  Skivtjärn (Kick off vid 
 Skivtjärn kl 11-12.30)

Packmopedsturnén 
stannar till på 
Gamla Kraftstationen
Packmopedsturnén är tillbaka i Värmland. Ett av de nya stoppen 
som artisterna Göran Samuelsson, Tina Ahlin, Kajsa Grytt, Jack 
Vreeswijk, Sofia Karlsson gör blir på Gamla Kraftstationen i Deje. 

mellan musiker och publik och spelningar på 
platser med unik atmosfär. På Gamla Kraft-
stationen sker konserten utomhus. 

När: 6 augusti kl 19

16 juni öppnar vi turistinformationen 
i Forshaga Lärcenter

Öppettider: 
16 juni – 15 augusti 
Mån-fre 10-16 (stängt för lunch 12.30-13)

Midsommarafton stängt.

Turistinformation 
i Forshaga

I vår turistinformation i Forshaga Lärcenter finns broschyrmaterial om Forshaga, Karlstads-
regionen 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 välkommen!
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Diggiloo som är en populär sommarturné 
har under elva år underhållit över en miljon 
besökare i Sverige. Fredagen den 4 juli ger 
artisterna Lena Philipsson, Per Andersson, 
Jessica Andersson, Oscar Zia, Nanne Grön-
wall, Magnus Johansson, Erik Segerstedt, 
Eric Gadd och Nassim Al Fakir dig årets mu-
sikupplevelse!

Upplev musikfesten Diggiloo i Dömle med 
några av Sveriges populäraste artister. Förra 
årets show i Dömle blev en succé med över 
6 000 besökare som njöt av musik och un-
derhållning i vacker miljö och underbart 
sommarväder. Fredagen den 4 juli kommer 
Diggiloo tillbaka för att upprepa succén. 

Diggiloo åter till Dömle
Det finns biljetter i olika prisklasser. För 
bokning och mer information kontakta 
Dömle herrgård på telefon 0552-417 50 eller 
post@domle.se.

När: fredag den 4 juli 
Insläpp: 17.00  Showstart: 19.00

Malin Brandin, kommunikatör

Vilka evenemang har 
ni tänkt att besöka i 
kommunen i sommar?

Vi frågar!

Ida och Oliver Nilsson
Vi kommer att gå på marknaden. Vi är 
också alltid på familjedagarna vid hem-
bygdsgården så det blir det igen. Gympa 
i Skived och så tänkte vi prova barnfisket 
vid Forshagaforsen.

Ulla och Rolf Henriksson
Vi kommer att besöka Gamla Kraftstatio-
nen och Packmopedsturnén. Sedan har vi 
ännu inte varit på Lustenrundan så i år är 
det nog dags.

Evert och Ann-Sofie Augustsson
Vi gör säkert ett besök på marknaden i 
Forshaga. Hemvändardagen med Lasse 
Stefanz blir det nog också.

Aktiv sommar i Forshaga

• Multisportarenan i Forshaga där du kan 
spela basket, fotboll, handboll och inne-
bandy.

• Utegym i Slottparken i Forshaga.
• Stationsområdet i Deje där det också finns 

utegym och flera bollsportsplaner. Eller ta 
en promenad runt vackra Forstjärn.

• Skateparken. Värmlands första utomhus-
skatepark i betong. Åker du inte själv kan 
du sitta på åskådarplats och titta på.

• Spela tennis. Två grusbanor finns vid Berg-
haget i Forshaga som är gratis att använda.

• Jaga stolpar i Friska Forshaga.

• Ta ett svalkande dopp. Det finns fem kom-
munala friluftsbad; Abborrtjärn, Skivtjärn, 
Arnäs, Västra Örten och Lillsjön.

• Vandra. Låt vår nya broschyr över vand-
ringsleder guida dig och upptäcka nya 
platser.

• Klarälvsbanan – varför inte utforska hela 
leden på 9 mil? 

På väg, men saknar utrustning?
Gör ett besök på Fritidsbanken som lånar ut 
fritidsutrustning gratis, precis som ett biblio-
tek. Se öppettider på fritidsbanken.se.

Vet du med dig att du fort blir rastlös av att ligga i hängmattan? Vilken tur att det finns 
massor med fritidsmöjligheter runt om i Forshaga kommun. Här kommer några tips!
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Datum att ha koll på!
12 juli  Hemvändardag 
 Lasse Stefanz bjuder upp  
 till dans. (Se nedan.)

9 aug  FUB dans.

16 aug   Bilutställning och 
 Rock ń roll kväll med 
 Top Cats & The Troubled  
 Three och Dj Pete.

30 aug Fotbollens dag och på   
 kvällen Parkrocken med 
 Magnum Bonum och 
 fd sångaren i The Boppers,  
 Peter Jezewski & The Chiefs.

Top Cats

Lasse Stefanz

Sommar i parken
Det blir ännu en sommar med ljumma 
kvällar i Forshaga Folkets Park. Förut-
om flera konserter med dans och rock´n 
roll så arrangeras det musikquizkvällar 
med start den 27 juni. Håll utkik efter 
mer datum i evenemangskalendern.

Hemvändardag
Hemvändardagen arrangeras den 12 juli 
av Forshaga IF. Dagen börjar med ve-
teranfotbollsturnering på Ängevi. Många 
hemvändande veteraner deltar i kom-
munens tre fotbollslag och Ängevi bru-
kar vara fullt av besökare i alla åldrar.  

Sedan ett antal år avslutas ”Hemvän-
dardagen” med festligheter i Folkets 
Park. I år står Lasse Stefanz för under-
hållningen.

Forshaga Marknad 
– en sommartradition!

Det blir en hel del nyheter i år, vilket är jät-
teroligt. Variation av sortimentet är posi-
tivt och gör Marknaden ännu mer attraktiv. 
Lika glada är vi såklart över att de flesta av 
tidigare års deltagare återkommer. Många 
av besökarna har hittat sina favoritknallar 
att handla av och det kommer de kunna 
göra även i år.

För barnen kommer det förutom det som 
säljs i form av godis, sockervadd, leksaker 
och ballonger på marknadsgatan, finnas ett 
barntorg med hoppborgar och andra akti-
viteter!

Här är ett smakprov på årets nyheter:
Belysning, badrumsinredning, 3D projekto-
rer, dreambox, tillbehör till dator och surf-
platta, barnmössor, converse kopior, må-
lade kvastar, grönsaker av bästa kvalitet, 
energiband, rökar, djurfoder, Pulled pork 
wraps, strömmingsburagare och strömming 
på knäcke. Du kan också få din egen bild på 
mobilskalet.

