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Våren är här!
Ljuset, fåglarna och 
tussilagon lockar 
fram motionsivern 
inom många av oss. 
I detta nummer av 
Kontakten får både 
ung och gammal tips, 
var och hur, man kan 
få fart på kroppen. 

Hälsa handlar om välbefi nnande för både 
kropp och själ och god hälsa är två av våra 
kommungemensamma mål; för våra medar-
betare och för dig som invånare.

Kommunen kan på olika sätt stimulera 
allmänheten och dessutom försöka införa 
sunda vanor inom de verksamheter vi an-
svarar för. Det man först tänker på är kan-
ske tillgången till olika fritidsaktiviteter 
eller maten i skola och omsorg. Det man 
kanske inte tänker på är att farthinder, vat-
tenrening, tillsyn av tobaksförsäljning eller 
en attraktiv yttermiljö också bidrar till en 
god hälsa. Vårt sociala liv är också en stor 
del av hälsan liksom ekonomi och boende. 

Forshaga kommun är en rökfri arbetsplats. 
Anställda erbjuds rökavvänjningskurser. 
Kommunen erbjuder också möjlighet till 
en timmes friskvård på arbetstid samt en 
friskvårdspeng. Friskvård är ett samlings-
begrepp på åtgärder som stimulerar en 
person till egna aktiva hälsobefrämjande 
insatser, det vill säga att hålla sig frisk ge-
nom sunda levnadsvanor.

I vår kommun fi nns också många olika möj-
ligheter till motion på fritiden. Sporthal-
lar, spår och stigar, cykelbanor, simhall, 
golfbana, skidbackar, utegym, innegym, 
skatepark, tennisbana och en hel del mer. 
Saknar du egen utrustning kan du låna på 
Fritidsbanken i Deje. I kommunen fi nns ett 
rikt föreningsliv som är en viktig part i att 
aktivera invånarna på de olika mötesplat-
serna i kommunen.

Så egentligen är det bara att lyssna till få-
gelkvittret! Det säger: ”Ut och rör på dig”!

Omslagsfoto: mostphotos.com

TEMA: En god hälsa

Vår hälsa påverkas av en mängd olika fak-
torer som på olika sätt samspelar med var-
andra. Vissa saker som rör vår hälsa kan vi 
själva påverka direkt; vad vi äter, att vi 
sover tillräckligt och hur mycket vi rör på 
oss. Sedan fi nns det sådant som till stor del 
styrs av politiska beslut; arbetsvillkor, fast-
ighetsmarknad, sjukvård eller miljö. Att 
kunna påverka sin vardag är betydelsefullt 
för hälsan. Dessutom påverkas vår hälsa 
också till ungefär 25% av vårt genetiska arv.

Skillnaden mellan hälsa och folkhälsa är 

att hälsa rör individen medan folkhälsa rör 
samhället. 

Folkhälsan rör kommunens alla verksam-
hetsområden på olika sätt och god hälsa 
bland invånarna är ett av våra kommun-
gemensamma mål. Forshaga kommun har 
ett ansvar att skapa goda levnadsförhål-
landen för sina invånare. Tillsammans med 
näringsliv, organisationer, föreningar och 
varje enskild person ska vi arbeta för en 
ökad folkhälsa.

Världshälsoorganisationen, WHO, defi nierar hälsa som ”ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefi nnande” i sin kon-
stitution från 1947. 



För tredje gången arrangeras Youth Olympic 
Games, Världsungdoms-OS. I år är det Nan-
jing i Kina som är värdnation. Syftet med 
Världsungdoms-OS, YOG, är att inspirera 
ungdomar runt om i världen att delta i idrott 
och att ta till sig de olympiska värderingar-
na. YOG är ett idrottsevent för ungdomar i 
kombination med kultur och utbildning. För-
utom idrottstävlingarna kommer de aktiva 
också att vara med i ett kultur- och kun-
skapsutvecklingsprogram. Ett av dessa kul-
tur- och kunskapsprogram är det som heter 
”School Twinning Program Nanjing 2014”.

Detta projekt är en möjlighet för en skola 
i varje land att starta upp ett kulturellt ut-
byte med en skola i Kina. Forshaga Lärcen-
ter ansökte om att bli den utvalda skolan 

att representera Sverige under Världsung-
doms-OS 2014. Sveriges Olympiska Kommit-
té valde Forshaga Lärcenter som får äran 
att ingå detta samarbete med en skola i 
Nanjing Kina.

Vi på Lärcenter har arbetat med OS som 
tema under en längre tid. Mest har det va-
rit i folkhälsans tecken till exempel när vi 
i arbetslagen använde oss av stegräknare 
och adderade ihop sträckorna för att se hur 
långt mot Peking (2008) vi kom. Vi har ar-
rangerat tävlingar i OS-anda och genomfört 
detta under några år. Målet är att årligen 
arrangera ett OS-evenemang och inte bara 
arbeta med den sportsliga delen utan också 
med värderingarna som OS står för. 

Genom School Twinning Program Nanjing 
2014 har vi ytterliggare en möjlighet att 
arbeta med OS som tema. Vi har ett utbyte 
med en skola i Kina genom skype, blogg 
med mera. Där diskuterar vi hur båda län-
derna ser på värderingar, kultur samt skola. 
Jag ser en möjlighet till diskussion med ett 
land som inte ser ut som vårt. Jag fi nner 
det mycket intressant för våra elever. Att 
diskutera skola och värderingar är intres-
sant. Det innebär också att vi på Forshaga 
Lärcenter får ännu ett samarbete över äm-
nen, arbetslag, stadier eller 
varför inte bland föreningar 
och medborgare i 
Forshaga kommun!?

Christer Haglund
Lärare i idrott och hälsa 

För tredje gången arrangeras Youth Olympic att representera Sverige under Världsung- Genom School Twinning Program Nanjing 

Utbyte 
 med Kina

Idrott, kultur och skola
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Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2013 om en gemensam 
värdegrund för alla medarbetare i Forshaga kommun. Det handlar 
om konsten att få människor att känna sig välkomna. Forshaga kom-
mun ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Tillsammans ska 
vi skapa bästa möjliga förutsättningar för det.

Vår gemensamma 
värdegrund

Varför en gemensam värdegrund?
Värdegrundsarbetet är en del av den stra-
tegi för tillväxt, Forshaga – en attraktiv 
kommun, som antogs av kommunfullmäk-
tige i augusti 2013. Våren 2012 började 
kommunen titta närmare på ett förhåll-
ningssätt som går under namnet värdskap. 
Våra kärnvärden har processats fram med 
ledande politiker och förvaltningschefer 
under första halvan av 2013 och analyse-
rats av kommunfullmäktige och samtliga 
chefer under hösten. Det handlar om kon-
sten att få människor att känna sig välkom-
na och man brukar lyfta värdskap utifrån 
tre olika perspektiv; att välkomna andra, 
att välkomna varandra och att välkomna 
sig själv. Ett gott värdskap betraktas som 
en viktig framgångsfaktor för vår organisa-
tion. Dels för våra interna relationer över 
förvaltningsgränser, dels som ett betydel-
sefullt konkurrensmedel i den allt hårdare 

konkurrensen om våra invånare. Detta för-
hållningssätt har därför funnits med som en 
röd tråd i processen med att ta fram en ge-
mensam värdegrund för vår kommun. Vårt 
eget specifi ka värdskap.

Oavsett om vi arbetar inom hemtjänst, 
skola eller som vaktmästare eller adminis-
tratör – alla arbetar vi för invånarna i Fors-
haga kommun. Vi är alla kollegor och vi vill 
sprida en gemensam bild av vår organisa-
tion för att få ännu bättre kundrelationer.

En välkomnande plats?
Strategin för tillväxt och fokus på gemen-
sam värdegrund och gott värdskap berör 
inte bara Forshaga kommun som organi-
sation. För att uppnå tillväxtmålen är det 
minst lika viktigt att hela vår gemensamma 
plats uppfattas som välkomnande, såväl för 
tillfälliga besökare som för potentiella in-

vånare och dagens invånare. Din förening, 
ditt företag eller du som privatperson har 
säkert massor att bidra med! Vi hoppas att 
vi tillsammans ska sätta fokus på framti-
dens Forshaga kommun och låta de goda 
mötena och de positiva samtalen om vår 
gemensamma plats ta ännu större plats.

Kontakta gärna mig för att få veta mer om 
hur vi arbetat så långt och om du är intres-
serad av att jobba tillsammans för ökad 
attraktionskraft.

Victoria Göthberg 
Tillväxtsamordnare 
054-172087 
victoria.gothberg@forshaga.se

Vi är till för 
invånarna i 
Forshaga kommun
Forshaga kommun ska vara en 

bra plats att bo, leva och verka på. 

Vår roll är att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för det.

• Vi är stolta och engagerade

• Vi ser helheter och samarbetar

• Vi skapar goda möten

• Vi tar ansvar för framtiden

• Vi är modiga och beslutsamma
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Nu tänker hon annorlunda. I det nära musi-
kaliska mötet hon har med människor så har 
hon så många gånger fått se och insett vil-
ken enorm betydelse musik och kultur har!

Är det viktigt att tidigt komma i kontakt 
med kultur?
– Jätteviktigt! Forskare tror att musik kan 
påverka vår förmåga till "coping", att kunna 
lösa problem. Vår Kulturskola erbjuder en 
viktig och uppskattad fritidsverksamhet 
som ger mer än att lära sig att spela och 
sjunga, dansa och skapa. Det har även en 
social funktion att få spela tillsammans, 
planera och genomföra konserter, umgås 
och kanske åka på läger. Något av det vikti-
gaste som vi kan lära våra barn är att tidigt 
kunna hantera de problem och bekymmer 
som uppstår i livet.

Vad känner du när du får följa elevernas 
utveckling i Kulturskolan?
– Att vårt jobb gör skillnad och det är spän-
nande att följa utvecklingen på så nära håll 
under en längre tid, ofta från det att elev-
erna är åtta år ända upp till gymnasiet. Vi 
utgör en kontinuitet för eleverna. Det är 
få vuxna som eleverna får möta under så 
många år i sträck.

Kulturens effekt på vår hälsa
Marie Jonsson, musiklärare som undervisar i piano, ensemble och 
klass på Forshaga Kulturskola, är tacksam över att ha musik och 
människor som yrke. När hon var nyutexaminerad lärare för 21 år 
sedan kunde hon ibland känna att hon inte hade ett nog ”nyttigt” 
jobb i samhället. Hon släckte inga bränder och räddade inga liv. 

En musiklärares refl ektion

Alla tvåor och treor i Forshaga kommun får 
delta i orkesterklass på skoltid och avslutas 
med ett musik-sång- dans och dramapro-
jekt med föreställningar för alla kommu-
nens sex- och sjuåringar samt konsert för 
föräldrar och allmänhet. Här får man växa 
och se att man vågar mer än man tror, som 
att stå på en scen till exempel. Forskare 
tror att musik kan hjälpa barn i sin käns-
lomässiga träning. Den som kan förstå sina 
egna och andras känslor får också en ökad 
förmåga att kunna hantera besvärliga si-
tuationer.

Hur bidrar Kulturskolan till Forshaga kom-
muns kulturscen?
– Vi är bara en av många andra duktiga ak-
törer i kommunen. Men vi försöker jobba 
utåtriktat. Vi (elever och lärare) erbju-
der allmänheten regelbundna konserter 
med olika teman och medverkar i många 
andra sammanhang under året. Vi jobbar 
med friskskapande verksamhet både för 
oss själva och för de som konsumerar det 
vi gör. Det har visat sig att de som tar del 
av kulturaktiviteter regelbundet upplever 
sin självskattade hälsa högre. Musikupple-
velser tycks kunna stimulera kroppens för-
måga att reparera och ersätta slitna celler 

på samma sätt som fysisk träning. Det är 
spännande att få ta del av de nya rön som 
presenteras om vilken betydelse kulturen 
har för folkhälsan. Kultur på recept fi nns nu 
på försök. Mycket tyder på att musik leder 
till minskade skadliga stressreaktioner. Mu-
sik ger inte bara avspänning utan också ny 
energi.

