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Ökad valfrihet i 
den allmänna förskolan

Teddybjörnen Älvis har haft en trogen tjänst som kommunens 

maskot i många år. Han har delats ut till nyfödda kommun-

invånare och gäster. Nu tackar Älvis för sig och lämnar över 

uppdraget till sina kusiner Älva och Björn.

– Älvis valde att inte förnya sitt förtroendeuppdrag och det får vi respektera. Han lämna-

de däremot goda rekommendationer om sina kusiner Älva och Björn. Vi bokade ett möte 

med dem och vi kände direkt att de var rätt nallar, säger Angelica Rage, kommunalråd.

Älva och Björn kommer från Teddykompaniet i Båstad och det är det lokala företaget 

Pallemedia i Forshaga som har köpt in nallarna åt Forshaga kommun. Älva och Björn har  

en annan päls och färg än vad Älvis har. Älvas päls är beige och Björns päls är kolafärgad. 

Älva och Björn gjorde sina första officiella uppdrag nyligen då de följde med kommunal-

rådet Angelica Rage på bebisuppvaktning till 20 hem runt om i Forshaga kommun. Iklädda 

T-tröjor med bebisens namn gjorde de succé!

Älva och Björn säger de att de är hedrade över att ha fått tagit över uppdraget efter en 

legend. Älvis kommenterar över en knastrig telefonlinje från semesterstranden att han 

har det bra, och att han är säker på att hans efterträdare gör ett bra jobb.

Malin Eriksson
Informatör

Älvis går i pension - 
kusinerna tar över

Vad är allmän förskola?
Allmän förskola ska vara en möjlighet till 

pedagogisk stimulans för de barn som an-

nars inte går i förskola. Det är en avgiftsfri 

förskoleverksamhet under 15 timmar per 

vecka och som följer skolläsåret. 

Personalen organiserar verksamheten så 

att den blir bra för alla barn i gruppen. All-

män förskola är frivillig och omfattar barn 

från 3 till 5 år. 

Nu får barn i allmän förskola ytterligare alternativ till hur de 15 vistelsetimmarna ska fördelas.

Beslut om ökad valfrihet, 
vad innebär det?
Efter beslut som fattades av Barn-, familj-, 

och utbildningsnämndens arbetsutskott 

den 13 oktober, kommer alla barn i kom-

munen få ytterligare ett alternativ till hur 

de 15 timmarna ska fördelas över vecko-

dagarna. 

Det är förskolepersonal tillsammans med 

rektor som utformar alternativen. 

Mattias Göthberg
Informatör

054-17 20 10
mattias.gothberg@forshaga.se

Forshaga kommun undersöker 

behovet av barnomsorg på obe-

kväm arbetstid. För att kunna 

planera för en sådan verksamhet 

under 2011 ber vi dig precisera 

hur behovet ser ut. Skriv ned dina 

önskemål, ditt namn och kontakt-

uppgifter och skicka till: Barn-, fa-

milj- och utbildningsförvaltningen, 

Box 93, 667 22 Forshaga, senast 

den 30 november. 

Har du frågor kontakta Vivianne 

Schwarz på tel: 054-17 20 84

Senast den 15 november ska du som föräld-

er få information om vilka alternativ som 

erbjuds ditt barn.

Barnomsorg på 
obekväm arbetstid?
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Valrörelsen är över! Den var intensiv, rolig, spännande och fylld 

med många bra samtal. Jag har fått många ”medskick” om vad 

ni vill att vi ska jobba extra mycket med.

”Delade turer” inom äldreomsorgen var ett hett ämne: Vi har på-

börjat arbetet med att införa den så kallade Nynäshamnsmodellen.

Det är ett sätt att lägga schema, så att alla som vill ska få en heltids-

tjänst. Målet är att delade turer ska försvinna.

”Kultur- och fritidsaktiviteter” för gamla: Om någon vecka inbjuds att 

antal personer till ett samordningsmöte. Redan idag pågår många aktiviteter, frågan är, 

hur kan de samordnas och därmed nå ännu fler?

”Femtontimmarsbarn”: Barn som fått småsyskon har rätt att vistas 15 timmar per vecka 

på förskolan. Nu ska föräldrar få fler alternativ till hur timmarna disponeras. 

”Nattis”: En utredning om hur många barn som behöver ha kommunal nattillsyn startar.

”Förebyggande arbete”: Alltför många barn far illa. Samarbetet mellan barnavård, för-

skola, socialsekreterare och föräldrar inom Familjecentrum ska intensifieras.

Våra elever är mycket duktiga i både matematik och läsning när de går i femte klass. Ty-

värr håller inte den fliten i sig. Alltför många får inte godkänt när de slutar i nian. Detta 

måste vi tillsammans ändra på! Föräldrar och skola måste tillsammans ändra attityden till 

skolarbete. Vill du bli en bra fotbollsspelare måste du träna. Vill du söka den gymnasieut-

bildning du helst önskar efter nian måste du träna i skolan!

Planering av nya lättillgängliga bostäder påbörjas. Det måste byggas för att de som trött-

nat på sin villa kan finna en attraktiv lägenhet i kommunen.

Dialogen mellan kommunens tjänstemän, politiker och allmänhet ska ytterligare förbätt-

ras. Många spännande nyheter är på gång bland annat på vår hemsida.

Inför den nya mandatperioden så har björnen Älvis tagit pension. Han ersätts av två nya 

nallemedarbetare. Tack säger vi till Älvis. Du har glatt fler än tusen bebisar!

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

Ansvarig utgivare:
Ingrid Näsström
Tel: 054-17 20 07

Redaktör:
Malin Eriksson
Tel: 054-17 22 28

Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218

Omslagsfoto: 
Edvin Severin 
bland såpbubb-
lorna på Barnens 
dag i Kulturhuset 
i Deje

Foto: 
Michaela Wallin

Skicka ditt material (helst via e-post) 
före utsatt manusstopp till adressen: 
kontakten@forshaga.se 

Vid frågor kontakta:
Malin Eriksson
Tel: 054-17 22 28

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

Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in på 
band och distribueras till synskadade. 
Det är SRF Ljudproduktion i Kristine-
hamn som gör detta.
Tel: 0550-832 10 

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

Tel: 054-17 20 00 
Fax: 054-87 34 61

E-post: kommun@forshaga.se
Hemsida: www.forshaga.se

1 mars
2 april
3 juni
4 september
5 november
6 december

5 feb
25 mars
14 maj
20 aug
8 okt
19 nov

25-26 feb
15-16 april
3-4 juni
9-10 sept
28-29 okt
9-10 dec

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

054-17 20 06
angelica.rage@forshaga.se

Utgivningsplan 2010

Barnkommun i Värmland

Älvis går i pension - 
kusinerna tar över

Upprop: Var rädd om skolskogen i Forshaga

HJÄLP, vi lärare och elever vid Lärcenter som använder vår skolskog vid Åsmyren behöver hjälp 

med tillsyn efter att skogen utsatts för skadegörelse.