Vi får åter känna doften av nyrökt fjällfisk, 
thaimat, langos, nygräddat bröd och på 
grillen ligger hamburgare av finaste kött. 
Här finns korv av alla de slag, ost, oliver, 
sylt, saft, bär, kaffe, teer, munkar, honung, 

brända mandlar, sockervadd, cocosbollar, 
godis, leksaker, ballonger, heminredning, 
presentartiklar, fina hantverk, vaxdukar, 
loppis, kläder, smycken, väskor och plån-
böcker, tofflor, sängkläder, klockor, köks-
artiklar, handarbeten sytt och virkat, Aloe 
Vera, Tupperware, eltandborstar, 10-kro-
nors, perenna växter och kök.

Flera av ortens butiker kommer också att 
delta med fina erbjudanden.

Marknadens öppettider är: 
Fredag 4 juli 10-18
Lördag 5 juli 10-16

Varmt Välkomna att fira soliga sommar-
dagar på Forshaga Marknad!

För femte året i ordningen anordnasForshaga Marknad. Storgatan 
fylls av knallar, företagare, föreningar, aktiviteter och besökare.

Marie Carlsson, Forshaga IF
054-87 00 38, www.forshagamarknad.se
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Vi är en aktiv kommun och det händer sa-
ker hela tiden. Liksom tidigare somrar går 
vi en aktiv sommar till mötes. Nästan dag-
ligen men särskilt under april och maj får 
vi mycket information skickat till oss från 
föreningar som vill synas i evenemangska-
lendern och vi hjälper så klart gärna till.

Evenemangskalendern är ett smart sätt 
om man vill nå ut till många. Lite krasst 
kan man säga att det som inte syns i kalen-
dern, vet vi officiellt sett inte om, och kan 
därmed inte tipsa om. När vi får informa-
tion om ett evenemang lägger vi in det i 
en databas som heter TURID. Ju tidigare vi 
får information desto större spridning får 
evenemanget i olika kanaler. 

100 evenemang 
på tre månader
Ibland får vi höra att det inte händer något här. En titt i vår eve-
nemangskalender visar totala motsatsen då mer än 100 spännande 
arrangemang väntar de närmsta sommarmånaderna.

Vad är ett evenemang?
Ett evenemang kan vara en konsert en 
loppis, en workshop, en uppvisning, en 
tävling m.m. Rea, extrapris, kursutbud, 
och 2 för 1, träningar eller partipolitiska 
möten räknar vi inte som evenemang. 
Det ska vara publikt dit allmänheten är 
välkommen. Det behöver inte vara gratis 
men ska inte kräva medlemskap.

Hur anmäler jag 
ett evenemang?
Mejla till evenemang@forshaga.se  
eller använd formuläret som finns  
på www.forshaga.se.

Malin Brandin
Kommunikatör

Såhär går det till:

TURID

1. Turistdatabas för alla värm-
landskommuner. Här lägger 
vi in evenemanget som du till 
exempel har mejlat in till oss.

www.forshaga.se

2. När vi publicerat i 
TURID hamnar det i 
kalendern på kommu-
nens hemsida.

www.visitkarlstad.se

www.visitvarmland.se

3. Om vi bedömer att evene-
manget har ett brett regio-
nalt intresse kryssar vi i en 
ruta i TURID, så syns samma 
evenemang på visitkarlstad.se 
och visitvarmland.se.

4. Och ligger 
det i kalen-
dern så kan 
vi puffa för 
det i andra 
kanaler.

Kalendern 
i Kontakten

Ljusskylten 
vid väg 62

Facebook 
och Twitter

Media

visitkarlstad.se och 
visitvarmland.se 
besökswebbar
Visitkarlstad.se är Karlstadsregionens 
officiella besökswebbplats. Här finns 
information om vad man kan upptäcka 
och göra i Karlstadsregionen. Visitkarl-
stad.se bygger på ett samarbete mellan 
kommunerna Karlstad, Hammarö, Fors-
haga, Kil och Grums som sedan många 
år samverkar kring besöksnäringen. När 
alla kommunerna marknadsför sig till-
sammans använder vi det nya gemen-
samma platslogotypen °Karlstad.

Visitvarmland.se är besökswebbplatsen 
för hela Värmland.

Mötesplatser och 
evenemang är en 
tillväxtfaktor
I kommunens tillväxtstrategi pekar vi 
ut mötesplatser och evenemang som 
ett av åtta viktiga områden att arbeta 
kring för att skapa tillväxt. Det stärker 
bilden av en plats enligt professionella 
varumärkesbyggare. 

Återkommande evenemang, och bra 
möjligheter för invånarna att mötas 
kring aktiviteter och en kopp kaffe, är 
därför prioriterat i processerna kring en 
attraktivare kommun.
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Väl framme tog Maria emot oss och berät-
tade om området och de gamla byggnader-
na. När vi kom in i fårhuset fick vi veta mer 
om fåren och vad de äter. Efter det fick vi 
mata tackorna Selma och Hjärtat och den 
sällskapssjuke baggen Allan med morötter 
och äpplen, även barnen fick smaka. 

Hej lilla lamm!
Röda Husets förskoleklass på Grossbolsskolan tog bussen för att 
besöka söta små lammungar vid Kvarntorp. 

Vi hade en trevlig stund tillsammans och 
avslutade den med att fika innan vi tog bus-
sen hem till skolan igen.

Isak och baggen Allan.

Ett av de gulliga lammen.Maria visar oss fårhuset lammen bor.

Gymnasieeleverna visar oss vad djuren äter i skogen.

Måndagen den femte maj hade vi i förskoleklass 
och åk 1 på Grossbolsskolan förmånen att bli bjud-
na av Viltvårdsgymnasiet på en viltstig vid Löved. 

Där fick vi träffa hunden Dino, lära 
oss vad älgar, rådjur och björnar äter,
titta på olika sorters fällor, se olika 
utfodrings sätt till djuren som saltsten 
och olika foderhäckar, smaka på rådjur-
och kronhjortskött med mera.

Gymnasieeleverna tog väl hand om oss och barnen ställde många 
intressanta frågor. Det var en spännande och lärorik eftermiddag.

Viltstig i Löved

Hunden Dino.

Karolina Kjellberg
Förskollärare, Grossbolsskolan

Karolina Kjellberg
Förskollärare, Grossbolsskolan
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Glädje och festivalstämning på 
Tina Flognmans handbollsskola

Läsårstider 2014/2015
Så här ser läsårstiderna ut för höstterminen 2014 och vårterminen 2015. Läsårstiderna 
omfattar allmän förskola 3-5-åringar (15 timmar/vecka) och elever i förskoleklass och 
grundskola.