Vilken roll spelar kulturen för vår hälsa 
och vårt välmående?
– Det har en avgörande betydelse. Jag vill 
tillägga att jag är stolt över att få arbeta i 
en Kulturskola med bredd. Sång, dans, mu-
sikundervisning på många olika instrument, 
teater, cirkus, kör, orkester, rockgrupper, 
teknikverkstad, trolleri, skaparverkstad 
som också ingår i Kulturskolan. Eftersom vi 
människor är olika behöver vi ges möjlig-
het till många olika sorters kulturutövande 
och det känns bra att veta att det även ger 
lika många möjligheter till "friskskapande"! 
En grund för en friskare framtid med andra 
ord. På sikt bidrar Kulturskolan även till 
är att det kan utbildas nya professionella 
musiker, dansare, skådespelare, artister, 
sångare, kreatörer, uppfi nnare, musiklä-
rare och forskare som kan komma till både 
till glädje och nytta för folkhälsans skull 
även i framtiden! Och inte minst många 
glada amatörer som får en meningsfull och 
hälsosam fritidssyssla för livet.

Malin Brandin, kommunikatör

Kulturens effekt på vår hälsa

"Musik och kulturaktiviteter kan spela en stor roll för hälsa och livskvalitet. Deltagande 
i kulturlivet ger oss möjligheter att 

bruka våra resurser, utveckla starka 
intressen, skapa relationer och sociala 
nätverk, känna tillhörighet och inte 
minst fi nna mening och samman-hang i tillvaron."Even Ruud, musikterapeut och forskareVår gemensamma 

värdegrund
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Familjecentrum drivs av Forshaga kommun 
och Landstinget i Värmland. Olika personal-
kategorier samverkar för att erbjuda vård 
och stöd för barnens fysiska och psykiska 
utveckling och hälsa och ge dem de bästa 
förutsättningar för framtiden. 

Behov av vård och stöd varierar i livets 
olika skeden och utifrån livssituation. Den 
som behöver stöd har rätt att känna trygg-
het och bemötas med respekt. Familjecen-
trum erbjuder hjälp och vägledning. 

Familjecentrum arbetar utifrån ett förhåll-
ningssätt som heter vägledande samspel, 
som främjar relationer mellan barn och 
föräldrar. Som förälder skall man vid behov 
och önskemål få stöd och kunskap om för-
äldraskapet.

Familjecentrum hittar du på 
Järnvägsgatan 27 i Forshaga. 

Läs mer på forshaga.se 
eller ring 054-17 20 00 (växel)

Det finns inga onödiga frågor, personalen 
har tystnadsplikt och verksamheterna är 
kostnadsfria. Varmt välkommen!

Mötesplatsen för barn 
och deras föräldrar
På Familjecentrum i Forshaga är det full aktivitet. Här finns barn-
morskemottagning, barnhälsovård, familjepedagog, kurator, babyca-
fé och öppen förskola under samma tak. Genom samverkan skapar 
man goda förutsättningar för barnens framtid.

Bröderna Melwin och Oliwer skapar 
varsin ståtlig borg av skokartonger.

Barnmorskemottagning
Här träffar du barnmorskor som arbetar 
med graviditetsövervakning, stöd inför för-
äldraskapet, preventivmedelsrådgivning, 
cellprovtagning och att förhindra spridning 
av sexuellt överförbara infektioner.

Barnhälsovård
Här möter du distriktsjuksköterskor som 
erbjuder hälsoövervakning och vaccinatio-
ner för barn mellan 0-6 år. Här anordnas 
även föräldragrupper för alla som får sitt 
första barn.

Babycafé
Här är du med barn, i ålder 0-1 år, välkom-
men. Babycefét är en mötesplats för 
samtal, lek och gemensamma aktiviteter. 
Öppet onsdagar 10-13.

Familjepedagog
Familjepedagogen kan du kontakta om du 
som förälder vill ha hjälp och stöttning i 
ditt föräldraskap.

Öppen förskola
Här är du med barn, i ålder 0-6 år, välkom-
men. Öppna förskolan är en mötesplats för 
samtal, lek och gemensamma aktiviteter. 
Öppet onsdagar 13-16 och torsdagar 10-13.

Kurator
Kuratorn är tillgänglig för samtliga verk-
samheter inom Familjecentrum. Förälder 
skall ha möjlighet till rådgivning eller 
enskilt samtal.

Malin Brandin
Kommunikatör

Familjedagarna – 
där rörelse alltid 
är i fokus
Familjedagarna vid Forshaga hem-
bygdsgård är en tradition i Forshaga 
kommun och arrangeras två gånger om 
året. En sker i februari och en brukar 
vara efter sommaren. De är populära 
och lockar fler och nya besökare för 
varje år.
– Tillsammans med ett par eldsjälar för 
elljusspåret vid hembygdsgården föd-
des idén om en familjedag för några år 
sedan. Sen har det utvecklats för varje 
gång, berättar Anna-Pia Hägglund, kul-
tur- och idrottspedagog.

– Syftet med familjedagarna är att er-
bjuda barn en upplevelse i skog och 
natur och fokus är alltid rörelse, sä-
ger Kristina Lindfors, kulturinspiratör i 
Forshaga kommun.
Barn och familjer ska få möjlighet att 
prova aktiviteter kostnadsfritt och där 
är elljusspåret en bra utgångspunkt för 
fysiska aktiviteter utomhus. Den kul-
turella miljön som omgivningarna runt 
Forshaga hembygdsgård bjuder på är 
ännu en bonus under dessa dagar. 

Det är Forshaga kommun i samarbete 
med Forshaga hembygdsförening som 
står bakom Familjedagarna. Nästa fa-
miljedag planeras i september. 

Se kalendern på vår webbplats: 
forshaga.se/evenemang
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Simskola
Olika simskolor fi nns för alla åldrar, 
såväl för barn som för vuxna. 

Skolbad
Simhallen används i huvudsak 
till skolbad under dagtid. 

Vattengympa
Flera grupper i olika föreningars 
och organisationers regi fi nns.

Pensionärsbad
En gång i veckan är simhallen 
reserverad för pensionärsbad.

Babysim
En populär familjeaktivitet som lockar 
långväga besökare. Barn mellan 0-2 år 
badar tillsammans med en vuxen under 
ledning av instruktör.

Barnkalas
Simhallen kan bokas för barnkalas 
under några timmar, vanligtvis 
lördagseftermiddagar.

Hjärt- och lungräddning
I simhallens regi kan man gå kurser 
i hjärt- och lungräddning

Styrketräning
I simhallens motionslokal fi nns 
träningsmöjligheter

Deje simhall – ett hälsomecka!

Här fi nns en 25-metersbassäng, en terapi- och barnbassäng som är 10x4 meter, bubbel-
pool, bastu, motionslokal och caféteria. Dagtid används simhallen av skolor, organisatio-
ner och andra kommuner och under eftermiddagar, kvällar och helger är den öppen för 
allmänheten.

På Dejefors intill Dejeskolan ligger Deje simhall. Under det här taket 
fi nns verksamhet för alla som gillar att röra på sig. Det är en familjär 
simhall och en av Forshaga kommuns mest välbesökta platser och 
många är det som genom åren lärt sig att simma här. 2012 fi rade 
Deje Simhall 40-årsjubileum.

Simning som träningsform ger dig fl era 
fördelar. Annica Karlsson, badmästare 
och simhallsföreståndare i Deje simhall 
ger dig tips om hur du simmar dig i form.

Fördelar med simning:
• Du blir smidigare i dina rörelser
• Extrem skonsam motionsform
• Du tränar hela kroppen samtidigt
• Hög förbränning

Hur du simmar
dig i form

Crawl: Tänk stort och långsamt. Ta 
hellre få kraftfulla simtag än många 
halvhjärtade. Ligg inte platt på magen 
utan rotera kroppen för varje tag. Kom 
så långt bak som möjligt med armta-
get, det ska komma upp jämsides med 
låret. Du tränar speciellt armar, bröst, 
rygg, magmuskler, höfter och lår.

Bröstsim: Ta mindre och snävare arm-
tag än du brukar. Böj knäna och fl exa 
fötterna. Du tränar speciellt in- och ut-
sida av låren, övre delen av bröstet och 
ryggen, överarmar och anklar.

Malin Brandin, kommunikatör

Påsklovstider på Deje simhall
Öppettiderna fi nner du på forshaga.se
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Simskolan i Forshaga kommun är unik i sitt 
slag. Annica Karlsson, enhetschef i Deje 
simhall vet ingen annan kommun som er-
bjuder en sådan här simskoleundervisning 
som Forshaga kommun gör. 
– För att lära sig simma krävs intensiv trä-
ning där kunskapen nöts in, säger Annica 
och jämför det med att lära sig multiplika-
tionstabellen. Det tar längre tid om du trä-
nar en timme i veckan. Efter sex dagar när 
det är dags igen så har du glömt vilket tal 
du var på. I Forshaga kommun komprimeras 
istället simskolan genom att undervisnings-
tillfällena får pågå under fyra veckor istäl-
let för under en hel termin. 
– På köpet får barnen träna upp sin moto-
riska förmåga genom denna rörelseträning 
som simning är vilket är ännu viktigare idag 
när många barn har en alltför stillasittande 
tillvaro, berättar Annica.

Unik och livsviktig 
simskola för barn
I Forshaga kommun får alla elever redan när de går i förskolan besöka 
Deje simhall, för att tidigt lägga en trygg grund inför att vara i vatten. 
Då erbjuds man att börja i simskola när man går i förskoleklass. 

Forshaga föredöme för simundervisning

All personal i Deje simhall är erfarna och 
duktiga siminstruktörer och finns på plats 
för att lära eleverna grunderna i att simma. 
Utöver det undervisar man bland annat om 
båt-, is-, badvett och vattenlivräddning. 

Personalen möts ofta av positiv respons 
från vårdnadshavare och andra kommuner 
hör flitigt av sig och vill veta mer om Deje 
simhalls framgångsrika arbete.
– Vi vill gärna lära barnen i vår kommun ti-
digt den glädje och trygghet det innebär i 
att kunna simma. Alla barn ska känna sig 
trygga för det är då man lär sig bäst. Att 
kunna simma är en viktig kunskap som bar-
nen har med sig resten av livet, säger An-
nica Karlsson.