Detta rekreationsområde är till för alla i Forshaga kommun att nyttja. Vår vision är att använda 

skolskogen i våra skolämnen på ett praktiskt sätt. Vi vill också i framtiden erbjuda kommuninvå-

nare/företag upplevelser med elever som ledare. 

Så hjälp oss vårda denna plats.

Elever vid Lärcenter genom Christer Haglund, Charlotte Olsson
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Den 19 september var det val till riksdag, kommun- och lands-

tingsfullmäktige. Valet har blivit oerhört uppmärksammat av olika 

anledningar men kanske främst på grund av att Sverige numera 

har en minoritetsregering. Det är en regering som saknar egen 

parlamentsmajoritet och måste lita till stöd från andra partier i 

parlamentet som själva inte sitter med i regeringen. Hur såg det 

ut i Forshaga kommun?

Ökat valdeltagande i Forshaga kommun
Efter en negativ notering i valet 2002 har de senaste två valen 

visat ett ökat valdeltagande i Forshaga kommun. Till kommunfull-

mäktige - kommunens högsta beslutande församling – var det to-

tala valdeltagandet i år 85,06 %, vilket innebar en ökning med 3,16 

% jämfört med valet för fyra år sedan. I samtliga av kommunens 

fem valdistrikt var valdeltagandet över 80 %, utom i Dejefors. Där 

valde ca 15 % färre av de röstberättigade att rösta än dem i Skived 

där valdeltagandet var som störst.

Ökade gjorde även antalet förtidsröster till kommunen, som var 

över 3 000 stycken. Denna trend visade sig även runtom i Värm-

land och riket, då över 2,3 miljoner förtidsröster registrerats. 

Ledamöterna tillträder 1 november och kallas till sitt första sammanträde 2 november, 
klockan 18.30 i Lärcenter. Därefter är det kommunfullmäktige som utifrån valberedning-
ens förslag tillsätter de personer som ska sitta i kommunstyrelsen, nämnderna etc. De som 
utses till kommunstyrelsen och nämnderna påbörjar sina mandat från den 1 januari 2011.

Omval eller inte?

Frågan kvarstår dock huruvida omval ska 

hållas i bland annat Värmland eller inte. 

Klagomålstiden löpte ut den 8 oktober 

och ett beslut från Valprövningsnämn-

den (VPN) i ärendet kommer tidigast i 

november/december. Ett eventuellt om-

val skulle i så fall att äga rum under år 

2011.

För mer information om valet besök 

www.val.se

Kommunens valadministration vill skän-

ka ett stort tack till alla som medver-

kade i genomförandet av valet 2010! 

Så röstade vi i Forshaga kommun

Parti Antal röster 2010 Andel 2010 Andel (+/-) Mandat 2010 Mandat (+/-)

M 1195 16,09 % +3,52 7 +2

C 813 10,94 % -0,51 4 -1

FP 306 4,12 % -0,63 2 0

KD 216 2,91 % -1,02 1 -1

S 4085 54,99 % -1,13 22 0

V 299 4,02 % +0,14 2 0

MP 220 2,96 % +0,68 1 0

SD 284 3,82 % -0,93 2 0
 
Övriga partier fick totalt 11 röster (0,15 %) och får inga mandat.

Nadja Pettersson
Kommunutredare

054-17 20 11
nadja.pettersson@forshaga.se

Förändrad mandatfördelning
I kommunfullmäktige kvarstår Arbetarepartiet-Socialdemokra-

terna som störst parti med 54,99 % av rösterna. Störst framsteg 

gjorde Moderata Samlingspartiet som stärker sin position med 2 

extra mandat. Både Centerpartiet och Kristdemokraterna tap-

pade väljare och förlorade därmed varsitt mandat. Folkpartiet 

liberalerna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 

Miljöpartiet de gröna och Sverigedemokraterna behåller sina res-

pektive mandat.

Ledamöter Ersättare

M Inge ”i Halla” Olsson 1. Karin Andersson

M Pia Hallström 2. Bertil Bohm

M Thomas Nilsson 3. Lina Axelsson

M Anders Ljungsten 4. Gerd Högefjord

M Per Hallström

M Annie Lindberg

M Lars Ericsson 

C Göran Adrian 1. Stefan Ögren

C Sten Myreback 2. Lars Göran Carlsson

C Maria Lindquist

C Lars Emilson 

FP Per-Olof Nilsson 1. Gunnar Sundström

FP Fredrik Erlandsson 2. Maud Jennemo-Olsson

KD Gunnar Lindgren 1. Sandra Gren

KD 2. Magnus Karlsson

S Angelica Rage 1. Anette Nilsson

S Per Lawén 2. Joakim Guttman

S Maria Norell 3. Eva-Mi Tapper

S Bertil Hagelin 4. Lars-Ove Carlsson

S Ewa Larsson 5. Berit Carlsson

S Benny Pedersén 6. Mikael Andersson

S Lillemor Magnusson 7. Maria Bohlin

S Kenneth Eriksson 8. Anders Persson

S Jenny Eriksson 9. Erica Haag

S Hans Magnusson 10. Jan Hedlund

S Myrna Labusan Jönsson 11. Mariann Läckström

S Leif Hultman 

S Marian Gustavsson

S Gert Björnvall

S Ingrid Holmberg

S Birger Jönsson

S Anneli Bodin 

S Joachim Aude

S Sana Toprak 

S Reidar Nordlander

S Gunilla Björk 

S Per Asplund 

V Birgitta Sundström 1. Calle Boman

V Ragnhild Sjöblom 2. Ann-Christine Elfsmo

MP Lars-Ola Westerlund 1. Jan Gustavsson

MP 2. Malin Brand

SD Alexandra Wikenström 1. Anneli Oskarsson (po*)

Göran Olsson (po*)

Här är de som valdes 
in i Forshaga fullmäktige

Val 2010

po = politisk obunden
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För att uppmärksamma valet och 
samtala kring demokrati valde 
vi i år att hålla val i Blå huset på 
Grossbolsskolan. 