I år är en större andel av deltagarna från 
föreningar utanför Värmland. Från Kram-
fors och Härnösand i norr till Kävlinge i sö-
der samt från Finland och Norge. Målsätt-
ningen är att skolan ska ha deltagare från 
hela Norden.
– Många av deltagarna har uttryckt att 
skolan liknar en festival. Festivaler brukar 
kännetecknas av glädje och gemenskap. 
Det är den atmosfären som vi försöker 
skapa under skolan, säger Per Söderberg, 
ansvarig för Tina Flognmans handbollsskola i 

Forshaga som arrangeras av Forshaga hand-
bollsklubb.

Tina Flognmans handbollsskola genom-
förs den 25-27 juli och just ”värmlands-
touchen”, som Per Söderberg kallar den, 
är en viktig del av skolan. Tina Flognman, 
EM-silvermedaljören från 2010 och värm-
länning såklart, är som vanligt handbolls-
skolans rektor. Förutom Tina deltar också 
andra stora namn inom handbollen som 
instruktörer och tränare, bland annat Ulf 

Tina Flognmans handbollsskola fortsätter att slå nya rekord. Över 200 anmälningar har 
kommit in och skolan räknas nu som en av Sveriges största handbollsskolor.

Schevfvert, fd. förbundskapten för dam-
landslaget och grekiska herrlandslaget.

Finns det något kul som allmänheten får 
chans att se?
– Vi bygger upp en handbollsplan mitt i 
Forshaga centrum genom att vi rullar ut 
en konstgräsmatta och tejpar upp en hand-
bollsplan. Vi anlitar även en DJ som skapar 
en trevlig atmosfär kring eventet.

Malin Brandin, kommunikatör

Vårterminen 2015
8 januari (to) - 12 juni (fr)
Lovdagar: 23-27 feb (sportlov v 9)
                7-10 apr (påsklov v 15)
               13-15 maj

Höstterminen 2014
20 augusti (on) - 18 december (to)
Lovdagar: 22 sep (må)
                27 okt-31 okt (höstlov v 44)

Förskoleverksamhet och fritidshem stänger för verksamhetsplanering/kompetensutveck-
ling 15 aug och 22 sep 2014 samt 15 jun 2015. Ytterligare två stängningsdagar lokalt per 
skolområde tillkommer.
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Skoltandvårdsdagar
på DejeskolanElever ger ut 

sina egna böcker

Besöket syftade till att uppmuntra högstadieeleverna till att ta 
ansvar för sin munhälsa och därmed minska kariesförekomsten 
och riskerna för omfattande tandvård senare i livet. 

Fluor verkar kariesförebyggande genom att stärka emaljen så 
att karies inte uppstår och får befintliga små kariesangrepp att 
avstanna. Fluor skyddar även mot frätskador på emaljen, dvs. 
erosioner. Vi vet att fluorprofylax är ett bra hjälpmedel för att 
ge barn och ungdomar en god tandhälsa. För att bibehålla en god 
tandhälsa ingår också en god egenvård hemma vilket innebär att 
fluortandkräm bör användas vid tandborstning morgon och kväll, 
samt att småätande bör undvikas.

Erfarenhetsmässigt ser vi i Folktandvården att ungdomar i hög-
stadieåldern ändrar kostvanor och att förekomsten av söta 
drycker och småätande ökar, vilket leder till en ökad risk att få 
erosionsskador och hål i tänderna.

Evenemanget gick av stapeln på Deje bibliotek där elever och lä-
rare under dagen besökte de nyblivna författarna för att närmare 
titta på böckerna samt den utställning av slöjdalster som elever 
från mellanstadiet på Dejeskolan och Olsäterskolan visade upp.

Folktandvården Forshaga har i samarbete med 
Dejeskolan årskurs 6-9 genomfört tre tandvårds-
dagar. Vi har informerat om olika tandsjukdomar 
och om hur man skall sköta sina tänder, haft 
sockerutställning, olika utställningsmontrar, fri-
villig fluorsköljning. 

Torsdagen 22 maj var det boksläpp för de elever 
på Dejeskolan som under läsåret skrivit och pro-
ducerat var sin bok.

Anne-Marie Ek Larsson, tandhygienist
Yvonne Käll, profylaxtandsköterska

Folktandvården Forshaga

Monika Molang
Studie- och yrkesvägledare, Dejeskolan

Under kvällen var föräldrar och allmänhet inbjudna. Biträdande 
barn- och utbildningschef Peter Öhlander invigde det hela och 
hälsade alla välkomna. Det hade samlats en hel del besökare som 
minglade och bjöds på högläsning ur författarnas böcker.
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Besöket inleddes med ett besök i en skogs-
dunge där ca 3000 personer blev mördade 
och nedgrävda i en massgrav i början av 
kriget. I Polen finns det tusentals sådana 
dungar.

Nästa dag besökte vi Chelmno, som var det 
första förintelselägret, dit obekväma per-
soner fördes för att klä av sig nakna och 
lämna ifrån sig alla sina ägodelar, för att 
därefter tvingas in i ett utrymme i en last-
bil. Avgaserna leddes in i lastbilen, så att 
alla var döda när de kom fram till nästa an-
halt där de begravdes i en massgrav. Senare 
byggde man ett krematiorium i Chelmno 
och en benkross, för att enklare bli av med 
kropparna.

Vi besökte också en skola för SS-män, där 
de fick lära sig att döda så effektivt och 
billigt som möjligt. Där tränade de skytte 
på levande måltavlor; judar som fördes dit 
som övningsmaterial.

Resa i förintelsens spår

De sista dagarna i Polen besökte vi Ausch-
witz 1 och 2. Koncentrationsläger som är 
ganska välbevarade och numera är muse-
um. Där kunde vi gå omkring och se barack-
er där människor tvingades bo tätt, nästan 
utan mat och värme. De tilläts bara gå på 
toaletten två gånger per dag – och när de 
inte orkade arbeta längre togs de till gas-
kammaren och gasades ihjäl. Där fick andra 
fångar ta hand om kropparna och bränna 
dem i krematoriet.

Med på vår resa var Joost Lakmaker som 
efter kriget kom till Sverige och nu bor i 

Säffle. Han är nu nästan 92 år och han är en 
överlevare från Auschwitz. Han berättade 
för oss om hur det var att transporteras i 
en godsvagn, 90 personer, utan mat, vat-
ten och toalett i tre dygn, för att slutligen 
hamna i Auschwitz. Han var i Auschwitz 3, 
Monowitz, och tvingades arbeta i en fabrik.

 

Monowitz finns inte längre kvar – och snart 
finns det inga överlevare kvar heller som 
kan berätta om hur det var. Vi är tvungna 
att hålla minnet levande av vad nazismen 
innebär. Vi får inte glömma detta!