Malin Brandin
KommunikatörMalin Brandin, kommunikatör

Många motions-
möjligheter i 
Forshaga kommun
Vårt arbete ligger i att skapa bra förut-
sättningar för att få invånare i rörelse 
i större utsträckning. Vi strävar efter 
att ha fräscha, stora och tillgängliga 
hallar för bland annat lagsporter, vi har 
en simhall och gym samt de senaste 
tillskotten av spontanidrottsmöjlig-
heter skatepark, multisportarena och 
utegym. Vi har nära till naturen och 
motionscentraler, till exempel SISU-
området, hembygdsgården i Forshaga 
och skidstugan i Deje. Det finns många 
möjligheter…

Tips på motions-
möjligheter
• Klarälvsbanan  

– nio mil bilfri asfalt
• Utegymmet på stationsområdet 

i Deje/Slottsparken i Forshaga
• Friska Forshaga 
• Deje simhall
• SISU-gården
• Skateparken
• Kulturstigen i Mölnbacka
• Elljusspåret vid Forshaga  

hembygdsgård 
• Bergsgården
• Multisportarenan vid Lärcenter
• Badplatser
• Golfbana
• Vandringsleder (en guide över 

stigar och stråk finns på vår 
webbplats)

• Parken vid Beghaget, Forshaga 
med tennisbanor och discgolf

• Boulebanor
• Idrottsanläggningar;  

Älvkroksvallen, Ängevi, Olevi, 
Tallmovallen

• Ängevi ishall, allmänhetens 
åkning

• Dömlebacken

Tycker du om att röra på dig? Att vara i 
fysiskt god form förbättrar din hälsa av-
sevärt. Vår människokropp är i ständig 
förändring från det att vi föds till att vi 
dör. Under tiden vill den att vi rör på 
den, den är skapt för det.
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I idrottsskolan sätts alltid barnen i centrum 
och målet är att ge barn och unga möjlighe-
ter att hitta aktiviteter och kunskaper som 
kan leda till ett livslångt intresse för fysisk 
aktivitet och därmed god förutsättning att 
ha god fysisk hälsa genom hela livet.

Verksamheten arbetar tillsammans med lo-
kala och regionala föreningar och idrotts-
förbund. Förutom att skolan lär barnen 
grunderna i en allsidig träning så får barnen 
också en inblick i föreningskunskap.

– Fokus ligger på att erbjuda barnen prova-
på-möjligheter, utan krav på att bli medlem 
i någon förening eller krav att man måste 
fortsätta. Vi strävar efter att ha varierade 
aktiviteter som lockar lika många fl ickor 

En skola med inriktning 
på ungas hälsa

Exempel
Exempel på prova-på som 
idrottsskolan arrangerat:

Bordtennis, fotboll, boxning, ju-juitsu, 
skateboarding, innebandy, orientering, 
golf, terränglöpning, jympa, mountain-
bike, simning, skytte, slalom, snowboard, 
längdskidåkning, amerikansk fotboll, 
parkour m.m.

Forshaga Idrottsskola är en kommunal verksamhet som ligger efter 
skoltid och på skolornas lov. Den drivs med grund i en skolidrotts-
förening, Lärcenters Skol-IF, och ska ses som ett komplement till de 
idrottsföreningar som fi nns i kommunen.

Malin Brandin, kommunikatör

som pojkar när vi planerar verksamheten, 
som i så hög utsträckning som möjligt ska 
vara avgiftsfri, berättar Anna-Pia Hägglund, 
idrottspedagog och ansvarig för Forshaga 
Idrottsskola.

Du vet väl att vi samlat en stor del av fritidsutbudet i Forshaga kom-
mun i en trycksak? Det är en broschyr som beskriver en del om vad 
som fi nns att göra i kommunen på fritiden, inom kultur, nöje, fritid 
och motion. Du kan hämta ditt exemplar vid informationsdisken 
på Forshaga Lärcenter och i receptionen på kommunkontoret eller 
beställa genom vår broschyrservice på vår forshaga.se

som fi nns att göra i kommunen på fritiden, inom kultur, nöje, fritid 
och motion. Du kan hämta ditt exemplar vid informationsdisken 

Vad kan man göra på fritiden?

Vad betyder hälsa för dig?

Vi frågar!

Andreas Grahn, Signe och Greta
Äta rätt och röra på sig. Hälsa är 
också att kunna varva ner och ta 
det lugnt!

Mait Johansson
Motion, bra mat och att umgås med 
vänner och barnbarn. Jag tränar på 
gym tre gåger i veckan.

Linda Jönsson
Att göra något man trivs med. Jag 
gillar att springa, det är hälsa för 
mig!
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Vi har testat X-box och deras program när 
det gäller rörelser till musik. Vi har valt 
vissa låtar där det fi nns givna steg och visat 
det för olika elevgrupper. Gruppernas upp-
gift är att härma och samla poäng. 

Vi som lärare upplever det framgångsrikt i 
och med att möjligheten för oss att stå vid 
sidan av och bedöma och samtidigt hjälpa 
eleverna ökar.

Idrott och hälsa 
med tv-spel?
Lärarna i idrott och hälsa i kommunen har drivit ett miniprojekt un-
der två månader där vi har arbetat för att använda tv-spel i under-
visningen. Detta för att se om det skapar motivation och därigenom 
högre måluppfyllelse.

Christer Haglund
Lärare i idrott och hälsa 

Vi tycker vidare att det är positivt för elev-
erna att se på skärmen. Det är mörkt i lo-
kalen, eleverna kan koncentrera sig på det 
de ska göra, ingen behöver se någon annan, 
det tar inte tid för läraren att genomföra 
övningarna och vi kan hjälpa på ett bättre 
sätt. Detta har visat sig vara lyckat och vi 
försöker se fl er möjligheter med att använda 
oss av ungdomarnas egna medel, tv-spelen.

Nu fi nns vi i nya sociala kanaler. Vi har växt 
ur Facebooksidan Kulturhuset/Träffen och 
uppmanar dig därför att söka upp vår nya 
sida Kultur & fritid på Facebook. Här ska 
du få en ännu bättre, större och bredare 
inblick i vår verksamhet och förbättrad ser-
vice. Fokus kommer framför allt att ligga 
på bilder, när vi berättar om vårt utbud.

För dig som hellre vill följa oss på Insta-
gram så lägger vi upp bilder från vår vardag 

Följ kultur & fritid på Facebook och Instagram
där också. Du hittar oss på Forshaga kom-
muns offi ciella konto @forshagakommun. 

Fakta Facebook och Instagram

Facebook är ett socialt nätverk som 
grundades 2004 och hade förra året över 
en miljard aktiva användare.

Instagram är en fotodelningstjänst och 
ett socialt nätverk som lanserades 2010.

Forshaga kommun 
i sociala medier
Facebook Forshaga kommun
Twitter @forshagakommun
Instagram @forshagakommun
Youtube Forshaga Kommun

Verksamhetskonton på facebook: 
Forshaga Lärcenter
Forshaga bibliotek
Forshaga Yrkeshögskola
Kultur och fritid

Forshaga bra på 
medbogardialog 
på Facebook!
I undersökningen om svenska kommu-
ner på Facebook 2014, som görs av 
företaget Kreafon, hamnar Forshaga 
kommun på 12:e plats i landet när det 
gäller medborgarkontakt. Vi når drygt 
14 % av kommuninvånarna (hög popu-
laritet) och har också mycket aktivitet 
(bra medborgarengagemang) på vår sida. 

Vi riktar ett stort tack till dig som gil-
lar oss på Facebook! Det är du som gör 
medborgardialogen möjlig, och hjälper 
till i arbetet att utveckla vår kommun!

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

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

6 5 2
Den 28 mars hade kommu-
nen 1 652 personer som gil-
lar sidan.

1
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Ung Berättare ligger i linje med Lgr11 och är 
ett sätt att skapa kontaktytor mellan skola 
och arbetsliv. I Lgr 11 betonas vikten av en-
treprenöriellt lärande och då ett av Deje-
skolans prioriteringsområden för läsåret var 
just detta, gick vi med i detta projekt.

Entreprenöriellt Lärande
Entreprenöriellt Lärande innebär att ut-
veckla och stimulera generella kompeten-
ser som att ta initiativ, ansvar och omsätta 
idéer till handling. Det handlar också om 
att utveckla nyfi kenhet, självtillit, kreati-
vitet och mod att ta risker. Det entreprenö-
riella lärandet främjar också kompetens att 
fatta beslut, kommunicera och samarbeta. 
Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt 

förhållningssätt i klassrummet. Arbetsfor-
merna ska stimulera fantasi och skapande, 
men också inre drivkrafter och motivation 
är viktigt för det entreprenöriella lärandet. 
Centralt är att sätta det eleverna gör i ett 
sammanhang och se till helheten. Samar-
bete med aktörer utanför skolan gör skol-
arbetet mer verklighetsanknutet.

Dejeskolans projekt
Dejeskolan har varje torsdag fm något som 
kallas ämnesfördjupning. Ett 20-tal elever 
från åk 6-9 har valt att ingå i projektet un-
der denna tid. Ledare för projektet har varit 
Monika Molang och Pernilla Johansson. De 
fl esta av eleverna har under läsåret skapat 
sin egen berättelse, som de nu ska få tryckt 

och utgiven. Berättelserna handlar om vitt 
skilda saker som fantasy, drama, kärlek, 
människor och några är rena bilderböcker.

Sex av eleverna har under denna tid drivit 
en blogg, dejeskolansblogg.se, där mycket 
av det som sker i skapandet av vår nya skola 
visas upp. Bloggen gör det möjligt för elever, 
lärare, föräldrar, kommuninvånare och an-
dra som är intresserade att ta del av ska-
pandet av den nya Dejeskolan. Resultatet 
av denna blogg ska också tryckas i bokform.

Under ett läsår har ett 20-tal elever från Dejesko-
lan ingått i ett berättarprogram för barn och unga 
i åldrarna 3-19 år. Programmet heter Ung Berät-
tare. Projektet innebär att eleverna får möjlighet 
att skapa sin egen bok utifrån en egen berättelse 
och sedan få den tryckt och utgiven.

Projektet syftar till att:
• Öka barn och ungas reella infl ytande

• Främja idéutveckling

• Stärka läs- och skrivintresse

• Vidga möjligheterna till kulturutövande 
   samt stimulera entreprenöriellt lärande

Välkommen på boksläpp!
Eleverna bjuder in till boksläpp för att presentera
 sina fantastiska arbeten. Alla är varmt välkomna! 

Deje Bibliotek
Torsdagen den 22 maj
Klockan 10-14 Dejeskolans elever och personal 
Klockan 18-20 Familj, vänner och allmänheten

Monika Molang
Pernilla Johansson

Dejeskolan 

Dejeelever har 
 blivit författare!
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Friskvårdscentralen
i Forshaga
Friskvården i Värmlands friskvårdscentral 
i Forshaga ligger i samma lokaler som 
Forshaga vårdcentral på Europavägen 4 
i Forshaga. 

E-post: friskvarden.forshaga@telia.com 
Telefon: 054 – 61 89 36  
Läs mer på friskvarden.org

Friskvården i Värmlands friskvårdscentral 
i Forshaga är till för alla som bor och 
verkar i Forshaga kommun. De arbetar 
inom kompetensområden mat, motion 
och motivation. Till dem kommer du ge-
nom att själv kontakta friskvårdscentra-
len eller via Fysisk aktivitet på Recept 
(FaR). De genomför även föreläsningar 
inom sina kompetensområden. Friskvår-
den i Värmlands medicinska styrgrupp 
ser till att allt arbete är vetenskapligt 
förankrat.

Friskvården i Värmland främjar 
folkhälsan för forshagaborna
Forshaga kommun arbetar för att du som bor i Forshaga kommun 
ska ha god hälsa. Därför ger Forshaga kommun bidrag till Frisk-
vården i Värmland för att de ska kunna ha verksamhet här.

Friskvården i Värmland jobbar i hela länet och har över trettio års erfarenhet av levnads-
vanearbete. Organisationen arbetar på uppdrag av Landstingen och Värmlandskommu-
nerna och vänder sig främst till människor som genom sina levnadsvanor riskerar ohälsa 
och därför är i behov av extra stöd när de ska förändra sina levnadsvanor. 

I Forshaga har Friskvården i Värmland en friskvårdscentral. Här erbjuds olika former av 
anpassad motionsverksamhet i grupp och man kan även delta i olika hälsokurser som ger 
stöd, kunskap och inspiration att komma igång med en förändring av levnadsvanorna. 