Grossbolsskolan har som Kontakten skrev 

om i förra numret under många år arbe-

tat med ett värdegrundsarbete som kall-

las ”hjärteväxt”. Det brukar gå till så att 

föräldrarna får hem ett papper med ett 

antal punkter på temat värdegrund. Av 

dessa punkter ska de välja ut de tre som 

de anser är viktigast att vi arbetar extra 

mycket med under skolåret. Efter det sker 

en sammanställning. 

Eftersom det är valår lät vi eleverna rösta 

Och så här gick det 
i Dejeskolans skolval
Skolval 2010 arrangeras av Ungdomsstyrelsen i samarbete med 

Sveriges elevråds centralorganisation, Seco, och Sveriges ung-

domsråd. Även Valmyndigheten och Skolverket har deltagit i 

projektet. Dejeskolan var en av de 1383 skolor i Sverige som 

registrerade sina röster i Skolval 2010.

Skolvalet arrangeras så likt riksdagsvalet som möjligt och det 

är elever själva eller tillsammans med lärare som genomför 

skolval ute på skolorna. Det är regeringen som har gett Ung-

domsstyrelsen uppdraget att genomföra skolval. 

Källa: Ungdomsstyrelsen

Träning i demokrati 
när Grossbolsskolan röstade

Grossbolsskolan
Personalen i Blå huset

fram punkterna. På sin valsedel hade de 

tio punkter att välja mellan och av dessa 

skulle de välja de tre som de tyckte var de 

viktigaste. 

Inte så lätt att förstå alla svåra ord tyckte 

några av de små, men efter många samtal 

om vad de olika punkterna innebar så var 

det dags för val. 

Onsdagen den 22 september begav sig 

samtliga elever, f-klass-6:an, iväg till 

5-6:ans klassrum. (Spännande, tyckte 

många). Där hade eleverna ordnat med 

valbås, registrering, valsedlar och riktiga 

valkuvert. 

Eleverna i 5-6:an turades om att vara val-

arbetare och det är också de som stått 

för rösträkningen och sammanställningen. 

Valdagen var både en rolig och lärorik dag 

och vi tror att barnen tyckte det kändes 

viktigt. 

Dessa punkter röstades fram: 
• Erkänna när man har fel och be om ur-

säkt. 

• Känna gränsen mellan retas/skoja och 

mobbning. 

• Förstå hur andra har det. 

 

Elvira visar Emilia om hur röstningen går till. William ska rösta.Caroline och Celine väntar på att ta emot valkuvert.

21,9 % 21,9 %

13,33 %

3,81 %
5,71 % 5,71 % 5,71 %

18,1 %

3,81 %

Valdeltagande: 99,12 %

nr 5 november, 2010   
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Äntligen blev den av, Barnens egen dag i 

Deje. Kulturhuset öppnade portarna kl. 11 

och då började folk strömma in. När be-

sökarna gått igenom såpbubbelregnet ut-

anför entrén, möttes de av den alltid lika 

trevliga Byggare Bob. Stackarn, han hade 

massor med spikar som skulle spikas i den 

tjocka brädan. Vilken tur att det kom så 

många snälla och duktiga barn som kunde 

hjälpa honom!

Inne i biblioteket fanns May, Gunilla och 

Birgitta från Ulleruds församling och gjor-

de pirathattar med alla barn. Det blev 

många hattar under dagen! Kyrkoherden 

Kajs-Marie Engström, för dagen utklädd till 

en häftig pirat med och lapp för ögat och 

krok, höll i sagostunden. Mycket populärt, 

här räckte det inte med en saga, hon fick 

läsa flera, kul!

Förutom sångstunder med Gunilla och Bir-

gitta kunde man låna böcker av biblioteka-

rien Ulrika.

När man gjort sin snygga pirathatt var det 

bara att gå till sminkbordet och sätta sig. 

Där blev man förvandlad till en ruskig pi-

Barnens alldeles egna dag
rat av Jonna och Michaela Wallin. Den som 

inte ville bli ruskig, kunde få fjärilar, nyck-

elpigor och hjärtan målade på sig istället.

För den danssugne fanns en discogrotta, 

med discodunk och blinkande lampor, bara 

att rocka loss!

I källaren var det loppis på alla slags barn-

grejor. På övervåningen serverade Folkets 

Hus-föreningen pannkakor, sylt o grädde. 

Här kunde man också gå på lina med Lina, 

kasta boll med Ronja, och sätta knorren på 

griseknoen tillsammans med  Emil.  Den 

pysselsugne kunde kliva in i Ulleruds För-

samlings partytält och göra vackra änglar, 

eller prata dop med piratprästerna eller 

fiska ödlor i fiskdammen.

Drängen Alfred hade med sig Katthults nya 

häst Pigge, och alla som ville fick åka med 

på hans vagn. Hade man tur var Alfred på 

bra humör och spelade en truddelutt  på 

munspelet! Utomhus fanns även Linnea 

som hade kaninhoppning, brandkåren och 

motorcykelpolisen.

I biosalongen visades Pingu och alla barn 

fick en liten hink med popcorn. Där upp-

trädde även Ulleruds Teateraktörer. De 

var utklädda till Pippi, Pippis pappa, Dun-

derkarlsson, Prussiluskan, Emil, Ida, Ronja 

mm. Under hela dagen minglade de runt 

och pratade och showade för besökarna. 

De höll i allsång som var det som avslutade 

Barnens dag.  Tack så mycket för en härlig 

avslutning, Håkan och teateraktörerna!

Under dagen mötte vi många glada föräld-

rar och barn och det kändes extra bra för 

oss att få arrangera Barnens dag där det 

mesta var kostnadsfritt.

Arrangörer för dagen var Ulleruds Försam-

ling, Deje Folkets hus föreningen, Ulleruds 

Teateraktörer, Karolin Driscoll och Fors-

haga kommun. Ett lyckat samarbete som 

verkligen gav mersmak!

Kicki Lindfors
Ungdomssamordnare

076-789 40 49
kristina.lindfors@forshaga.se

Foto: 
Michaela Wallin
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Kulturnatta 
Eldshow med Joakim Ekstam
Bidragsutdelning ur Mölnbacka Trysils bostadsstiftelse
Thaiboxning
Konst o hantverksmässa
Solodans
Utställningar
Tävlingar
Demonstration av Rättvisemärkt 
Workshops. 
Prova på scrapbooking, pinstillverkning och acrylmålning mm
Midnight Teds, rockabillygrupp från Hallsberg
Sideburns, Karlstad
Nattbio 

Kulturhuset Deje
kl 17-00:30

Med reservation för ändringar. Se forshaga.se för uppdaterat program

Forshaga kommun arrangerar

13/11

20
10
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Trivsamt musikcafé på Forsgården

Forsgårdens samlingssal var så gott som fullsatt när tredje 

tillfället av Musikcafé arrangerades den 30 september.