I början av maj reste vi, sex elever ur årskurs åtta och en lärare från Dejeskolan, till Polen och besökte 
olika platser som påminner om förintelsen av människor med olika bakgrund under andra världskriget. 
Främst var det judar som drabbades, men även romer, homosexuella, handikappade och människor som 
var motståndare till nazismen.

Joost Lakmaker.

Harriet Svensson
Ma/NO-lärare, Dejeskolan

Bilder frå muséet i Auschwitz.

Med på resan var Aron Torstensson, Robin Bidgoli, 
Marcus Johansson, Emelie Ahlberg,Sandra Moberg, 

Malin Stenlund och lärare Harriet Svensson.
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Vi har som tidigare nämnts fått förnyat för-
troende från Yrkeshögskolan. Vi har samti-
digt påbörjat förberedelser för en ny yrkes-
högskoleutbildning. Den här gången handlar 
det om funktionshinderområdet. Vi kommer 
att lämna in en ansökan i september och 
myndigheten för yrkeshögskolan kommer 
att meddela sitt beslut i januari 2015. Ett 
positivt beslut innebär start hösten 2015.

Forshaga Lärcenter har dessutom fått för-
nyat förtroende från Karlstad universitet. 
Universitet använder sig av olika Lärcentra 
för att erbjuda distansutbildningar med 
hög kvalitet. Inför hösten kan man studera 
lärarutbildning, år 1-3, via telebild på Fors-
haga Lärcenter. 

Ett hundratal kommuninvånare studerar på 
distans mot olika lärosäten i landet. Kom-
munen vill gärna hjälpa dessa människor 
att spara både tid och pengar. Det handlar 
främst om att vara en resurs på hemmaplan 
som kan möta upp högskolans/universitets 
krav. I de flesta fall handlar det om att kunna 

Forshaga Lärcenter

kvalitetssäkra tentamen på hemmaplan 
vilket innebär att man slipper långa och 
dyra resor. Det genomförs cirka 100 sådana 
tentamen per år vilket ju i genomsnitt blir 
cirka två per vecka under året.

Vi har under 2013 haft ett samarbete med 
Molkoms Folkhögskola. Syftet har från vår 
sida varit att förlägga verksamhet från Mol-
koms Folkhögskola vid Forshaga Lärcenter. 
Kommunen har en hög ungdomsarbetslös-
het och vi har oroande många ungdomar 
som aldrig påbörjar eller avbryter sina 
gymnasiestudier. Vi ser Folkhögskolan som 
ett alternativ till gymnasiestudier för den 
här målgruppen och vi ser framförallt att 
Folkhögskolan kan möta ungdomarna på ett 
annat sätt. Folkhögskolan har riktigt bra sta-
tistik på det man kallar studiemotiverande 
kurser. Vi erbjuder ungdomar denna kurs i 
Forshaga på Lärcenter från hösten 2014. Ett 
försök att finna nya former på hemmaplan 
och möjligheter till personlig utveckling.

Vill göra några nedslag på Forshaga Lärcenter och sätta lite fokus på 
delar som inte är lika självklara som andra. Grundskolan, Kultursko-
lan, Vuxenutbildningen, Yrkeshögskolan och bibliotek jobbar alla på 
bra mot ställda mål. Har för avsikt att informera om verksamheter 
som planeras och förbereds lite i det dolda. Verksamheter som inte 
är lika självklara men som ändå fyller en viktig funktion för många 
av våra medborgare.

Torbjörn Falk                                                                                                                           
Lärcenterchef

Du kommer väl 
ihåg att söka till 
vuxenutbildningen 
i Forshaga!
Det finns fortfarande lediga platser 
både på grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning.

Läs mer på forshaga.se/vux eller ring 
vår studie- och yrkesvägledare på 
telefon 054-17 20 49.

Välkommen med din ansökan!

Sommartider 
på biblioteken
Forshaga bibliotek 
Sommaröppettider 16 juni – 17 augusti
Måndag  10-18
Tisdag  10-14
Onsdag  10-18
Torsdag  10-14
Fredag  10-14
Midsommarafton stängt

Deje bibliotek
Sommarstängt 20 juni – 10 augusti
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Lina Wiklundh, informatör

Värdeskapare är en nyinstiftad utmärkelse 
som ska lyfta goda exempel av värdeskapa-
re i den egna organisationen. Syftet är att 
hålla liv i den satsning kommunen gjort de 
senaste åren på en gemensam värdegrund 
och värdskap som förhållningssätt.

Utmärkelsen är tänkt att ges två gånger 
per år, vår och höst. Alla anställda kan no-
minera sitt eget eller ett annat arbetslag. 
En fokusgrupp för värdegrund och värdskap 
utser sedan vinnaren genom att se till vil-
ken nominering som bäst efterlever kom-
munens värdegrund.

Vuxengruppen IFO, 
Lärande och arbete 
Nomineringen ”Att få känna att man 
blir sedd, hörd och får hjälp är varje 
medborgares rättighet. Det är många som 
mår fysiskt och psykiskt dåligt när dom 
kommer till oss. Det är viktigt att då ha 
förmågan att se människan bakom och ge 
den hjälp som behövs.”

Skolrestaurangen i 
Forshaga Lärcenter
Nomineringen ”Skolrestaurangen bjuder, 
förutom på god mat, på ett helhetstänk 
och en mycket god serviceanda. Inget 
verkar besvärligt och vi möts alltid av 
ett leende på läpparna. Tack vare dessa 
ingredienser skapar de goda möten varje 
dag.”

I slutet av maj uppvaktades de arbetslag som fått utmärkelsen 
Vårens värdeskapare i Forshaga kommun. 

- Att få alla medarbetare att reflektera 
kring sitt värdskap och att sätta ett tydligt 
kundfokus är en viktig framgångsfaktor för 
Forshaga kommun, menar Victoria Göthberg, 
tillväxtsamordnare. Detta är en del av vår 
strategi för tillväxt, som bygger på ökad 
attraktionskraft och gott ambassadörskap 
för vår plats.

Av de tio nominerade bidragen fick två ar-
betslag lika många röster och får därför 
dela på titeln Vårens värdeskapare. 

Vårens värdeskapare

Tf. kommunchef Lena Backlund uppvaktade de vinnande 
arbetslagen med diplom, tårta, frukt och biobiljetter. Vi gillar att 

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

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

7 3 4
Den 30 maj hade kommunen 
1734 personer som gillar sidan.

1

Energi-
rådgivningen har 
sommaruppehåll
Energirådgivningen har semesterstängt 
mellan 7 juli – 23 augusti.

Välkommen att kontakta oss före och 
efter sommaruppehållet.

Vi sitter i kontorslokalerna på  
Järnvägsstationen i Kil, Stationsplan 3.