Malin Brandin, kommunikatör

Malin Brandin
Kommunikatör

– Tanken är enkel, alla ska kunna låna och 
ingen behöva betala, ungefär som på ett 
bibliotek. Under året som gått har vi fått 
enorm respons både i bygden och runt om i 
Sverige, berättar Roger Nilsson enhetschef 
i Forshaga kommun.

I höstas prisades Fritidsbanken för sitt kon-
cept på en återvinningsgala vilket har gett 
fler ringar på vattnet. Med smarta och enkla 
medel har de också tagit hjälp av svenska 
idrottspersonligheter som gärna ställer upp 
och visar sitt stöd för Fritidsbanken vilket 
ger en effektiv skjuts i marknadsföringen.

Fritidsbanken fixar 
förutsättningar 
för en aktiv fritid
Fritidsbanken som startade i Forshaga kommun för 
ett år sedan har haft stora framgångar. Tack vare 
ett gott samarbete och insatser av ideella 
krafter har Fritidsbanken satt Forshaga 
kommun och i synnerhet Deje på kartan.

Studiebesöken i lokalerna i Deje avlöser 
varandra. Kristinehamn, Grums, Karlstad, 
Säffle, Åmål, Hagfors, Munkfors, Höör, Gö-
teborg och Örebro är bara några exempel 
på intresserade kommuner som vill eller är 
på gång att starta Fritidsbanker.
– Genom att folk skänker sina överblivna 
fritidsartiklar möjliggör Fritidsbanken en 
aktiv fritid för många, säger Roger Nilsson.

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

Fritidsbanken, som är en ideell förening, 
startades genom gemensamma krafter av 
Svenska Kyrkan, Forshaga kommun och 
Ett Öppnare Värmland. 

Lokalerna ligger på Korsvägen 5 i Deje. 
Läs mer på fritidsbanken.se
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Här är några av 
årets nyheter
4 extra kartsläpp
I år blir det fler kartsläppmed nya kontrol-
ler inom 3-4 veckors mellanrum. Du ska 
inte behöva vänta länge på nya kontroller. 
Huvudkartorna i pappersformat är gratis, 
priset för extrakartorna är 20 kronor styck.

Nya kartområden
Vi lämnar inte centrala Deje och Forshaga, 
men vi erbjuder ändå några nya kartområ-
den jämfört med i fjol: Ängbråten, Tjärnhe-
den, Abborrtjärn, Middagstjärn, Skivtjärn.

Inloggning på flera 
Friska Projekt i Värmland

Som deltagare i Friska Forshaga 2013 be-
håller du samma inloggningsuppgifter som 
ifjol. Friska-projekt finns på flera orter 
i Värmland. Dina inloggningsuppgifter i 
Friska Forshaga funkar även vid inloggning 
i övriga Friska-projekt.

Friska Appen
Ladda kartan i din smarta telefon och re-
gistrera dina stolpbesök. För 100 kronor får 
du tillgång till samtliga 180 kontroller i din 
telefon. Papperskarta och registrering på 
friskaforshaga.se finns förstås också kvar.

Ett ännu Friskare Forshaga är tillbaka
Fjolårets friskvårdssatsning Friska Forshaga av lokala orienterings-
klubbar samt Forshaga kommun blev en succé. En populär satsning 
mot bättre folkhälsa kommer tillbaka även i år. 

Så här går det till
Ta med kartan och en penna. Hitta sen kontrollstolparna 
inringade på kartan. Eller kanske har du lust att testa 
Friska Appen? När du hittat en kontrollstolpe skriver du 
av stolpens bokstavskod, tillsammans med kontrollens 
nummer (det nummer som är tryckt på kartan). 

Registrera bokstavskoden på friskaforshaga.se eller i din 
telefon direkt. Varje registrerad kontroll ger dig auto-
matiskt en lott. Ju fler kontroller du registrerar desto 
fler vinstchanser. Vinster lottas ut vid två tillfällen, 22 
juni och 28 september. Registrerade kontroller från Deje 
och Forshaga deltar alla i samma utlottning. Alla vinnare 
underrättas och publiceras på friskaforshaga.se.

Friska Forshaga handlar om att du med 
hjälp av kartor ska leta upp kontrollstolpar 
som finns utplacerade i Forshaga kommun. 
Kontrollstolparna är olika svåra att hitta. 
De finns både i samhället och i skogen. Om 
du börjar med de lätta kanske du blir sugen 
på att prova de svårare. På köpet kanske 
du upptäcker platser du tidigare inte be-
sökt, får god motion och dessutom chans 
att vinna fina priser.

Friska Forshaga har inspirerats av den posi-
tiva responsen från ifjol och försökt utveck-
las så att det ska ge deltagarna ännu mer. 

Friska Forshaga 2014 startar 10 maj och 
pågår till 28 september. Vid det första kart-
släppet kommer det finnas 50 stolpar ut-
placerade i Deje och lika många i Forshaga.

Håll utkik i din brevlåda efter 
Friska Forshaga-kartor
Precis som ifjol kommer alla hushåll att få 
de två kartorna hem i brevlådan. Dessutom 
finns flera utlämningsställen där det kom-
mer att gå att hämta en gratis karta.

Deje SF, Sisu Forshaga SK, 
Forshaga kommun

FORSHAGA
FRISKA
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Projektassisterna Tobias Björkman och Erika 
Niemi är rörande överens om att ungdomar 
har lättare att hjälpa andra ungdomar.
-Ja, det tror vi. Det är lättare att berätta 
om sin situation för andra i samma situa-
tion. De är lättare att prata med kompisar 
och att prata om dessa saker med andra 
ungdomar, berättar Tobias.
Det är med pengar från Europeiska social-
fonden som Klarälvdalens samordningsför-
bund som projektet Juventus har startat i 
Forshaga kommun. Projektet som är en för-
studie, pågår under ett år och förhoppning-
en är att man ska finna alternativa lösning-
ar på den höga ungdomsarbetslösheten. 

Vad tror ni att den höga ungdomsarbets-
lösheten beror på?
-Det finns helt enkelt inga jobb och sen spe-
lar attityden in från företag och ungdomar, 
svarar Erika. 
-Vissa ungdomar är inte intresserade av att 
ta alla jobb. Sen har en del arbetsgivare 
förutfattade meningar om att ungdomar är 
lata och opålitliga. Att de inte är en bra ar-
betskraft för företagen. Att arbetsgivaren 

Ungdomar hjälper unga in i arbetslivet
Det har snart gått två månader sedan Forshaga kommun sökte två ungdomar med erfarenhet av arbets-
löshet. Ungdomar som har till uppgift att hjälpa andra arbetslösa ungdomar att komma in i arbetslivet. 
För ungdomsarbetslösheten i Klarälvdalen är bland den högsta i landet och med hjälp av EU-medel, 
hoppas man nu vända trenden.

har en sån syn att ungdomarna inte kom-
mer upp på morgonen och sköter sig inte, 
inflikar Tobias.  
Ungdomsduon har arbetat fram intervju-
mallar och enkäter som företagare, arbets-
lösa, lärare och elever från både gymnasiet 
och grundskola ska svara på. Först ut var 60 
niondeklassare från Hagfors. Erika och To-
bias kommer att fortsätta sin turné, vidare 
till Munkfors, Eksärad, Deje och Forshaga. 
Det blir en omfattande och gediget kart-
läggning som kommer att ligga till grund för 
förstudien.
-Fokus just nu är att få in mer enkäter och 
att sammanställa dem. Jag tror det blir en 
bra bredd från alla orter, företag, skolor 
och arbetslösa. Det vore kul om det skiljer 
sig ifrån olika orter, säger Tobias.
-Sen kommer vi ha gruppsamtal och indivi-
duella intervjuer framöver, säger Erika.

Vad hoppas ni förstudien ska ge?
-Vi vill hitta något som kan ge en fortsätt-
ning. Om det finns något som vi kan påver-
ka. Som vi kan göra bättre. Målet är att vi 
kommer komma fram till något, säger Erika. 

Kommer ni att kunna göra skillnad?
-Vi kan göra skillnad. Vi har fått en hel del 
positiva bemötanden och det betyder att vi 
gör rätt. Bara att vi ökar människors med-
vetenhet, gör att det blir bättre, svarar To-
bias och Erika. 
-Men kunde jag svara på den frågan di-
rekt, så skulle vi ha en lösning. Då skulle 
inte ungdomsarbetslösheten se ut så här i 
Klarälvdalen. Det är frågan som vi vill ha 
svar på i enkäten och diskussionsgruppen. 
- Fråga oss gärna i höst igen, avslutar Tobias.

Annelie Nilsson
Projektassistent, Juventus

Arbetsmarknadsenheten

Erika Niemi och Tobias Björkman.
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Feriearbete
Jobben kommer i största omfattning att 
fördelas inom kommunala förvaltningar och 
föreningar. På ansökningsblanketten kan du 
se vilka platser som kan sökas och ansök-
ningsblanketter fi nns att hämta i kommu-
nens växel, hos studievägledare på skola-
neller på forshaga.se  

Skicka in din ansökningsblankett tillsam-
mans med ett personligt brev. Adressen hit-
tar du på blanketten. Ansökningstid 10 april 
till 12 maj.

Lön:    52: -/tim inkl semesterersättning
Arbetstid: 6 tim/dag i 3 veckor
Arbetsperioder: 1 = Vecka 25-27
 2 = Vecka 28-30
 3 = Vecka 31-33

Skapa ditt drömsommarjobb
Vill du ta chansen och utveckla din dröm el-
ler idé? Nu har du möjligheten att skapa ditt 
eget sommarjobb under veckorna 25,26 och 
27. Det vi vill att du ska göra är att skriva 
ner din ide samt fylla i drömplanen där du 

Vill du bli lärare 
i förskoleklass 
och grundskolans 
årskurs 1-3?
 
Nu fi nns chansen att studera grundlärar-
programmet vid Karlstads Universitet 
på distans på hemmaplan på Forshaga 
Lärcenter med start höstterminen 2014. 

Föreläsningarna sker via telebild 
på torsdagar 13-16.30.

Anmälan görs senast 15 april på 
www.antagning.se och anmälningskod 
för studier i Forshaga är KAU-68945.
 
Läs mer på www.kau.se eller se sidan 
49 i Utbildningskatalogen för Karlstads
Universitet - fi nns på Forshaga Lärcenter.

Skynda!Sista anmälan15 aprilFeriearbete 
sommaren 2014  
Forshaga kommun erbjuder i år feriearbete, 
i första hand, till dig som är född 1998. Du som är äldre 
och ej har en avslutad gymnasieutbildning kan söka i 
projektet ”Skapa ditt drömjobb”. Välkommen med din ansökan!

beskriver hur du tänker jobba under de 
här veckorna. Du kommer att ha tillgång 
till coacher under dessa veckor som gärna 
hjälper dig på vägen mot ditt mål. Här kan 
du se några tidigare drömmar som har blivit 
verklighet: Konstutställning, musik fram-
trädande, barnteater, dokumentärfi lm, 
spela in en demo, sommargympa i parken, 
ge ut en tidning, arrangera en tävling mm. 
Begränsat antal platser.

Du som söker Drömsommarjobb; lämna 
gärna in en ansökan på blanketten Praktik-
arbete 2014 också.

Har du frågor om feriearbete?
Madelene Nyström 
Telefon: 0552-447 88
madelene.nystrom@forshaga.se

Har du frågor om drömsommarjobb?
Linda-Marie Fors
Telefon: 054-17 21 30
linda-marie.fors@forshaga.se

Informationsmöte 
i myggprojektet
22 maj klockan 18.30 håller vi ett in-
formationsmöte i Kulturhuset om kom-
munens strategier inför myggsäsongen.