– Vi träffas här varannan torsdag och just idag är det Deje 

dragspelsklubb som står för underhållningen, säger Myrna 

Labusan Jönsson, som arbetar inom hemtjänstens sjunde 

distrikt.

Det är just hemtjänsten tillsammans med frivilliga som står 

bakom initiativet till musikcafé. Förutom musikcafé ordnas 

också allsång en gång i månaden. Mer underhållning utlovas 

alltså under hösten. 

Demens, åldrande 

och hälsa var rubri-

ken på höstens för-

sta Ullerudsträff. 

Ulleruds församling, 

anhör igföreningen 

och Forshaga kom-

mun hade bjudit in 

demenssjuksköterska 

Annika Klemets att föreläsa på Ulleruds-

gården under nationella anhörigveckan.

– Åldrande är ingen sjukdom. Men risken 

att bli sjuk ökar ju äldre man blir, inledde 

Annika Klemets.

Vanliga åldersrelaterade sjukdomar är 

cancer, demens, höftfrakturer medan ben-

skörhet, hjärt/kärl-sjukdomar och i viss 

mån demens kan påverkas genom kost och 

motion.

Demens som är ett samlingsnamn på en 

mängd sjukdomar är kopplade till kognitiva 

Bemöta någon med demens 
Temat på första Ullerudsträffen:

funktioner där bland annat minnet ingår. 

Demens kommer ofta smygande och blir 

först ett problem när det blir svårigheter 

i vardagen. Man vet inte hur kaffet ska 

kokas, kan inte uppge aktuellt årtal, dag 

eller datum, förväxlar dag och natt, oför-

måga att hantera sin ekonomi är exempel 

på vardagssysslor som dementa upplever 

som svåra.

Demens räknas som en folksjukdom. Av 

dem som är över 80 år drabbas en fem-

tedel av demens. Alzheimer är den van-

ligaste demenssjukdomen och den börjar 

alltid med att minnet försämras, speciellt 

närminnet. 

Hur ska man vara mot 
någon som är dement?
Annika Klemets förklarade att det är lätt 

att få tunghäfta, men ett enkelt råd är att 

inte krångla till det. Avdramatisera istäl-

let. Fler nyttiga tips:

Kommande Ullerudsträffar:

1 november: Ökad trygghet för 
äldre
6 december: Hjärt- och lungrädd-
ning för äldre

Tid: 18-20
Plats: Ullerudsgården Deje

• Fråga aldrig om du är igenkänd, presen-

tera dig istället

• Säg inte bara ”hej” när ni möts, säg ”God 

morgon” eller ”God kväll”

• Undvik fraser som ”Kommer du ihåg 

när…”. Berätta istället.

• Nyckelordet är ”Känna igen”. Lyssna på 

personen och möt dem där de är.

• Var som vanligt, ha ögonkontakt och pra-

ta med personen.

Malin Eriksson
Informatör

054-17 22 28
malin.eriksson@forshaga.se

Två rätter att välja på

Från och med måndag i mitten av septem-

ber kan personer som bor på kommunens 

vårdboenden välja mellan två rätter till 

lunchen. 

Matsedel finns att läsa på kommunens 

hemsida under rubriken ”omsorg och 

stöd”.

Malin Eriksson
Informatör

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik
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På Forsgården i Forshaga fanns olika sta-

tioner som besökare kunde gå till för att 

få information på temat säkerhet. Vid en 

anhalt fanns Arbetsidécentrum som bland 

annat informerade om Forshaga äldreser-

vice som erbjuder hjälp i, och i anslutning 

till hemmet, exempelvis glödlampsbyte. 

– Det är bara att ringa till oss under var-

dagar så kommer vi och hjälper till, säger 

Tommy Jonsson och upplyser om telefon-

numret till äldreservice, 0552-103 79.

Övriga stationer rörde hälsosamtal, rol-

latorservice, information från Räddnings-

tjänsten m.m. Forshaga dagcenters Titta-

in-butik fanns också på plats med höstens 

nyheter. Utanför gick en tipspromenad-

slinga.

– Med den här dagen vill vi informera 

våra äldre att det finns hjälp att få och 

informera om hur de kan göra vardagen 

säkrare. Idag får de till exempel träffa bi-

ståndsbedömare, anhörigsamordnare och 

distriktsköterskor som alla ger nyttiga råd 

En dag för äldre

Konsumentvägledningen har fått 
flera samtal om dörrförsäljare den 
senaste tiden. Ett vanligt scenario 
är att en försäljare ringer på dör-
ren och vill sälja något till special-
pris som kunden ska bestämma sig 
för omedelbart. Då kan det vara 
bra att känna till vad som gäller. 

Dina rättigheter vid hemförsäljning
• En dörrförsäljare ska legitimera sig och 

ge dig säkra kontaktuppgifter. 

• Du har 14 dagar på dig att ångra ditt köp, 

så kallad ångerrätt, enligt distans- och 

hemförsäljningslagen. Undantaget är om 

det gäller en livförsäkring, då det är 30 da-

gars ångerrätt. 

• Säljaren ska ge dig information om ång-

errätten med namn och adress dit du ska 

Konsument

Se upp för dörrförsäljare

och tips, säger Sylvia Asplund demenssjuk-

sköterska.

Bakom kampanjen Peppar peppar stod 

Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap (MSB) tillsammans med vård- och 

omsorgsförvaltningen i Forshaga kommun.

En liknande dag kommer att genomföras 

fredag 29 oktober klockan 10-14 Åshöjden 

Deje.

Den 1 oktober varje år har utsetts till en internationell äldre-
dag av FN. I Forshaga kommun uppmärksammades detta genom 
kampanjen Peppar peppar – en dag för seniorers säkerhet. 

vända dig om du ångrar dig. Du ska även 

få en ångerblankett. Om du köper en vara 

börjar ångerfristen löpa när du har fått in-

formationshandlingen och ångerblanketten. 

• Om du ångrar dig måste varan hållas 

tillgänglig så att säljaren kan hämta varan 

hos dig. Har varan skickats till dig vid ett 

senare tillfälle ska du skicka tillbaka varan 

till säljaren. Skäliga returkostnader har du 

rätt att få ersättning för. Varan får vara 

undersökt men den måste hållas i så kallat 

oförändrat skick.

• Ångrar du ett köp ska säljaren betala till-

baka allt du har betalat, alltid inom 30 dagar.

Det finns undantag också 

Om du köpt varor som sammanlagt kostar 

mindre än 300 kronor eller om du själv ta-

git initiativet till ett hembesök som leder 

till ett avtal gäller inte distans- och hem-

försäljningslagen.