Ring oss på 0554-194 14,  
telefontid tisdagar och onsdagar 9-15.  
Du kan även skicka din fråga till oss via 
vår hemsida, www.erad.se.
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Vem är Anders Pettersson?
Anders Pettersson är 56 år, född och upp-
vuxen i Edsvalla. Har bott i Göteborg och 
Falun men bor sedan 28 år tillbaka på Som-
marro i Karlstad. 

Jag har en gymnasieutbildning som bygg-
nadsingenjör från Teknis i Karlstad, sam-
hällsvetenskaplig utbildning från Göte-
borgs Universitet och en Master of Public 
Administration från  Karlstads Universitet. 
Jobbar nu i Munkfors kommun, har tidigare 
jobbat inom Apoteket, landstinget i Värm-
land TBV, TCO och Riksbyggen. 

På fritiden tycker jag om att resa, bland 
annat åka snowboard och dyka och andra 
upplevelser. Gillar att laga mat umgås med 
vänner och läsa en god bok.
 
Hur skulle du beskriva din nya kommun?
En kommun med en spännande historia 
från bruksort till barnkommun där natur, 
kultur och upplevelser kan kombineras med 

närheten till staden. En kommun som lyck-
ats väl med att anpassa sig till nya förut-
sättningar och skapa sig en ny profil som 
en kommun som värnar om mjuka värden. 
Orter som Deje, Olsäter och Forshaga med 
stark identitet med Klarälven som en ge-
mensam länk. Fisket och Laxen knyter sam-
man historien och dagens samhälle.
 
Du börjar ditt nya jobb här 1 september, 
hur kommer Forshagaborna märka av det?
Jag tror (och hoppas) inte att Forshaga-
borna ska märka av det så mycket mer än 
att det är ett nytt namn som företräder 
kommunen i en del sammanhang. Mitt jobb 
är att fortsätta det arbete som pågår med 
att utveckla en attraktiv kommunen utifrån 
den vision och mål som tagits fram. För-
hoppningsvis har jag erfarenheter och kun-
skaper som kan bidra till att föra detta jobb 
framåt. 

Jag tror att helhetsyn och överblick är vik-
tig. Att de som lever och verkar i kommunen 

känner att det är enkelt och lätt att komma 
i kontakt med kommunen. Ta vara på den 
drivkraft som finns bland föreningar, före-
tag och medborgare för att utveckla kom-
munen. Skapa bra förutsättningar där kom-
munens medarbetare trivs och utvecklas, 
där engagemang och idéer tas tillvara.
 
Sommaren ligger framför oss, är det sol 
och bad som står på schemat?
Min sommar kommer att inledas med ”Put-
te i Parken” tillsammans med familj och 
vänner. Det blir också bilsemester genom 
delar av Europa. Förhoppningsvis blir det 
en hel del sol och bad. Eftersom jag bor 
bara ca 100m från den vackra Klarälven 
brukar en hel del av sol och badandet bli 
på hemmaplan. 

Jag kommer också att ägna en hel del tid 
att på olika sätt förbereda mig för ett nytt 
och spännande jobb efter sommaren.

Lina Wiklundh, informatör

Anders Pettersson, ny kommunchef 
i Forshaga kommun
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Ekonomisk summering av 2013
Årsredovisningen är en ekonomisk summering och viktig 
del i kommunens ekonomisystem. Den ger information om 
kommunens och koncernens verksamhet och ekonomiska 
ställning. 

* 81% av kommunens totala intäkter är skatteintäkter och skatteutjämning. 
Andra exempel är bidrag, taxor och avgifter.

Så fördelas kommunens
skatteintäkter*

Kollektivtrafik  1,3 %

Näringsliv/turism  0,8 %
Överförmyndarnämnd 0,2 %

Räddningstjänst  1,5 %

Kommunstyrelse  4,6 %

Miljö och bygg  0,9 %

Lärande och arbete  6,5 %
Kommunteknik och service 5,1 %

Kultur och fritid  3,9 %

Vård och omsorg  28,5 %
Barn och utbildning  46,7 %

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 12,4 mnkr. Kommunen når sin målsättning att re-
sultat ska ligga på en nivå som långsiktigt motsvarar 2% (resultat 2013 är 
2,2%) av skattintäkter och skatteutjämning. Det gör att kommunen inte 
behövt låna till investeringar under 2013. 

Investeringar
Under 2013 har kommunen investerat för 34,6 mkr. De största är:
• Om- och nybyggnation av Dejeskolan
• Sanering av VA-ledningar i Risäter
• Färdigställande av skateramp/multisportarenan vid Lärcenter
• Bergvärme till Olsätersskolan

Framtiden
Sverige är beroende av utvecklingen i omvärldens ekonomier, eftersom Sve-
rige är ett exportberoende land. Kommunens ekonomi påverkas av nivåer 
på inflation, räntor och sysselsättning och folkmängdens utveckling.
Under slutet av 2013 blev det bättre fart i den svenska ekonomin. Utveck-
lingen förväntas bli fortsatt stark under 2014.

Befolkningsutveckling
Forshaga kommuns folkmängd minskade 
2013. Ett negativt födelseöverskott och 
negativt inrikes flyttningsöverskott har 
gjort att kommunens folkmängd mins-
kat. Utvecklingen från 2009 framgår 
av tabellen.

11 600

11 000

11 200

11 400

2009 2010 2011 2012 2013

11
40

1

11
26

6

11
22

9

11
31

1

11
29

2

31/12

VISION
Barnkommun i Värmland. Forshaga kommun,  
en kommun där alla utvecklas till trygga,  
nyfikna och kreativa medborgare.

SÅ UPPFYLLER VI MÅLEN
Alla har en god uppväxt

Allas delaktighet genom information och 
en öppen dialog med medborgarna.

God hälsa bland medborgarna

En god hälsa bland medarbetarna

Kompetenta medarbetare

Hållbar utveckling

Tillväxt

God ekonomisk hushållning

Målet är                Målet är                    Målet är
inte uppnått         delvis uppnått           uppnått

Lena Backlund, ekonomichef

Är du intresserad 
av att veta mer? 
Årsredovisning 2013 finner du i sin 
helhet och i korthet på forshaga.se
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Att vi kan erbjuda en trafik som är helt 
anpassad för personer med funktionsned-
sättning (syn, hörsel och rörelse) innebär 
många fördelar. Inte minst att vi ökar tra-
fikutbudet för våra servicelinjeresenärer 
från 15 000 turer per år till 450 000 busstu-
rer och 17 000 tågturer.

Trygghet
Vi ska alla hjälpas åt att se till att våra 
servicelinjeresenärer känner sig lika trygga 
under framtida resor som de gör i dag.