För att veta hur många som kommer vill 
vi att du anmäler dig i förväg till:
britt-marie.olsson@forshaga.se 
eller via telefon: 054-17 22 15.
Sista anmälningsdag 10 maj.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
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Förtidsröstningen inför EU-valet pågår 7-25 maj. 
På valdagen, 25 maj, är vallokalerna öppna 08-21.

Förtidsröstning 7-25 maj
Från den 7 maj kan du förtidsrösta i Kulturhuset eller på Lärcenter. Har du inte möjlighet 
att rösta eller förtidsrösta här i kommunen, kan du förtidsrösta var som helst i Sverige där 
det finns en röstningslokal. På valmyndighetens webbplats finns uppgifter om alla lokaler 
för förtidsröstning. Som service till de som bor i den norra delen av kommunen erbjuder 
vi även i år möjlighet att rösta i Olsätersskolan på valdagen. Rösten hanteras då som en 
förtidsröst och räknas av valnämnden den 28 maj. Vill du att rösten ska räknas på valdagen 
röstar du i din vallokal eller förtidsröstar tidigare.

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Om du inte har 
någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller 
ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa 
sin id-handling.

Datum och tider för förtidsröstning på Lärcenter och Kulturhuset;

Valdag 25 maj
Söndagen den 25 maj är vallokalerna öppna klockan 08-21. Vilken din vallokal är står på 
ditt röstkort. När röstningen är avslutad klockan 21 börjar röstsammanräkningen. Den är 
offentlig och du kan besöka vallokalen och titta på när rösterna räknas.

Kommunala bud
Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig 
med att transportera din röst till din vallokal eller 
till en röstningslokal. Ett bud kan vara till exempel 
en anhörig eller en vän. Kommunen har förordnat 
tre kommunala bud som kan bistå väljaren. För-
utom budet ska ett vittne intyga att allt gått rätt 
till. Material för budröstning finns att hämta hos 
kommunen eller på alla ställen där man kan rösta.

Onsdagsräkning 28 maj
Den 28 maj räknar valnämnden röster som inte kunde räknas på valdagen. Även denna 
räkning är offentlig. Platsen är kommunhuset och räkningen börjar klockan 10.

Information och kontakt
Kommunens webbplats: www.forshaga.se/val
Valmyndigheten:   www.val.se
Valnämndens ordförande:  Birger Jönsson, telefon 054-87 03 38, 0705-87 03 38
Kommunens valsamordnare:  Anne Hellström, telefon 054-17 20 40

EU-val den 25 maj 
– här kan du rösta!

Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5-11/5 Stängt Stängt 12-16 12-16 12-16 Stängt Stängt

12-18/5 10-16 10-19 10-19 10-19 10-16 Stängt Stängt

19-25/5 10-19 10-19 10-19 10-19 10-16 10-13 10-15

Kommunala ombud
Pia Wallinder, Ullerudsgården
Telefon: 0552-221 68

Inga-Maj Gustavsson, Forsgården
Telefon: 054-87 27 86

Annika Östlund, Lintjärn
Telefon: 054-17 23 12

Nybildad förening

Värmlands frivilliga 
samhällsarbetare
Föreningen Värmlands frivilliga sam-
hällsarbetare bildades i början av året 
av ett antal entusiaster med stor empa-
ti för våra medmänniskor. Föreningens 
mål är att organisera frivilliga samhälls-
arbetare och andra för socialt engage-
mang intresserade så som Gode män, 
förvaltare, kontaktpersoner, häktes be-
sökare osv. Föreningen ska erbjuda sina 
medlemmar gemenskap, utbildning, in-
formation, erfarenhetsutbyte och stöd 
för att öka delaktighet och kompetens.

Som medlem i föreningen blir du också 
medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare och via dem en olycks-
falls- och krisförsäkring. Som God Man 
och Förvaltare kan du även teckna en 
ansvarsförsäkring om du är medlem.

Har du frågor eller vill bli medlem?
Sven-Erik Persson 
Telefon: 070-314 20 61

Framtidsmässa!

Vill du bli gammal i 
Forshaga kommun?
Vi bjuder in till en dag om framtidens 
äldreomsorg med utställare, seminarier 
och politiker på plats.

20 maj 13-19
Forshaga Folkets hus

Varmt välkommen!
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Folkhälsomyndigheten i samarbete med 

* Skolelevers drogvanor 2013, CAN (36 % av andraårseleverna på gymnasiet får tag i alkohol via  
pojkvän/flickvän, kompisar eller kompisars syskon. 11 % har fått tag i alkohol via sina egna syskon).

Forshaga kommun 

Många tonåringar 
i Forshaga får 
alkohol från 
kompisar och 
syskon.* 

Vad kan du som 
förälder göra åt det? 
Läs mer om ungdomar och 
alkhol på tänkom.nu 

Marie Eriksson är ny ANDT-samordnare i 
Forshaga kommun. ANDT står för alkohol, 
narkotika, doping och tobak. 2011 antog 
Riksdagen en strategi för ett samhälle fritt 
från narkotika och doping, med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av 
alkohol och med ett minskat tobaksbruk som 
mål. Ett förebyggande arbete med dessa frå-
gor lokalt är en viktigt för att kunna ge alla 
barn och ungdomar en god uppväxtmiljö. 

Kommunens ANDT-samordnare

-Var där dina barn är, tycker Marie Eriksson som jobbar som ANDT-
samordnare i Forshaga kommun. Följ ditt barn till fritidsaktiviteten 
eller ta en sväng förbi skateparken, multisportarenan, torget eller var 
de träffar sina kompisar.
-Var också uppmärksam på vad ditt barn gör vid datorn, tycker Marie. 
Det blir allt vanligare med de syntetiska internetdrogerna, varav en är 
rökmixen Spice. Spice är också den drog som går längst ner i åldrarna. 
Det här är ett nationellt problem som är lika vanligt i Forshaga som 
i övriga landet. De illegala tillverkarna ändrar hela tiden Spice kon-
tinuerligt, man byter en beståndsdel i drogen för att komma undan 
narkotikaklassning. Då kan också öppen försäljning fortsätta på nätet. 
Detta har gjort att det idag finns hundratals kemiska varianter ute 
på marknaden. Det finns lite forskning på vad den gör med hjärnan 
och hjärtat. Ingen, förutom kemisten som framställt det, vet vad det 
innehåller och vad det kommer att ha för effekt på kroppen. Därför 
beskrivs den ofta som rysk roulett. 

Vårt gemensamma ansvar som vuxna
Nu på våren testar många ungdomar alkohol eller dro-
ger för första gången. I vår kommun, liksom i övriga 
landet, finns detta på platser där ungdomarna rör sig. 
Det finns också lättillgängligt på nätet. Som vuxna har 
vi ett ansvar för vad våra ungdomar gör på sin fritid. 

Har du frågor?
Marie Eriksson, ANDT-samordnare/familjecoach
Familjecentrum, Järnvägsgatan 27
Telefon: 054- 17 23 36  E-post: marie.eriksson@forshaga.se 

Beroendemottagningen Trappan jobbar med rådgivning, 
behandling och anhörigstöd.
Telefon: 054-17 22 79 eller 054-17 21 58
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Skärpta regler när 
det gäller installa-
tion av eldstad
Från och med den 1 juli 2014 kommer 
reglerna för eldstäder att skärpas be-
tydligt. 

Innan en eldstad sätts in så ska en an-
mälan skickas in till miljö- och byggför-
valtningen. Denna anmälan kostar 888 
kronor. Om en eldstad sätts in utan att 
anmälas till kommunen, och innan ett 
godkännande skickas ut i form av ett 
startbesked, kommer man få en sank-
tionsavgift. Sanktionsavgiften ligger på 
4 400 kronor. 

För att sedan få använda eldstaden 
måste man få ett slutbesked från kom-
munen. Om eldstaden används innan 
detta slutbesked har getts ut så är 
sanktionsavgiften för detta 888 kronor. 
Avgifterna är baserade på 2014 års pris-
basbelopp.

Information 
till kattägare
Kommunen får in en del klagomål angå-
ende lösspringande katter som orsakar 
störningar i form av förorening av rabat-
ter och uteplatser. 

I ett tätbebyggt område med många 
katter är det viktigt att varje enskild 
ägare tar sitt ansvar för sin katt och skö-
ter den på ett sådant sätt att olägenhe-
ter inte uppstår för övriga boende. Som 
kattägare bör du tänka på att din katt 
har halsband med märkning, så att den 
kan identifieras. På så sätt undviker du 
att katten misstas för herrelös.

Vill ni ha tips på hur ni sköter er katt för 
att undvika att störa era grannar, eller 
allmän information om vad som gäller, 
kontakta miljö- och byggförvaltningen. 
E-post: mbn@forshaga.se 
Telefon: 054-17 20 00 (växel)

Pollenmätningar
Pollen är små korn som bildas i växternas hanorgan, ståndarna. I 
pollenkornet finns växtens hanceller och de kan spridas med hjälp 
av insekter, vinden och ibland med vatten. Olika växtarter använder 
olika sätt att sprida sina pollen. Arter som björk och hassel har al-
lergiframkallande pollen och använder vinden för att sprida sig.

Britt-Marie Olsson och Lindha Rothén
Miljö- och byggförvaltningen

Man mäter pollenhalter på 18 platser runt 
om i landet och Forshaga är den enda kom-
munen i Värmland som har en mätstation. 
Pollenfällan sitter på kommunhusets tak 
och trumman byts varje dag och skickas ner 
till Göteborgs universitet för analys.

En av fyra svenskar lider av allergier som 
påverkar ögon och luftvägar. Hälften av 
dessa orsakas av gräspollen. Det kan yttra 
sig på olika sätt till exempel genom att 
ögonen blir röda och rinner eller att det 
kliar i ögon, näsa och svalg.

Pollensäsongen delas in i tre perioder: 
• Våren - lövträden blommar
• Sommaren - gräspollen
• Sensommar/höst - säsong för gråbo

Läs mer om pollen!
www.pollenrapporten.se
www.pollenkoll.se

Pollendiagnos och information om olika sor-
ters pollen, symptom och behandlingar för 
att underlätta och få hjälp med din allergi.

Kommunen vårstädar
Skräpplockardagar
Håll Sverige Rent anordnar varje år ”skräpplockardagar”. Forshaga kommun är förstås med 
i kampanjen! Vecka 15, samma vecka som Kontakten kommer ut är kommunens personal 
liksom barn och ungdomar från förskolan upp till nian ute och plockar skräp.
Stoppa skräpet i papperskorgen! Vår personal på gatuavdelningen sätter upp papperskor-
gar så att du som medborgare kan slänga ditt skräp där. Gör det! Då hjälper du till så att 
vi får en ren kommun som är säker för både barn, vuxna och djur.

Sopning
Våren kom rekordtidigt i år och vi kunde börja sopa upp vinterns sand redan första veckan 
i mars. Detta till glädje för många – på Klarälvsbanan kunde man snart se både brädor, 
rullskidor och andra rullande fortskaffningsmedel. När du läser det här är troligen det 
mesta redan sopat. I år började vi huvudsopningen först i Deje och avslutar i Forshaga.

Trädgårdsavfall
Så här års kan det bli mycket avfall från en trädgård till exempel i samband med beskär-
ning. Kommunen får många klagomål på avfallshögar i skogarna runt villaområden. Det 
luktar illa och drar till sig skadedjur. Tänk på att det enligt Miljöbalken är nedskräpning, 
det vill säga inte tillåtet, att lägga trädgårdsavfall i tätortsnära skog. 
Det bästa är att kompostera avfallet. Antingen finfördelat i en kompost i trädgården eller 
genom att lämna det på återvinningscentralen. 