Kontakt

Jane Ullman, Elisabeth Eklo, 
Ulf Stefansson, Ina Johansson
Besöksadress: 
Kungsgatan 12/Stora torget, Karlstad
Öppet: Mån – Fre kl. 11-16
Tel.tid: Mån – Fre kl. 11-12 och 13-15
Tfn: 054 – 29 73 12, 054 – 29 73 04, 
054 – 29 73 02, 054 – 29 73 01
Fax: 054 – 29 73 10
E-post: konsumentkarlstad@karlstad.se

Malin Eriksson
Informatör

Utbildning för 
Gode män och 

förvaltare

Onsdag den 8 december 
Kl 18-21

Forshaga Folkets hus 

En överförmyndarhandläggare från 

Värmland undervisar och föreläser.  

Under utbildningen kommer vi att 

gå igenom redovisningen inför in-

lämnandet av årsräkningarna 2010. 

Vi bjuder på fika. Bra tillfälle att 

mingla, känna varandra, träffa 

kommunens överförmyndarhand-

läggare Vanesa Blanco. 

Anmäl dig genom att skicka mejl till 

vanesa.blanco@forshaga.se, eller 

ring överrförmyndarkontoret under 

dess öppettid. mån-fre 10-12, di-

rekttelefon 054-17 20 22. 
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Olsätersskolan vann över alla andra skolor 

i tävlingen Skolutmaningen 2010. Tävlingen 

går ut på att eleverna ska röra på sig på 

rasterna. Genom att hoppa hopprep, rocka 

rockring eller kasta boll räknas antalet 

hopp, varv och kast. Antalet omvandlas se-

dan till poäng. Den skola som uppnår högst 

poäng vinner. I år stod Olsätersskolan som 

segare med hela 562 287 poäng.

Olsätersskolan svenska mästare

Malin Eriksson
Informatör

Kommunen följer Livsmedelsverkets re-

kommendationer för bra mat i för- och 

grundskola och personalen på kommunens 

kostenhet arbetar hela tiden med att se 

över skolans lunchmeny. De försöker också 

hitta sätt för att ännu större del av mat-

sedeln ska vara rätter som lagas på plats. 

Kostenheten har även börjat se över hur 

matsedeln i högre grad skulle kunna bestå 

av rätter lagade av ekologiska livsmedel. 

Målet är att ekologiska produkter uppgår 

till 25 procent av budgeten för livsmedel.

Lunchmeny
Matsedeln är uppbyggd så att det varje 

vecka finns rätter med fisk, helt kött och 

köttfärs. 

Var fjortonde dag finns antingen en korv- 

rätt eller en soppa på menyn. Restaurang-

erna serverar varje dag en vegetariskt 

varmrätt, en salladsbuffé med minst fem 

olika sorters sallader/råkoster samt hårt 

bröd, bordsmargarin och mjölk. 

Vad får barnen för mat i skolan?
På fisk- och soppdagar finns som alternativ 

en matigare pastasallad och till soppan er-

bjuds mjukt bröd och frukt. 

Förutom att restaurangerna dagligen ser-

verar ett vegetariskt alternativ blir det 

under hösten sex dagar med endast vege-

tarisk mat på menyn.  

”Hemlagat”
Personalen lagar cirka 61 procent av kött-, 

fisk- och grönsaksrätterna helt från grun-

den. Till det kommer salladsbuffén, pota-

tismoset, såser och soppor som personalen 

också lagar. Halvfabrikat är rätter på mat-

sedeln som till exempel stuvade fiskbullar 

och ugnsgratinerad korv. Om dessa rätter 

inkluderas i ”hemlagat” lagar kostenheten 

cirka 70 procent från grunden. Helfabrikat 

är köttbullar, hamburgare, korv, pannkaka, 

blodpudding och potatisbullar med bacon. 

Nya rätter 2010
Nya rätter i höst är bland annat kött-

färs bolognese, pepparrotskött, rostbiff, 

strimlat fläskkött med wokade grönsaker, 

kycklinglevergryta med bacon och wokade 

grönsaker med nudlar.

Besök i skolan
Föräldrar är välkomna att en gång per ter-

min följa med sitt barn och äta i skolres-

taurangen.

Specialkost
Om ett barn behöver specialkost på grund 

av till exempel allergi måste skolan få veta 

det. Fyll i vid terminstart en blankett och 

lämnar den till personal i förskolan eller 

till klassläraren. Blanketten finns att häm-

ta på kommunens hemsida eller i skolan. 

Mer att läsa om maten i skolan finns på 

kommunens hemsida www.forshaga.se un-

der rubriken ”barn och utbildning”. Gå vi-

dare till rubriken ”skola 6-16 år”. Där finns 

också lunchmenyerna. 

– Glädjen var stor när vi meddelade bar-

nen att de hade vunnit. Barnen fick möta 

pressen och skolans rektor kom med glass 

till barnen, berättar Susanne Melin, lärare 

på Olsätersskolan.

Förutom att skolan nu har titel som svensk 

mästare fick skolan också 8000 kronor av 

Gymnastikförbundet som anordnar täv-

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

lingen. Pengarna kommer att gå till ak-

tivitetsredskap. Skolutmaningen är en 

fortsättning på hopprepsutmaningen där 

Olsätersskolan deltagit tidigare år och ofta 

haft topplaceringar.
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Förutom att få svar på frågor om hur man 

kan färdas tryggt utan bil och ta en kopp 

fika med cykelkaka kunde besökarna 

prova att cykla på el-cykel.

– Det är ett bra alternativ till dem som 

idag inte använder cykel som färdmedel, 

säger Bertil Ahlin från Energirådgivningen. 

Jämför man med en vanlig cykel kan man 

ta sig längre sträckor utan större ansträng-

ning med el-cykel. Det är tryggt, säkert 

och bekvämt.

Varför el-cykel och inte vanlig cykel?
– Vanlig cykel är ju såklart det bästa alter-

nativet men för de som inte vill anstränga 

sig lika mycket är en el-cykel mer bekvämt, 

säger Bertil Ahlin.

Undertecknad får en kort introduktion av 

hur el-cykeln fungerar av Bertil Ottoson 

från ElbilSverige som också är på plats i 

Forshaga. 25 km i timmen är cykelns max-

hastighet och en sträcka på 50 km går det 

att åka med ett fulladdat batteri. Väl uppe 

på sadeln går det undan. Likheten med 

en vanlig cykel är stor, skillnaden är att 

det känns som att något ger mig en extra 

skjuts. Man slipper ta i lika mycket i tramp-

tagen.