Förändringen i korthet - Värmlandstrafiks 
ordinarie kollektivtrafik anpassas för alla
Servicelinjerna försvinner när den ordinarie 
trafiken öppnas upp. Alla fordon i linjetra-
fiken (tåg och buss) uppfyller då lagkraven 
på användbarhet för funktionsnedsättning-

En kollektivtrafik för alla
Snart tillgänglighetsanpassas hela vårt ordinarie utbud av buss- och tågtrafik. I samband med tidtabells-
skiftet i december 2015 är vi redo att ta ett rejält kliv för att möta samhällets ambition att föra ihop 
allmän och särskild kollektivtrafik.

ar (syn, hörsel och rörelse). Resan kommer 
även fortsättningsvis att beställas i förväg 
hos Värmlandstrafiks beställningscentral. 
Sedan hämtas resenären, om det behövs, i 
hemmet av personbil/minibuss och körs till 
närmaste bytespunkt där byte till tåg eller 
buss sker.

Till skillnad mot i dag kommer inte resenären 
direkt till Centralsjukhuset, utan till Karl-
stads busstation eller till centralstationen i 
Karlstad. För vidare resa kommer vi erbjuda 
en busspendel med 20-minutersintervaller. 

För sjukresenärer gäller den så kallade 
egenavgiften, vilken enligt lag sätts av 
landstinget, 25 kr på tåg och buss inom 
länet i dag. För färdtjänstresenärer har vi 
utvecklat Länskort Plus.

Principer för 
den nya trafiken:
• Tryggheten sätts i främsta rummet. 

• Ingen ska lämnas utan möjlighet att 
få hjälp. 

• Rullstolstransporter på tåg eller buss 
med ledsagare vid behov (ledsagaren 
åker fritt). 

• Byten endast på bytespunkt. 

• Bedömning av biltransportbehov, som nu. 

• Vi släpper inte av någon från bussen  
eller tåget utan att veta att ett mötan-
de fordon finns på plats för resan hem.

Läs mer om den nya servicetrafiken 
på Värmlandstrafiks hemsida
varmlandstrafik.se/nyservicetrafik

Information från Värmlandstrafik

För många personer är stöd och hjälp från 
kommunen en förutsättning för att klara 
vardagen. Det kan kännas svårt att ta emot 
stöd och hjälp från andra personer. Det kan 
innebära att man måste släppa in okända 
människor i sitt privatliv och att överlåta åt 
andra att göra det man tidigare gjort själv. 
Genom vård och omsorgs värdegrund lyfter 
vi de normer och etiska värden som skall 
gälla inom kommunen.

Vår värdegrund
Vi respekterar våra brukares integritet och 
värnar om den enskildes självbestämmande. 
Genom goda möten önskar vi skapa trygghet 
och bidra till att den enskilde får 
leva ett värdigt liv.

Värdighetsgarantier
Vi garanterar att din kontaktman är 
utsedd vid inflyttning till särskilt boende 
och inom en vecka efter att beviljade 
hemtjänstinsatser påbörjats.

Vi garanterar att en individuellt utfor-
mad genomförandeplan upprättas inom 
två veckor.

Vi garanterar att all personal bär en 
tydlig namnskylt.

Vi garanterar en första kontakt med en 
handläggare inom 14 dagar när du ansö-
ker om hjälp och stöd i hemmet.

Som ett led i att förtydliga vad de som har 
stöd och hjälp från oss kan förvänta har vi  
också tagit fram fyra värdighetsgarantier.

Värdegrund och värdighetsgarantier 
för vård och omsorg



Kontakten Nr 3, 2014      19   

Äldreomsorgsmässa 
om nutid och framtid!

Föreningar som engagerar invånare i kom-
munen deltog och företag presenterade nya 
produkter och idéer. Kommunala verksam-
heter fanns på plats och mötte invånarna 
med tips om enkel vardagsmotion, hjälp-
medel, bostadsanpassning och information 
om äldreomsorgen. 

Politiker på plats
Politikerna som deltog fick möjlighet att 
möta invånare med idéer och tankar om 
framtiden, både den närliggande framti-
den och den långsiktiga. Medborgardialogen 
kallas ”Politiker på plats” och besökarna på 
mässan fick förutom att diskutera med poli-
tikerna, även svara skriftligt på några frågor. 

Besökarnas åsikter togs emot
Det märktes att temat engagerade många 
då vi fick in många svar utifrån antalet besö-
kare. Svaren på frågorna sammanställs just 
nu och vi kommer att återkomma till de en-
skilda personerna som ville det. Politikerna 
kommer ta del av svaren och med hjälp av 
dem kunna fortsätta sitt arbete tillsammans 
med tjänstemännen att utveckla verksam-
heterna framåt för alla invånare.

Är du nyfiken på vad som framkom av svaren? 
I nästa nummer av kontakten får vi höra vad 
politikerna tycker om de förslag och synpunkter 
som kommit fram!

Politiker, invånare, kommunala verksamheter, företag och föreningar 
möttes 20 maj för en dag om äldreomsorgen i Forshaga kommun. 
Invånare som besökte dagen fick möta olika aktörer i arbetet för 
framtidens äldreomsorg. Att reflektera över hur äldreomsorg och 
samhället ser ut nu och diskutera hur det skulle kunna se ut i 
framtiden gav många nya möten under dagen.

Invigning 
av Svenska 
Migrationscentrets
lokalkontor 
i Forshaga
I sultet av april invigdes 
Svenska Migrationscentrets lo-
kalkontor i Forshaga. Kontoret 
var det allra första av totalt 50 
planerade runt om i landet. 

Svenska Migrationscentret, som har sitt 
huvudkontor i Karlstad, ska öppna 50 
lokalkontor runt om i landet. Den riks-
omfattande verksamheten ska etableras 
under 2014 och 2015. De nya kontoren 
kommer att innebära runt 1000 nya ar-
betstillfällen som ska erbjudas till per-
soner med funktionsnedsättningar och 
som står långt från arbetsmarknaden. I 
Forshaga har 13 personer anställts. Loka-
lerna ligger i Knipan på Industrileden 5.

- Det är jättepositivt att vi får dessa 
tretton nya arbetstillfällen i vår kom-
mun, säger Angelica Rage, kommunal-
råd i Forshaga kommun. Tio personer 
som länge stått utanför arbetsmarkna-
den har fått meningsfulla arbetsuppgif-
ter som kommer att ge stor nytta för 
framtida forskning!

Svenska Migrationscentret är ett natio-
nellt institut för migrationsforskning och 
kulturellt utbyte med uppgift att doku-
mentera den svenska migrationshisto-
rien. Genom bland annat intervjuprojek-
tet Ny i inre Skandinavien finns mycket 
material som behöver dokumenteras.