Återvinningscentralen har generösa öppettider:
Måndag och tisdag 07.30-15.30, onsdag och torsdag 10.00–19.00, fredag 10.00–15.30, lör-
dag 10.00–15.00. Öppet på valborgsmässoafton och pingstafton. Stängt övriga helgdagsaft-
nar, röda dagar samt lördagar veckorna 25-31.

Anne Hellström
Kommunikatör kommunteknik och service
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Satsning fortsätter

Frisk luft i 
Forshaga kommun 
Förra året påbörjade kommunen ett 
projekt med skolorna för att beakta 
barn och elevernas rätt att gå i skolan i 
en rökfri utemiljö. Satsningen har redan 
börjat visa positiva resultat runt om på 
skolgårdar i kommunen.

Tillsammans hjälper vi barnen till en 
sund skolgång och rökfri livsstart i Fors-
haga kommun.

Vad säger lagen?
Rökning är förbjudet på skolgårdar som 
hör till skolor på grund och gymnasieni-
vå samt motsvarandeområden utomhus 
vid förskolor och fritidshem. Rökförbu-
det gäller både då det bedrivs verksam-
het och övrig tid.

Vem omfattas 
av rökförbudet?
Rökförbudet omfattar alla som befin-
ner sig på skolgårdar och motsvarande 
områden utomhus vid förskolor och fri-
tidshem, d.v.s. även personal, föräldrar, 
besökare och studenter vid samlokalise-
rad vuxenundervisning.

Vi arbetar för 
en giftfri miljö
Miljömålet giftfri miljö är ett av 16 miljömål som man har beslutat 
om på nationell nivå. Forshaga och Munkfors kommun kommer till-
sammans att börja arbeta med detta under året. 

Hur är läget idag?
Vissa kemiska ämnen har välkända negativa 
effekter på både vår hälsa och miljön. En 
del av dessa ämnen ingår i till exempel bi-
lar, kläder, plastartiklar och byggnadsmate-
riel. Ytterligare kemiska ämnen bildas oav-
siktligt i industriella processer. När kemiska 
produkter, varor och byggnader med mera 
tillverkas, används och skrotas, kommer de 
kemiska ämnena ut i miljön. Det är då ris-
ken finns att människorna utsätts för dem. 

Hur kommer kommunen 
att arbeta med miljömålet?
Forshaga kommun, tillsammans med Munk-
fors kommun, börjar under våren arbeta 
fram en kemikalieplan som sedan ska ligga 
till grund för arbetet med miljömålet giftfri 
miljö. Användandet av kemikalier i kommu-
nerna dokumenteras och därefter börjar vi 
arbetet med att ersätta mindre bra kemi-
kalier med mer miljövänliga.

I steg ett kommer kommunerna att granska 
skolor, förskolor och dagisverksamheter. Vi 
kommer att kartlägga vilka typer av mate-
rial som finns i till exempel leksaker, mat-
tor och rengöringsmedel. Därefter hjälper 
vi till med att införskaffa bättre och miljö-
vänligare saker för att bidra till en bättre 
arbetsmiljö och samtidigt bidra med ett 
aktivt arbete kring en giftfri miljö. 

Projektet påbörjas hösten 2014. Vi planerar 
att själva inventeringen av skolor, förskolor 
och dagis ska vara klar under hösten 2015. 

Läs mer!
Mer information hittar du på 
miljomal.se/miljomalen/4-Giftfri-miljo 
eller på forshaga.se.

Britt-Marie Olsson och Lindha Rothén
Miljö- och byggförvaltningen

Tvätta bilen i 
biltvätt/tvätthall
 
Tvätta inte bilen hemma på garage-
uppfarten. Skadliga ämnen i tvättmed-
len och i smutsen på bilen rinner rakt 
ut i våra fina sjöar eller i Klarälven. 

  Läs mer på forshaga.se/tvattabilen

Vi önskar dig en ren och fin sommar 
utan föroreningar i bad- och fiske-
vatten!
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Lina Wiklundh, informatör

Konferensen ”Traumaskadade flyktingar 
och ensamkommande barn” på Centrum 
för Kunskapsutveckling i Stockholm ägde 
rum i början av mars. Balkis Faili, integra-
tionssamordnare i Forshaga kommun, var 
inbjuden för att föreläsa om kommunens 
arbete med flyktingmottagning. Hennes del 
av programmet hade rubriken ”Från kris 
och trauma till hoppfull tillvaro i praktiken 
– framgångsexemplet Forshaga kommun” 
och handlade om ett välfungerande mot-
tagande som lett till full sysselsättning, om 
framgångsrik samverkan och om vikten av 
egna erfarenheter av flykt i arbetet med 
nyanlända.

Framgångsrikt samverkansprojekt
Den 1 december 2010 trädde etablerings-
reformen i kraft som innebar att arbetsför-
medlingen fick ett samordnande ansvar för 
etableringsinsatserna. Kommunerna fortsät-
ter att ha viktiga uppgifter för nyanländas 
etablering, exempelvis SFI, insatser för barn 
i skola och förskola samt för bostadsförsörj-
ningen. Kommunen får också ansvar för att 
erbjuda de nyanlända samhällsorientering.
Balkis är i Stockholm för att tala om ett unikt 
projekt som drivs i samarbetar med Röda 
Korset; ”Integration av flyktingar i Forshaga 
kommun genom extern medverkan”. Röda 
Korset bistår kommunen med insatser för 
nyanlända och ansvarar för samhällsoriente-

Flyktingmottagning och integration

ringen utifrån ett gemensamt överenskom-
met upplägg.  
- Första tiden i ett nytt land är avgörande 
för en lyckad integration. Forshaga kom-
mun jobbar utifrån det. Genom bra sam-
arbete mellan olika berörda aktörer har 
samtliga nyanlända full sysselsättning i 
form av studier, praktik eller instegsjobb, 
berättar Balkis.

Erfarenheterna av flykt blir en styrka
Balkis Faili som är född i Bagdad kom själv 
som flykting till Sverige hösten 1988. Hon 
berättar om de fördelar hon har av att själv 
ha kommit som flykting till ett nytt land;
- Eftersom jag själv är flykting och har gjort 
samma resa kan de identifiera sig med mig. 
Det har gått bra för mig och det kommer att 
gå bra för dem! Jag kan ge dem framtidstro, 
säger Balkis. Jag kan de kulturella koderna 
och flera språk vilket underlättar kommuni-
kationen. Hur man pratar och bemöter männ-
iskor är minst lika viktigt som vad man säger!
- Vi får ofta kommentarer om vårt varma 
mottagande. Det skapar i sin tur en vilja 
och ett engagemangs att göra mottagandet 
ännu bättre, säger Balkis. Vi hade hoppats 
att vi kunde vara inblandade i integrations-
arbetet med alla som kommer till Forshaga 
men vårt uppdrag omfattar bara de som 
fått uppehållstillstånd. Migrationsverket 
ansvarar för de asylsökande.

Lärcenter – en naturlig mötesplats
Förutom integrationen av nyanlända kom-
mer Balkis att prata om den tillgänglighet 
som upplägget på Forshaga Lärcenter med-
för. Enligt en nationell undersökning skulle 
över 90 procent av de som läser SFI vilja 
lära känna fler svenskar. Lärcenter är unikt 
i sitt utformande där vuxna och barn, män 
och kvinnor, svenskar och nyanlända möts på 
ett naturligt sätt jämfört med större städer 
där cirka en tredjedel av SFI-eleverna ald-
rig talar svenska eller umgås med svenskar 
utanför klassrummet. Torget på Lärcenter 
blir en naturlig mötesplats där alla kan ta 
del av musik, teater och andra evenemang. 
Byggnaden är öppen för alla för att besöka 
biblioteket eller att ta en fika.
- Skolan är fin och lärarna är bra vilket gör 
att de nyanlända känner sig motiverade att 
gå hit! Det är medicin för traumatiserade 
människor! säger Balkis. Genom känslan av 
tillhörighet, att träffa andra och få en struk-
tur med aktiviteter i vardagen kan man und-
vika att utveckla posttraumatisk stress.

En annan fördel är också närheten till admi-
nistrationen där Balkis jobbar. Man kan titta 
förbi på rasten och ställa en fråga utan att 
boka tid och ta sig till kommunkontoret.
- Min dörr är alltid öppen, även om den är 
stängd, avslutar Balkis.

Balkis Faili, integrationssamordnare i Forshaga kommun, har varit i Stockholm och föreläst 
om kommunens framgångsrika arbete med mottagande och integration av nyanlända.

Forshaga kommun som framgångsexempel
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Ing-Marie Fritzon
Utvecklingsledare vård och omsorg

I vår kommun finns det gårdsråd i Forshaga 
på Forsgården och i Deje på Åshöjda med 
verksamhet för alla kommunens pensionä-
rer och personer med funktionsnedsätt-
ning. Gårdsråden bedriver bland annat 
caféverksamhet, möjlighet att delta i Chi-
gong, sitt-gymnastik, bingo med mera. I 
lokalerna finns vävstolar och i Forshaga en 
snickarverkstad.

Aktiviter på våra särskilda boenden
Vi har ett gott samarbete med de olika fri-
villigorganisationerna kring aktiviteterna 
på våra äldreboenden. Ett exempel på det-
ta är Lintjärns park med små vattendam-
mar, växter och asfalterade gångstigar. Här 
kan man ta sig en promenad eller sätta sig 
ner på en parkbänk för en stunds vila och 
njuta av naturen.

Daglig verksamhet och meningsfull fritid
Våra dagliga verksamheter inom LSS är 
koncentrerade till två dagcenter. På Gross-
bolsgatan ligger fokus på social samvaro, 
stimulans, musik, hushållsaktiviteter och 
skapande verksamhet. På Tryckerigatan 
arbetar man framförallt med träprodukter 
av olika slag samt textil, ull och färg.  Till 
dagcenter finns några externa verksamhe-
ter knutna. Det skapar möjlighet till social 

samvaro med andra människor ute i sam-
hället och man får jobba med kroppen och 
vara ute i naturen.

En kväll i veckan anordnas det någon form 
av aktivitet som dans, lyssna på musik, äta 
middag tillsammans, grilla korv, gå tipspro-
menad, se på film, spela bingo eller olika 
temakvällar.

Solrosen
Solrosen är en dagverksamhet för personer 
som behöver stöd och struktur för att klara 
den dagliga livsföringen. Här erbjuds social 
samvaro och olika aktiviteter som bakning, 
matlagning och möjlighet att använda dator 
och internet. Ibland gör man gemensamma 
utflykter, allt efter behov och önskemål.

Genom att delta i sociala aktiviteter kän-
ner man samhörighet med andra människor 
i likartade livssituationer, det stärker själv-
känslan och det leder till ett ökat självför-
troende.

Maten och vår hälsa
Maten har stor betydelse för vår hälsa. 
Förutom att tillföra kroppen energi och nä-
ringsämnen har den även stor betydelse för 
vår livskvalitet.

 Med åldern ökar risken för sjukdom och 
undernäring. Därför är det extra viktigt att 
de måltider som serveras inom äldreomsor-
gen håller en hög kvalitet. Inom kommunen 
arbetar vi efter den kommungemensamma 
kostpolicyn. Policyn följer de riktlinjer och 
råd om mat som livsmedelsverket ger ut. 