Forshagaborna fick testa el-cykel

Fakta Energirådgivningen:

Du som bor i Forshaga, Grums, Kil och 
Munkfors kan vända dig till Energi-
rådgivningen som är din kommunala 
energi- och klimatrådgivare och som 
kostnadsfritt ger dig sakliga råd och 
tips. 

Energirådgivningen har sitt kontor i 
Kil men besöker Forshaga med sin en-
ergivagn med jämna mellanrum. Se 
evenemangskalendern på forshaga.se 
för exakta datum.

Under Europeiska Trafikantveckan gav sig Energirådgivningen ut på turné under parollen ”Inte bilen under 
milen”, en kampanj som syftar till att minska på det onödiga bilåkandet. I mitten av september landade de i 
Forshaga utanför Carl-Eriks sportcenter.

Under våren och sommaren har 
projektet med discgolfbanan på-
gått. Det har monterats upp korgar 
och man har röjt upp gångstigar 
längst banan. I planering, finan-
siering och byggande av banan 
har Forshagaakademin samarbetat 
med Forshaga kommun, FABO, 
Värmlands Idrottsförbund/Idrotts-
lyftet och Leader Närheten.

Vad är discgolf?
Discgolf går ut på att du ska kasta din fris-

bee med så få kast som möjligt från ut-

kastsplats till en korg. Som spelare får du 

ta eget ansvar och se till att det är fritt 

att kasta. På så sätt kan man även slippa 

skador. Banan som ligger nära Forshagaa-

kademin har 9 korgar och är den andra i 

Discgolfbana 
nu i Forshaga

Josefin Bertilsson
Praktikant

kontakten@forshaga.se

raden i Värmland som får en 

hög klassificering av den Inter-

netbaserade banguiden disco-

golfguide.se. 

Vem spelar discgolf?
Alla är välkomna att spela! 

Såväl unga som gamla, proffs 

som nybörjare. 

- Discgolf är ju en idrott som 

lockar allt fler människor. Jag tror att det 

beror på att den både är hyfsat enkel att 

komma igång med, man kommer ut i na-

turen och så är det otroligt roligt, säger 

Johan Rothlind, ordförande för Skol-IF på 

Forshagaakademin. 

Att gå en discgolfrunda kostar ingenting, 

det enda man behöver är en frisbee. Det 

är bara att ge sig ut på banan och prova 

sina kunskaper. Läs mer på www.forsha-

gaakademin.se. Vill du ha mer information 

eller har du några frågor kan du kontakta 

Forshagaakademin på telefon 054-53 61 00.

Johan Rothlind, Hannes Uppvall och Sofie Lander från 
Forshagaakademin ger sig i kast med nya discgolfbanan.

Malin Eriksson
Informatör
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Bättre väg till Halla

Vägen mellan Visterud och Halla har un-

der hösten fått en rejäl ansiktslyftning. 

Underlaget har förbättrats och förstärkts 

varefter vägen fått ny asfalt och vägmar-

keringar. Total kostnad för kommunen är 

cirka 1,7 miljoner kronor varav Trafikver-

ket bidrar med 70 procent. 

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik

Inget koppeltvång men 
som hundägare 
har du ett ansvar

Det blev inget koppeltvång för hundar 

inom detaljplanelagda områden i Forshaga 

kommun enligt ett beslut i kommunfulö-

mäktige. Vissa föreslagna undantag från 

koppeltvånget gjorde genomförandet 

omöjligt. 

Oavsett koppeltvång är det många som 

fortfarande tycker det är obehagligt med 

lösspringande hundar. Lagen om tillsyn 

över hundar och katter är det som styr vil-

ken uppsikt man har över sin hund respek-

tive katt. I den inledande bestämmelsen 

står följande: ”Hundar och katter skall hål-

las under sådan tillsyn och skötas på ett 

sådant sätt som med hänsyn till deras na-

tur och övriga omständigheter behövs för 

att förebygga att de orsakar skador eller 

avsevärda olägenheter.” Det är alltså upp 

till hundägaren att bedöma om man kan ha 

hunden kopplad eller inte. För allas trev-

nad är det bra om alla hundar hålls kopp-

lade på allmänna platser.

Tomas Ivansson
Miljö- och byggchef

Avfall från trädgården
Ris, grenar, löv, buskar eller gamla äpplen från trädgården, är det avfall? Ja, det är precis 

vad det är. Trädgårdsavfall som hamnar i naturen är nedskräpning och är straffbart enligt 

Miljöbalken.

Lövhög blir soptipp
Trädgårdsavfall kan ge upphov till lukt och dra till sig skadedjur. Den lilla lövhögen i sko-

gen bakom villaområdet kan växa med ris, grenar, byggavfall mm. På så sätt är det inte 

ovanligt att den lilla lövhögen förvandlas till en soptipp. 

Kompostera!
För att bli av med trädgårdsavfall är det bästa att kompostera det. Antingen i en kom-

post i trädgården eller genom att lämna det vid kommunens återvinningscentral utanför 

Deje. Grövre avfall förmultnar fortare om den finfördelas i en kompostkvarn. Blanda om 

komposten i trädgården vid några tillfällen och vattna om det är torrt. Efter ett par år 

har avfallet förvandlats till en fin mull som kan berika rabattjorden.

Vad säger lagen?
I Miljöbalkens kapitel 15 står att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmän-

heten har tillträde eller insyn till. 

I kapitel 29 står att den som med uppsåt skräpar ned utomhus på en plats som allmän-

heten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst 

ett år.

Vad gör kommunen?
Om det inte går att hitta den som har skräpat ner är det kommunens ansvar att skräpet 

tas om hand. Varje år städar kommunen ett stort antal platser från kylskåp, spisar, 

bilvrak, lövsäckar och mycket annat. Detta arbete betalar Forshagas innevånare genom 

kommunalskatten. Ring miljö- och byggförvaltningen via kommunens växel 054-17 20 00 

om du ser en nedskräpad plats. Läs mer om avfall på vår webbplats www.forshaga.se.

Så här gör du med
ditt trädgårdsavfall

Tomas Ivansson
Miljö- och byggchef
054-17 20 31
tomas.ivansson@forshaga.se

Sven-Erik Heggen
Driftchef gator/park

Tel: 054-172037
sven-erik.heggen@forshaga.se
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Nu försvinner 
75-wattarna...  

Nu är det dags för nästa etapp vad gäller 

utfasningen av ”vanliga” glödlampor. Nu är 

det 75 wattslamporna som inte längre ska 

gå att köpa. Istället är det meningen att vi 

ska använda de energisnåla alternativ som 

finns på marknaden. Idag finns ett flertal 

olika modeller som ska ersätta den klas-

siska glödtrådslampan. 