Verksamheten i Forshaga är ett samar-
bete mellan Svenska Migrationscentret, 
Forshaga kommun, Arbetsförmedlingen i 
Forshaga och Riksarkivet.

Landshövding Kenneth Johansson, till-
lika Svenska Migrationscentrets styrel-
seordförande, hälsade välkommen till 
invigningen. Det bjöds på smörgåstårta 
och lokalkontoret invigdes officiellt med 
bandihopknytning.

Lina Wiklundh, informatör
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Information från Näringslivsenheten

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

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

Näringslivs-

SVEPET

Lars Emilsson, Linda-Marie Fors och Marcus Ekholm

Arrangörer till den här eftermiddagen var 
Forshaga kommuns arbetsmarknadsenhet, 
Klarälvdalens samordningsförbund genom 
ett ungdomsprojekt som heter Juventus i 
samarbete med näringslivsenheten i Fors-
haga kommun. 

Första punkten på programmet var Inas fö-
reläsning. Därefter blev det mingelfika och 
sist en avrundning med diskussioner. 

Representant för näringslivsenheten i Fors-
haga kommun var Linda-Marie Fors som är 
företagslots. 
- Jag representerar inte bara kommunen 
utan även Communicare och projektet Till-
växt Värmland. Vi vill inte bara peppa ung-
domarna idag, vi vill också visa att vi finns 
till för dem och kan ge dem stöd. Ina Fors-
berg kan ge dem verktyg och inspirera dem 
till ett nytt förhållningssätt till sig själva 
och sina förmågor. 

När Ina tog till orda började hon med att 
berätta om sig själv och om hur hon tänker. 
- Jag har fått det här livet och jag vill att 
det ska vara helt underbart och fantastiskt. 
Jag vill ha skitkul och jag vill känna att jag 
får utrymme för allt som är jag. Då menar 
jag alla mina talanger, allt som jag är rik-
tigt bra alltså. Det vill jag blanda ihop med 
alla mina passioner och då menar jag allt 
som jag tycker är absolut roligast i hela 
världen. Jag vill slå ihop mina talanger och 
mina passioner och sedan driva framåt så 
att jag får det fantastiska liv jag vill ha. 
Jag vill inte bara prata om att skaffa ett 
jobb. Jag vill inspirera er till att göra det 
som ni kom till den här jorden för att göra 
egentligen. 

Entreprenörskap som förhållningssätt är 
att vara företagsam. Ställer du frågan vad 
det är som gör att du blir en entreprenör 
så handlar det om att ha ett starkt ”vill”. 

En entreprenör brinner för något och vill. 
- Det förlösande är att du gör saker, säger 
Linda-Marie. Det är inte alltid man gör rätt 
saker men man måste göra något för att ta 
sig någonstans. Det gäller att utvärdera det 
man gjort. Blev det bra eller dåligt. Det 
som inte blev som man hade tänkt sig får 
man ändra på. När man gör det så stärker 
man sig i sitt ”vill”. Det är jätteviktigt att 
visa unga människor entreprenörskap som 
förhållningssätt. Jag uppfattade det som 
att många av ungdomarna här idag fick upp 
ögonen för att börja fundera på sina ”vill”. 
Den här dagen handlade också om olika sätt 
att ta sig vidare, studera, fylla på i sitt CV 
och visa att de kan starta eget. Oavsett vad 
målet är så måste man börja med sig själv, 
avslutar hon. 

Cicci Wik
Frilansjournalist

En eftermiddag i mitten på maj bjöds arbetssökande ungdomar in till en peppföreläsning med 
Ina Forsberg i Folkets Hus i Forshaga. Ina är en ung eldsjäl från Sunne med målet inställt på att 
bli världsartist. Hon är även professionell peppare och föreläser för att inspirera andra. 

Proffsigt pepp inspirerade
Linda-Marie Fors och Ina Forsberg. Ina Forsberg, professionell peppare. Foto: Cicci Wik
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Tänker du boka ett evenemang?
Äntligen sommar med vänner, sol, bad, 
kultur, sport och en massa ledig tid. Har 
du som många andra tänkt boka in något 
evenemang under din ledighet? Vi konsu-
mentvägledare får, främst under somma-
ren, många frågor angående diverse eve-
nemangsbiljetter. Två tjejer hade bokat 
biljetter till en festival. Biljetterna skulle 
skickas till hemadressen, men de dök aldrig 
upp. Givetvis blev det en reklamation, men 
företaget gick i konkurs och tjejerna kom 
inte iväg på den efterlängtade festivalen. 
Inte heller fick de sina pengar tillbaka.  

Det är naturligtvis inte lätt att som konsu-
ment kunna förutse en konkurs, men hade 
biljetterna varit betalda med kreditkort 
skulle tjejerna kunnat vända sig till kortut-
givaren för att få sina pengar tillbaka.

Bra att ha koll på innan 
du köper dina biljetter:
• För att vara säker på att det är en 

giltig biljett du köper bör du bara 
köpa biljetter från auktoriserade 
företag. 

• Jämför gärna priset hos de olika 
återförsäljarna, det kan variera. 
Alltför billigt är dock oftast en 
varningssignal. 

• Tänk på att du inte kan ångra ditt 
köp. Oftast har du rätt att ångra ett 
distansköp, men inte när du köper 
evenemangsbiljetter. Köpt är köpt!

• Ha koll på säljarens köpvillkor, det 
är dessa villkor som du sedan blir 
bunden till. I dem finner du bland 
annat bestämmelser om huruvida en 
biljett får överlåtas eller inte.

Om något skulle gå fel och du behöver göra en reklamation så kontakta företaget skriftligen 
och be om ett skriftligt svar. Om ärendet inte löser sig, kontakta gärna oss konsumentrådgi-
vare. Vi har öppet hela sommaren. Trevlig sommar!

Ina Johansson
Konsumentrådgivare Rådrummet

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

Communicares syn på entreprenörskap och 
vår metod att fördjupa och förstärka entre-
prenörens egna drömmar, drivkrafter och 
motivation har varit en framgångsfaktor i 
projektet. 

En av de största framgångsfaktorerna för 
projektet är definitivt hur nära samarbetet 
med kommunerna varit. Med nära menar vi 
både rumslig närhet samt att kommunerna 
sett projektet som en resurs. Att unga idé-
bärare har fått chans att diskutera sina fun-

Tillväxt värmland
- Communicare 
Projektet Tillväxt Värmland har funnits i alla Värmländska kommuner från 2011 fram till juni 2014. 
Projektet har vänt sig till unga idébärare mellan 18-35 som har en företagsidé eller har ett befintligt 
företag som de vill utveckla och växa i Värmland. I alla kommuner har det funnits en företagscoach.

deringar och möta en företagscoach på sin 
egen hemort upplevs som en enorm styrka.
I dagens samhälle kan många företag starta 
upp och skötas oberoende av vart du bor.