Aptiten och ätandet ändras med åren. Det 
kan bero på en rad olika saker och är in-
dividuellt. Vi försöker individanpassa ma-
ten så långt det är möjligt. En del vill äta 
i sällskap med andra människor medan an-
dra föredrar att äta måltiden ensam. Några 
behöver ha konsistensanpassad mat och de 
allra flesta på våra särskilda boenden är i 
behov av en energität kost. Trots att man 
ätit under dagen kan man behöva komplet-
tera med näringsdryck.

För pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Dagverksamheter och mötesplatser
Att delta i sociala sammanhang har en positiv inverkan på hälsa. Inom vård och omsorg finns olika dag-
liga verksamheter som ger möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället. De olika dagliga verk-
samheterna är anpassade efter den enskildes behov och önskemål och bedrivs på flera platser inom 
kommunen.
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Familjecentrum för 
barn och föräldrar

På Familjecentrum i Forshaga
finns barnmorska, barnhälsovård, 
familjepedagog, 
kurator, babycafé och öppen förskola.
All verksamhet på Familjecentrum är gratis.
Det är Forshaga kommun 
och Landstinget i Värmland
som driver Familjecentrum.

På Familjecentrum kan familjer få vård och råd
om barnens fysiska och psykiska 
utveckling och hälsa. 
Om du som förälder behöver stöd 
eller kunskap om hur det är att ha barn
kan du fråga Familjecentrum om det.

Du kan fråga Familjecentrum om allt 
som handlar om barn och föräldraskap.
Personalen får inte berätta för någon annan 
vad du sagt.

Hitta till Familjecentrum 
Familjecentrum finns på 
Järnvägsgatan 27 i Forshaga. 
Du kan läsa mer på forshaga.se 
eller ringa 054-17 20 00.

Forshaga kommun är bra på 
att ta emot flyktingar

Det har varit en konferens i Stockholm
om flyktingar. 
Balkis Faili är integrationssamordnare 
i Forshaga kommun, 
och hon höll en föreläsning på konferensen. 
Balkis berättade om hur bra Forshaga har arbetat
med att ta emot flyktingar,
så att andra kommuner kan lära sig av Forshaga.

Arbetsförmedlingen har stort ansvar för flyktingar.
Kommunernas ansvar är till exempel att ordna
SFI, Svenska för invandrare, 
att hjälpa flyktingbarn i skolan
och att se till att flyktingar får bostäder. 
Forshaga kommun samarbetar också 
med Röda korset.
Kommunen och Röda korset lär ut 
hur det svenska samhället fungerar. 
Många invandrare lär också känna svenskar 
på Lärcenter.

– Eftersom Forshaga kommun har varit så bra på att
samarbeta med andra, så har alla flyktingar här
fått jobb, praktik eller börjat studera, säger Balkis.

Hon arbetar med de personer 
som fått uppehållstillstånd.
Det är Migrationsverket som ansvarar för
de som fortfarande söker asyl.

Balkis tror att det har varit bra för arbetet
att hon själv flydde från Irak år 1998.
– Det har gått bra för mig i Sverige. 
När flyktingarna träffar mig så får de mer hopp
om sin egen framtid också, säger Balkis.

Melwin och Oliwer besöker öppna förskolan.
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Val till Europarlamentet
den 25 maj 2014

I år är det val till Europaparlamentet, EU-val. 
Du kan rösta i förväg
eller på valdagen den 25 maj. 

Rösta i förväg – förtidsrösta
Du kan förtidsrösta mellan den 7 maj och den 25 maj.
Du förtidsröstar i kulturhuset eller lärcenter.

För att förtidsrösta måste du ha med dig 
ditt röstkort och en id-handling, 
till exempel legitimation.
Om du inte har någon id-handling så kan det räcka
ifall röstmottagaren känner igen dig.
Annars kan du ta med dig en person 
som säger att du är du.
Då måste den personen visa sin egen id-handling.

Om du inte kan rösta eller förtidsrösta här i kommunen, 
kan du förtidsrösta var som helst i Sverige 
där det finns en röstningslokal. 
På valmyndighetens webbplats, www.val.se 
står alla lokaler för förtidsröstning. 

Rösta på valdagen
Söndagen den 25 maj 
är vallokalerna öppna klockan 8–21.
Vilken din vallokal är står på ditt röstkort. 

Du som bor i den norra delen av kommunen 
kan rösta i Olsätersskolan på valdagen. 
Rösten blir i så fall inte räknad av valnämnden 
förrän den 28 maj. 
Vill du att rösten ska räknas på valdagen 
måste du rösta i din vallokal eller förtidsrösta. 

Rösta med bud
Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig med att 
transportera din röst till 
din vallokal eller till en röstningslokal. 
Ett bud kan vara till exempel en anhörig eller en vän.
Budet måste också ha ett vittne med sig.

Det finns också tre kommunala bud 
som du kan få hjälp av.
Om du behöver ett kommunalt bud, 
ring till kommunens växel på nummer 054-17 20 00 
och be att få bli kopplad.

Material för budröstning finns att hämta hos kommunen 
och på alla ställen där man kan rösta.

Information och kontakt
Kommunens webbplats, www.forshaga.se. 
Det finns en länk om valet på förstasidan.

Valmyndigheten, www.val.se

Valnämndens ordförande: Birger Jönsson, 
telefon 054-870338 eller 0705-870338.

Kommunens valsamordnare: Anne Hellström, 
telefon 054-172040.

Bild av en hand som stoppar en valsedel i en valurna.

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

Vi pratar med Maria Lindblad som har haft 
besök av Angelica Rage (kommunalråd) och 
Ingrid Näsström (kommunchef).

Hallå där Maria Lindblad! Du äger och 
driver företaget Friskvård med massage 
i Forshaga, berätta lite om ditt företag!
- Jag har haft mitt företag i drygt ett år och 
fi nns på företagshotellet Knipan i Forshaga.
Jag är utbildad medicinsk massageterapeut 
på Svenska Hälsoteamet AB. Jag är också 

Mentoren Björn Bergergård och adepten 
Amin Jafari (Värmlandsateljén i Forshaga) 
berättade om sina erfarenheter utifrån sina 
perspektiv.
 
Tillsammans med Almi Företagspartner sat-
sar nu Forshaga kommun på ett mentorpro-
gram för företagare. Kommunens närings-
livslots Linda-Marie Fors kommer hjälpa 
företagen med matchning och förmedling. 

Forshaga kommun på företagsbesök

Forshaga kommun satsar på 
mentorskap för att stärka näringslivet 

– Vi behöver ta vara på den kompetens 
som fi nns hos det lokala näringslivet för att 
stötta företag som vill utvecklas. Ett funge-
rande verktyg är mentorskap där adept och 
mentor jobbar tillsammans för att utveck-
las. säger Marcus Ekholm, näringslivschef i 
Forshaga kommun.

Nu söker vi DIG som mentor eller adept!
Ordet adept är latin och betyder lärjunge. I 
det här mentorprogrammet är det dock av-
görande att adepten inte är passiv utan den 
drivande parten. Viktigt att tänka på är att 
Mentorn aldrig ska fatta beslut åt adepten. 
Mentorskapet handlar oavsett om det är ny-
startshjälp - eller att utveckla företag - om 
att coacha, vara bollplank, förklara hand-

lingsmönster, ge perspektiv och se hur ens 
nätverk kan hjälpa adepten att nå sina mål.
Det här är ett program som verkligen gör 
skillnad i adepternas företagande. Fokus 
ligger på utveckling av adepten och dennes 
företag, men att de allra fl esta av tidigare 
adepter och mentorer rekommenderar vårt 
mentorprogram visar tydligt att både par-
ter fi nner det inspirerande, effektivt och 
givande. Flera par har även fortsatt sitt 
mentorskap på egen hand efter mentor-
skapsårets slut (Almi Företagspartner).

Anmälan och mer information
Linda-Marie Fors, företagslots
Telefon 054-17 21 30 
linda-marie.fors@forshaga.se

Årets första näringslivsfrukost, 
den 12 mars, handlade om 
mentorskap. Louise Larsson från 
Almi Företagspartner besökte 
Forshaga och presenterar verk-
tyget Mentorskap. 

Kommunledningen i Forshaga gör kontinuerliga företagsbesök. Syf-
tet med att besöka företagare i deras vardag och öka kunskapen och 
förståelsen för deras villkor och förutsättningar. Kommunledningen 
lyssnar in synpunkter och idder och får information om företagen 
och deras framtidsplaner.

utbildad på Universitetet i b.la. taktil mas-
sage, psykologi och sociologi. Jag erbjuder 
bl.a. svenska klassisk massage, taktil mas-
sage, energi massage m.m.

Vad tyckte du om företagsbesöket?
- Jag tyckte det var jättebra och trevligt. 
Ett gott samtal där jag fi ck möjlighet att 
lyfta frågan om friskvård, något som jag 
brinner för. Känner också att det är trevligt 
att få visa upp mitt företag och det jag er-

bjuder och att det kändes som mina fram-
tidsplaner var intressanta. Alltid bra med 
en personlig kontakt.

Önskar du företagsbesök? 
Linda-Marie Fors, företagslots
Telefon 054-17 21 30 
linda-marie.fors@forshaga.se
Datum för planerade företagsbesök:
15/4, 19/8, 2/12

Maria Lindblad
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Ina Johansson, konsumentrådgivare Rådrummet
Bibliotekshuset, V Torggatan 26, Karlstad, telefon: 054 - 540 00 00 (Vardagar 9-12)

Tyvärr är det många som fastnar i abon-
nemang efter att ha svarat på en annons 
på internet. Företagen annonserar billiga 
provpaket eller gratisprodukter, ofta hälso-
produkter, läkemedel, kosttillskott, bant-
ningsmedel och liknande. Men när kunden 
beställt sitt provpaket och betalat med 
bankkort visar det sig att provpaketet i 
själva verkat är ett abonnemang – som kun-
den inte ens kände till! Pengar fortsätter 
dras från kundens konto och abonnemanget 
är svårt att ta sig ur eftersom det brukar 
vara svårt att få kontakt med företaget. 

En bra samhällsbyggare!

Forshaga kommun har deltagit i kommun-
kompassen vid två tillfällen, 2008 och 
2013. I kommunkompassen jämförs kom-
munerna inom åtta olika områden. Det är 
en utvärderingsmodell som hela tiden upp-
dateras och fi njusteras i takt med samhälls-
utvecklingen. Det innebär att kommunerna 
ständigt måste utveckla också sin verksam-
het för att uppnå goda resultat. Forshaga 
kommun fi ck mycket bättre resultat 2013 
och ser all anledning att sträcka på ryggen. 
Nu gäller det att jobba vidare för att stärka 
våra goda resultat och för att förbättra oss 
ännu mer. 

Kommunkompassen visade att Forshaga 
kommun är en bra samhällsbyggare. Vi har 
ett starkt civilsamhälle och goda kontakter 
med föreningslivet. Vi jobbar aktivt med 

Forshaga kommun har utvärderat sin verksamhet med hjälp av Kommunkompassen, som görs av 
Sveriges Kommuner och Landsting. Det är andra gången som kommunen gör utvärderingen och 
resultaten har förbättras betydligt.

stöd till föreningslivet och strävar hela ti-
den efter ett gott internationellt arbete. 
Ett annat område där kommunen går fram-
åt är politisk styrning och kontroll. Ett bra 
styrsystem och en tydlig rollfördelning mel-
lan politiker och tjänstemän är två stora 
kliv i rätt riktning. Forshaga kommun visar 
sig också ha ett erkänt bra arbete med in-
formation på webben i form av hemsidan 
och sociala medier. Kommuntidningen Kon-
takten beskrivs som ett föredöme för andra 
kommuner i landet.