På Energirådgivningen i Forshaga, Grums, 

Kil och Munkfors finns kompetensen att 

svara på frågor vad som är det bästa, mest 

energisnåla alternativet. T.ex finns LED-

lampor med en brinntid på 25 år... 

För att få köra i terräng räcker 
inte att man har ett fordon som 
det är möjligt att köra i terräng 
med utan det är ändamålet som styr. 

Det finns ett antal undantag från reglerna 

som definieras i Terrängkörningsförord-

ningen (1978:594). Undantagen handlar 

framförallt om arbetsföretag av olika slag 

till exempel byggande eller underhåll 

av vägar, vatten- eller avloppsledningar. 

Skötsel av - eller anläggningsarbeten inom 

park-, idrotts eller friluftsområden är ex-

empel på andra undantag. All annan kör-

ning med motordrivna fordon i terrängen 

är alltså förbjuden. Ansökan om dispenser 

hanteras av länsstyrelsen, synnerliga skäl 

krävs.

Terräng är åkrar ängar, parker, obanade 

naturområden och icke allmänt befarna vä-

gar. Det är däremot tillåtet att köra på is. 

Det är känt att det förekommer otillåten 

Plocka upp 
efter din hund

Kommunen har under hösten fått in flera 

klagomål på att hundavföring ligger på 

gångbanor, cykelbanor och lekplatser, till 

och med i sandlådor. Barnen får hundbajs 

på skor och kläder och kan även få på hän-

derna när de leker i sandlådan. Barn stop-

par ofta fingrarna i munnen. Det är inte 

bara otrevligt med lukt och förstörda klä-

der, det kan även vara en hälsorisk. 

Klagomålen kommer framförallt från Deje 

men problemet finns även i Forshaga tät-

ort.  För allas trevnad ber vi därför att alla 

hundägare tar sitt ansvar och plockar upp 

avföringen efter sin hund. Det finns många 

hundlatriner uppsatta där du kan lägga på-

sen. Du kan också lägga påsen i din egen 

soptunna. Många slänger påsen i naturen 

när ingen ser. Gör inte det.

Tomas Ivansson
Miljö- och byggchef

Nej, du får 
inte köra i terräng

Fakta terrängkörning

Körning i terräng med motordrivet 
fordon för annat ändamål än jordbruk 
eller skogsbruk är förbjuden i hela 
landet
• på barmark,
• på snötäckt skogsmark med plant- el-
ler ungskog, om det inte är
uppenbart att körningen kan ske utan 
risk för skada på skogen,
• på snötäckt jordbruksmark, om det 
inte är uppenbart att körningen
kan ske utan risk för skada på marken.

Terrängkörningslagen, (1975:313)

I trafikförordningen (1998:1276) 48 § ”Inom 

tättbebyggt område får fordon inte stan-

nas eller parkeras på allmän plats som är 

terräng. På en gång- eller cykelbana får 

andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller mo-

peder klass II inte stannas eller parkeras.”

Ur de lokala trafikföreskrifterna för 
Forshaga kommun
• ”På gata, väg, parkeringsplats eller an-

nan allmän plats får fordon parkeras under 

högst 24 timmar i följd vardagar utom dag 

före sön- och helgdag.”

• ”I park eller plantering inom detaljpla-

nelagt område får fordon inte parkeras 

annat än på särskilt iordningställd parke-

ringsplats.” 

terrängkörning på flera platser i kommu-

nen bland annat på Åsmyren och i Bengts-

bol. Det är både två- och fyrhjuliga fordon 

som används. Det är bra om föräldrarna 

till ungdomar med motorfordon informerar 

sina ungdomar om vad som gäller. Vi hop-

pas och tror att vuxna i Forshaga kommun 

inte kör olagligt i terrängen.

Parkering i terräng är också förbjuden

• ”På gata eller väg får frånkopplad släp-

vagn inte parkeras utanför särskilt anord-

nad parkeringsplats.”

Man kan lätt konstatera att det bryts mot 

samtliga parkeringsbestämmelser ovan. 

Dessa långtidsparkeringar begränsar inte 

bara antalet parkeringsplatser utan stäl-

ler till problem framförallt för snöröjning, 

gatsopning och andra underhållsarbeten. 

Dessutom kan de vara en trafikfara. For-

don som bryter mot ovanstående bestäm-

melser skall flyttas. Bilar som är skrot kan 

lämnas kostnadsfritt till auktoriserad bil-

skrotare.

 

På vår webbplats kan du läsa mer om lo-

kala trafikföreskrifter.
Tomas Ivansson

Miljö- och byggchef

Energirådgivningen 
Forshaga Grums Kil Munkfors

Bättre tillgänglighet 
i vår utemiljö

För att öka tillgängligheten på allmänna 

platser, håller kommunen på att anpassa 

utemiljön. Det innebär nya ledstråk med 

annat material och färg i vissa korsningar 

och bushållplatser. Busshållplatserna får 

också högre kantstöd för att det ska vara 

lättare att ta sig in och ur bussen.

Anne Hellström
Informationsansvarig kommunteknik
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17-19 september åkte tre ledare och åtta ungdomar på en fjällvandring till Dalarna, närmare bestämt Fulufjäl-

let! Vi vandrade drygt tre mil den helgen med stora, tunga vandringssäckar på ryggarna. Vädret var varierande 

alltifrån hällregn till stålande solsken och klarblå himmel. Skavsår och träningsvärk var ett faktum för många 

som inte är vana att röra på sig på det här viset! Vi besökte fyra stugor och under helgen där vi sov, tältade och 

lagade mat. Samtliga stugor låg intill en fjällsjö med vacker utsikt över vidsträckta fjäll. Vatten drack vi direkt 

ur bäckarna/åarna, det smakade sådär som bara fjällvatten kan smaka, friskt och magiskt gott. 

Som avslutning på resan så besökte vi  Njupeskär som är Sveriges högsta vattenfall med sina 93 meter.  Det blev 

en resa vi sent kommer glömma! 

Linda Olson
Ungdomssamordnare

Ungdomscentrums 
fjällvandring – Fulufjället

Foto: Adam Käll
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Företagsfrukost 17/11

Forshaga kommun bjuder in till före-

tagsfrukost. Kom och ät frukost, prata 

med kollegor, göra affärer, ge inspel 

till kommunledningen och få nyttig och 

användbar information.  Se kommande 

annons i Forshagadeje-bladet men boka 

redan nu 17 november kl. 7.30–9.00 Företag som kompetensutvecklar sin per-

sonal har större tillväxt än andra. Med det-

ta som bakgrund har Handelskammaren 

startat ett treårigt projekt som kommer 

att erbjuda 800 värmländska företagare 

utbildning.  i försäljning, marknadsföring, 

projektledning, juridik, ledarskap och eko-

nomi/administration. Projektet heter Af-

färskraft Värmland och genomförs i samar-

bete med bland andra Forshaga kommun.