Det har funnits lokala nätverken där re-
lativt nystartade företag med en vilja att 
utvecklas och lära sig mer. Företagen har 
förstått behovet av att nätverka för att 
göra affärer och utbyta erfarenheter. Man 
har både gått samman för att erbjuda sina 
tjänster/produkter tillsammans och hjälpt 

varandra med kontakter. En av de största 
vinsterna tycks faktiskt vara att de företag 
som ingått i programmet på riktigt sett nyt-
tan i att nätverka och därmed börjat jobba 
mer aktivt med det där de bor och verkar.

För att komma till Communicare finns inga 
trösklar och vi har tid att lyssna på dina 
idéer, för hos oss är det okej att drömma!

Linda-Marie Fors, företagscoach 
Tillväxt Värmland/Forshaga
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Kollektivtrafiken
blir tillgänglig för alla

I december år 2015
gör Värmlandstrafik en stor förändring
som vi är mycket stolta över:
Alla bussar och tåg ska bli tillgängliga för
dig som har en funktionsnedsättning.
Det blir många tusen fler turer att välja på
jämfört med servicelinjerna!

Bättre tillgänglighet
Kollektivtrafiken ska bli anpassad för
nedsatt syn, hörsel och rörlighet.
Resorna ska också vara tryggare.
Du ska aldrig bli lämnad utan hjälp på en station.

Om du har behov kan du bli hämtad hemma.
Precis som idag ska du beställa resan i förväg 
hos Värmlandstrafikens beställningscentral. 

Det finns plats för rullstol på tågen och bussarna.
Om du har behov av en ledsagare på tåg eller buss
så åker ledsagaren med gratis.

Ny buss till Centralsjukhuset
En annan ändring är att du i framtiden 
inte kan åka direkt till Centralsjukhuset.
I stället åker du till Karlstads busstation
eller till centralstationen i Karlstad
och därifrån tar du en servicebuss till sjukhuset.
Bussen går var 20e minut.

Innan ändringen kan du fortsätta åka 
med servicelinjerna
Fram till ändringen i december nästa år
fortsätter vi att köra de servicelinjer som finns nu.

Om du har frågor:
Ring Värmlandstrafik på 0771-32 32 00

Tänk på det här
när du köper biljetter till evenemang!

På sommaren är många lediga
och vill göra roliga saker.
Har du tänkt gå på något evenemang,
till exempel festival eller sport?

Kommunens konsumentrådgivare vill
att du ska tänka på det här 
innan du köper biljetter:

Köp biljetter från företag som är auktoriserade.
Företaget ska ha fått i uppdrag att sälja biljetter 
från den som ordnar evenemanget.

Biljetter kan kosta olika mycket.
Men om ett företag säljer biljetter 
billigare än alla andra,
kan det betyda att du inte ska lita på företaget.

Du kan oftast inte ångra köpet
när det gäller biljetter för evenemang.
Köp bara när du är säker!

Läs köpvillkoren som finns hos de olika säljarna.
Där står regler som gäller om du köper biljett.

Det är bra att betala med kreditkort.
Då är det lättare att få pengar tillbaka
om ett företag går i konkurs.

Om något blir fel ska du skriva till företaget.
Be företaget att svara skriftligt också.

Om det ändå inte löser sig,
kontakta kommunens konsumentrådgivare!
Telefon: 054-540 00 00
E-post: konsument@karlstad.se
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Sammanfattning av 
Forshaga kommuns
ekonomi och verksamhet år 2013

Forshaga kommuns ekonomi fortsätter vara bra.
Förra året fick vi mer än 12 miljoner kronor över.
Därför har kommunen inte behövt låna pengar
till att investera.

År 2013 investerade kommunen i det här:
Att bygga om Dejeskolan.
Att sanera vattenledningar 
och avloppsledningar i Risäter.
Att göra klart multisportarenan vid Lärcenter.
Att ge Olsäterskolan bergvärme.

Framtiden
Forshaga kommuns ekonomi är beroende av
resten av Sverige och världen.
I slutet av år 2013 började det gå bättre
för Sveriges ekonomi,
och därför tror vi att också kommunens ekonomi
kommer bli ännu bättre i framtiden.

Befolkning
Det blev färre människor i Forshaga kommun
under år 2013.
Om befolkningen ska öka
måste fler barn födas och fler personer flytta hit.

Sedan år 2009 har antalet människor i kommunen
minskat med ungefär 100.
Men det bor fortfarande mer än 
11 tusen människor i kommunen.

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

År 2013 investerade kommunen bland annat i att  
göra klart multisportarenan vid Forshaga Lärcenter.

Viktiga händelser förra året
Det hände mycket i Forshaga kommun år 2013.
Här är några exempel:

• När kungen och drottningen besökte Forshaga 
fick vi visa upp vår vackra natur 
och Forshagaakademin.

• Skateparken, multisportarenan,  
vid Lärcenter blev klar.

• Vi provade att erbjuda barnomsorg  
på obekväm arbetstid. 

• Elever i årskurs 9 har höjt sina betyg.

• Vi har lyckats bra med att  
bekämpa mygg i Deje.

• Personal i vård och omsorg har fått välja 
om de vill jobba heltid eller deltid.

Forshaga kommuns mål
Forshaga kommun arbetar med att bestämma mål
och försöka nå målen.
Här är några mål under år 2013:

• Alla ska ha en god uppväxt 
Vi har lyckats ganska bra med det. 
Kommunens organisation för  
barn och ungdomar 
gör det enkelt att upptäcka  
om barn har det dåligt. 

• Alla ska få information och vara delaktiga 
Vi har nått målet. 
Medborgarna har lättare att få information 
om kommunen genom sociala medier.  
Kommuntidningen Kontakten  
fungerar också bra.

• God hälsa bland medborgarna 
Vi har lyckats ganska bra. 
Kommunen gör mycket som bidrar till god hälsa, 
till exempel har vi bra skolmat  
och simundervisning för alla barn.
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Isabella Ahlm Isabelle Axelsson Ivar Dahlberg Joeline Karlgren

Oscar Gustafsson

Arvid Norbäck

Thelma Kindberg

Ebba Gunnarsson

Zander Johansson

Elias Keiner Elli Karlsson

Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda invånare. 
Kommunalrådet Angelica Rage hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och för att överlämna kommunens maskot.
Förälder! Du vet väl om att du kan beställa en förstoring av bilden  
från bebisuppvaktningen? Ring vårt tryckeri, telefon 054-17 20 93. 

Besök hos de 
nyfödda invånarna