Läs mer om Komunkompassen och andra
utvärderingar på forshaga.se/kvalitet.

Madeleine Nyvall, kommunutredare
Mattias Göthberg, informatör

Forshaga marknad
Femte upplagan - 100-talet knallar!

  Fredag 4 juli 10-18
  Lördag 5 juli 10-16

Välkomna att boka er försäljningsplats!
Även ett utmärkt sätt att visa upp före-
taget eller föreningen. 

För några år sen marknadsfördes 
ett bantningsplåster som skulle 
kunna suga fett ur kroppen. 
Plåstret skulle fästas under en 
fot vid sänggåendet och sedan 
var det bara att vänta. 44 kilo 
kunde man gå ner… 

Tips om du fastnat i ett 
liknande abonnemang
• Läs orderbekräftelsen för att ta reda 

på vad du verkligen ingått för avtal. 
• Ångra köpet skriftligt och spara en 

kopia. Inom EU har du en lagstadgad 
ångerrätt på minst sju dagar.

• Skicka genast tillbaka den oanvända 
varan.

• Vänd dig till din bank för att rekla-
mera om företaget, även efter att du 
ångrat dig, fortsätter att dra pengar 
från ditt konto. Lämna en kopia på 
ditt ångerbrev till banken. Kontrollera 
även om du kan spärra ditt kort för 
att förhindra att mer pengar dras.

• Du har rätt att få tillbaks pengar du be-
talt för vara och frakt. Vänd dig till din 
kreditgivare om du betalt med kort.

• Får du problem med ett utländskt 
företag, beläget inom EU, Norge eller 
Island kan du kontakta Konsument 
Europa; konsumenteuropa.se. Finns 
företaget i Sverige kontaktar du kon-
sumentvägledningen på Rådrummet.

För bra för att vara sant?

www.forshagamarknad.se  
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
Då har det också möjlighet att 
visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

10 april kl 14 Träffar för ideella Tema: Existen-
tiell hälsa hos äldre. Diakon Kathy Blomqvist 
från Kyrkan i vården kommer och samtalar om 
att bli äldre och känna trötthet av livet.
Plats: Villan
Arrangör: Forshaga kommun, Svenska kyrkan, 
Forshaga Munkfors Församling

10 april kl 18-21 Motionsdans i Forshaga Folkets 
hus. Vi dansar varje torsdag fram till den 5 juni. 
Entré 40 SEK. När vädret blir varmare flyttar vi 
som tidigare år ut till Forshaga Folkets park.
Arrangör och plats: Forshaga Folkets hus

13 april kl 14 Kultursöndag: Påskpyssel. Kom 
och påskpyssla med oss på biblioteket. För barn 
i alla åldrar. Drop in, ingen föranmälan.
Plats: Forshaga bibliotek
Arrangör: Forshaga bibliotek

14 april kl 18.30
Motionsträffarna startar i Mölnbacka. Motions-
träffarna startar och fortsätter sedan varje mån-
dag t.o.m. den 8 september med gåing/jogging 
på Kulturstigen. Samling vid Åna Mölnbacka.
Plats: Mölnbacka
Arrangör: Mölnbacka AIS

18 april kl 21. Dans till Matz Bladhs
Plats: Forshaga Folkets hus
Arrangör: Prima musik nöjesproduktion

23 april kl 13-18 Speldag på biblioteket. Utmana 
varandra i spel som fia med knuff, fyra i rad, 
othello m.m. Fina priser utlovas. För barn och 
vuxna i alla åldrar. Drop in, ingen föranmälan.
Plats: Forshaga bibliotek

24 april kl 10 och 11 Barnteater: Pappa var är 
du? Kliv in i teaterbussen och se en dockteater 
om Magda som letar efter sin pappa i ett spök-
slott. Passar för barn från 5 år. Gratisbiljetter 
hämtas på Forshaga bibliotek.
Plats: Forshaga bibliotek

24 april kl 14 Träffar för ideella. Parkinsons 
sjukdom. Sonja Sakari och Marianne Haasma 
berättar om hur det är att leva med Parkinsons 
sjukdom 
Plats: Forshaga församlingshem
Arrangör: Forshaga kommun, Svenska kyrkan, 
Forshaga Munkfors Församling

26 april kl 21 Dans till Callinaz. 
Plats: Forshaga Folkets hus
Arrangör: Prima musik nöjesproduktion

27 april kl 18 Gospelkväll med Gobakören från 
Alster. Vi serverar fika.
Plats: Forshaga Missionskyrka
Arrangör: Forshaga Missionskyrka

30 april kl 19 Välkomna våren på Forshaga 
hembygdsgård. Fira valborg med sång, brasa och 
fyrverkeri.
Plats: Forshaga hembygdsgård
Arrangör: Forshaga Hembygdsförening

3 maj kl 11 Stolpjakt i Mölnbacka. Samling och 
Kickoff- träff vid Åna Mölnbacka.
Plats: Mölnbacka
Arrangör: Mölnbacka AIS

3 maj kl 21 Dans till Streaplers.
Plats: Forshaga Folkets hus
Arrangör: Prima musik nöjesproduktion

4 maj kl 11-14 Teknikverkstad på biblioteket
Kulturskolans teknikverkstad besöker Forshaga 
bibliotek och gör roliga experiment tillsammans 
med barn i alla åldrar. Drop in, ingen föranmä-
lan. I samarbete med Kulturskolan.
Plats: Forshaga bibliotek

8 maj kl 14 Träffar för ideella Vad är ett 
Personligt ombud? Monica Hjelte kommer och 
informerar om vad ett personligt ombud är och 
hur man arbetar.
Plats: Villan
Arrangör: Forshaga kommun, Svenska kyrkan, 
Forshaga Munkfors Församling

9 maj kl 19 Fotboll: Forshaga IF - Strömtorps IK
Plats: Ängevi
Arrangör: Forshaga IF

9 maj kl 19 Musikquiz. Anmäl ett lag på max 8 
personer, 30 kronor per person. Pub och taco-
buffé från klockan 18.00. Per person 30 SEK
Plats: Forshaga Folkets hus
Arrangör: Forshaga Folkets hus

10 maj Start för Friska Forshaga 2014. Pågår 10 
maj till 28 september. Vid det första kartsläppet 
kommer det finnas 50 stolpar utplacerade i Deje 
och lika många i Forshaga.
Plats: Deje och Forshaga
Arrangör: Deje SF, Sisu Forshaga SK, Forshaga 
kommun

10 maj kl 10 Auktion, Forshaga missionskyrka
Vi serverar fika och korv med bröd.
Plats: Forshaga Missionskyrka
Arrangör: Forshaga Missionskyrka

11 maj kl 10 Kaninhoppning. Värmlands Ka-
ninhoppare anordnar tävling. Kom och titta på 
duktiga kaniner och deras förare.
Plats: Stationsområdet Deje
Arrangör: Värmlands Kaninhoppare

11 maj kl 10 Vårvandring kring 
Forshaga hembygdsgård
Plats: Forshaga hembygdsgård
Arrangör: Forshaga Hembygdsförening

11 maj kl 15 Bilbingo. Kaffeservering, 
lottförsäljning.
Plats: Tallmovallen
Arrangör: Östra Deje IK

17 maj kl 10-17 Fiskepremiär i Forshagaforsen
En dag med fiske för hela familjen. Mässa, 
guidningar och fiskeaktiviteter under hela 
dagen Medarrangörer: Sportfiskarna, Forshaga 
kommun, Studiefrämjandet, Forshagaforsens 
fiskevårdsområde. Fri entré
Plats och arrangör: Forshagaforsens camping & 
sportfiskecenter

20 maj kl 19 Konsert med Kulturskolan
Violinisterna Staffan Ebbersten och Roger Olsson 
(gamla elever i Forshaga kulturskola) numer 
yrkesmusiker återvänder hit för att ge konsert 
tillsammans med Kulturskolans fiolelever! 

Med reservation för ändringar

De kommer också att spela själva tillsammans 
med pianisten Elaine Olsson. Fri entré.
Plats: Forshaga Lärcenter
Arrangör: Forshaga kommun

23 maj kl 19 Fotboll: Forshaga IF – Hertzöga BK
Plats: Ängevi
Arrangör: Forshaga IF

25 maj kl 15 Bilbingo.
Kaffeservering, Lottförsäljning.
Plats: Tallmovallen
Arrangör: Östra Deje IK

27 maj kl 19 Fotboll: Forshaga IF – Torsby IF
Plats: Ängevi
Arrangör: Forshaga IF

29 maj kl 10-16 Forshagamässan. Antikt, ku-
riosa, samlarsaker, mynt, sedlar, glas, porslin, 
figuriner, böcker, leksaker, vinyl med mera. Fri 
värdering av en expert på antika föremål.
Plats: Ängevi
Arrangör: Forshaga IF och Forshaga Folkets park

1 juni kl 10 Orientering i Mölnbacka. Närtävling 
i orientering. Samling vid Mölnbacka Isbana.
Plats: Mölnbacka
Arrangör: Mölnbacka AIS

2 juni kl 19 ”Sommartoner” med Kulturskolan. 
Café och konstutställning öppet i samband med 
konserten! Fri entré
Plats: Gamla Kraftstationen

3 juni kl 19 Sommarkonsert med Forshaga 
Kulturskola. Välkomna sommaren med en 
konsert i blomstertid med Kulturskolekonsert på  
Lärcenter. Fri entré
Plats: Forshaga Lärcenter
Arrangör: Forshaga kommun

4 juni kl 19 Fotboll: Forshaga IF – Rottneros IK
Plats: Ängevi
Arrangör: Forshaga IF

6 juni kl 10 Tipspromenad i Mölnbacka. Natio-
naldagsfirande med tipspromenad. Start vid Åna 
Mölnbacka.
Plats: Mölnbacka
Arrangör: Mölnbacka AIS

6 juni kl 15.30 Vi firar nationaldagen på 
Forshaga hembygdsgård
Plats: Forshaga hembygdsgård
Arrangör: Forshaga Hembygdsförening

8 juni kl 17 Bilbingo.
Kaffeservering, Lottförsäljning.
Plats: Tallmovallen
Arrangör: Östra Deje IK

31 maj

Festliga Forshaga
6 september

Dejekalaset
Heldagar för gammal som ung 
med massor av aktiviteter!

         Påsklov
Se Forshaga kommuns påsklovs-
aktiviteter på www.forshaga.se. 
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Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda invånare. 
Kommunalrådet Angelica Rage hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och för att överlämna kommunens maskot.

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

    Teckna 
din fritid

Vad gillar du att göra på fritiden? Spela fotboll, rida, simma, 
laga mat, leka med kompisar, spela spel, busa med hundar, spela fiol, 

fågelskåda eller något helt annat? Gillar du också att teckna?

Rita en teckning på temat MIN FRITID och skicka in till oss! Vi drar tre personer 
som vinner varsitt vår-set med gympapåse, vattenflaska och handduk från 

Forshaga kommun och presenteras i nästa nummer av Kontakten.

Skicka till: 
Forshaga kommun, Kontakten
Box 93, 667 22 Forshaga
Senast den 5 maj vill vi ha din teckning.

              Lycka till!

Alexander Savolainen Allan Lindberg Anthea Savolainen Clara Östlund
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Melwin Nilsson

Ebba Olsson Dahlgren

Mira Gillå

Ebbe Vinborg Axelsson

Natalie Al Atabi

Eldar Gillå

Noah Eriksson

Ella Larsson Sjöberg

Novalee Bylock

Ella Linder

Sigrid Grönvall

Ester Paulsson

Vide Svärd

Joline Eriksson

Wilgot Andersson

Matilda Schubert