Utbildningar kommer erbjudas i Arvika, 

Karlstad och Kristinehamn, och de företag 

som deltar får en utbildning per anställd.

Om några år kommer kompetent arbets-

kraft att vara en bristvara i vår region. Nu 

görs därför en satsning för att säkra den 

kommande efterfrågan och även ge unga 

arbetssökande en chans att komma in på 

arbetsmarknaden via lärlingsutbildning.

Så här gör du
• Undersök vilka lärlingsplatser just ditt 

företag har behov och plats för

• Utse en handledare

• Anmäl dina lärlingsplatser via webbplat-

sen www.projektlarling.se

Nya företag i 
Forshaga kommun 

FH Antenn & Larmservice AB
Verksamhet: Handel och installationer

Försäkringsrådgivare Sören Kyrk AB
Verksamhet: Rådgivning och förmed-

ling av försäkringar

HPH Trading AB 
Verksamhet: Import och export av 

varor och tjänster

Konstruktionsentreprenad i Sverige AB
Verksamhet: Bygg- och måleri

Restaurang Lusten i Forshaga AB
Verksamhet: Restaurang

Slawek Bygg och Måleri AB
Verksamhet: Bygg-, målnings- och 

snickeri

Sundins Bulk AB
Verksamhet: Åkeri

Fenixen-Frisörsalong
Verksamhet: Frisör

Lundqvist Måleri
Verksamhet: Måleri och tapetsering

Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

Spindeln i nätet
Har du frågor som rör företagande i Forshaga kommun? Vill du få ett besök kommunledningen? Letar du 

efter passande lokaler? Är du intresserad av att köpa mark? Behöver du hjälp att utveckla din verksam-

het eller bredda ditt affärsnätverk? Tveka inte att ta kontakt med mig. Jag har till uppdrag att skapa 

strukturer, system och miljöer där företag kan verka och utvecklas i. 

Det goda företagsklimatet, helt enkelt! 

Stort kompetenslyft 
för små företag

Marcus Ekholm - näringslivschef

NÄRINGSLIVS

SVEPET

I och med att projektet delfinansieras av 

EU behöver de företag som deltar endast 

betala 1 000 kronor för att utbilda alla 

medarbetare. Affärskraft Värmland är öp-

pet för företag i alla branscher som har 

färre än 10 anställda. Enda kravet är att 

företaget funnits i ett år.

Läs mer på www.affarskraftvarmland.se 

eller kontakta Marcus Ekholm 054-17 20 51.

Treårigt projekt erbjuder utbildning till 800 företag i Värmland. 

Vad händer sedan?
• Projektet matchar behov mot kompetens 

hos de arbetssökande unga mellan 18-24 år 

och tar sedan kontakt mer er

• Handledaren får en kort handledarutbildning

• Ditt företag får tillskott av en ung medar-

betare i minst tre månader

Vid frågor 
Kontakta Åsa Segolsson, tel. 054-701 11 26

Lärling 2.0 – unik rekryterings-
möjlighet för arbetsgivare
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Catharina Johanssons yrkeskarriär började 

inom vården där hon jobbade under många 

år innan hon bestämde sig för att syssla 

med någonting annat. Hon började läsa 

arbetsvetenskap på Karlstads universitet, 

hon jobbade också lite extra i Cåpakios-

ken, då beläget utmed Storgatan i Fors-

haga. I samma veva funderade kärleken, 

nuvarande maken Björn, på sin arbetssi-

tuation som snickare i Norge.

 – Cåpakiosken är till salu, köp den!

Det som från starten kanske varit ett 

skämtsamt förslag från Catharina, blev nu 

(år 2003) realitet.

Catharina driver och hennes man Björn 

äger verksamheten som består av Cåpa 

Spel & Café i ett av centrumhusen i Fors-

haga och sedan i maj också NyFiket, ca-

féet i Forshaga Lärcenter. Som namnet 

antyder bedrivs spelverksamhet (ATG och 

Svenska Spel), caféverksamhet med enk-

lare lunchrätter, men också kioskverksam-

het och catering. Företaget har idag åtta 

anställda, där merparten jobbar heltid.

Idag jobbar Catharina mest med de ad-

ministrativa delarna av företagande, men 

Rättvisemärkt på Cåpa Spel & Café
står även bakom disken, jobbar med cate-

ring och alla de övriga sysslorna som verk-

samheten innebär.

– Jag är företagets vikarie också, och hop-

par in när någon är sjuk, berättar Cathari-

na med ett skratt. Björn jobbar som snick-

are under veckorna, och servar kunder 

bakom disken under helgerna. – På så sätt 

kombinerar jag det bästa från två världar, 

skrockar Björn, och menar att det är här-

ligt att få jobba med två vitt skilda saker. 

Det allra roligaste med jobbet anser Ca-

tharina är kundkontakten, men även delar 

av det administrativa arbetet. Att sätta 

upp långsiktiga mål och se att man närmar 

sig dessa, och att uppnå etappmål är nå-

gonting som skänker glädje. 

– Och positiv återkoppling från kunder gör 

mig självklart glad, säger Catharina.

Fairtrade, rättvisemärkt
De båda caféerna säljer rättvisemärkt kaf-

fe, och strävar efter att köpa in fler rättvi-

semärkta produkter. 

– Vi har jobbat med detta i 2-3 år nu, mest 

för att det känns bra i hjärtat, men kanske 

borde vi ha marknadsfört det lite mer be-

rättar Catharina. När man väljer att köpa 

rättvisemärkt är det lite dyrare i inköp, 

men bidrar då till förbättrade arbets- och 

levnadsvillkor för odlare och anställda i ut-

vecklingsländer. 

Mimmie Aune och Pia Mossberg på café NyFiket tycker 
mötet med människor är det allra roligaste med sitt 
jobb. Och arbetskamraten förstås, skrattar de båda…

Mattias Göthberg
Informatör

054-17 20 10
mattias.gothberg@forshaga.se

Ord som beskriver dig själv:

Målmedvetet ambitiös, envis 

och glad.

Vilka egenskaper tror du är 

bra att ha när man är egen 

företagare?

Klok och hungrig!

Catharina Johansson

Linda Bäckström (butikschef), Catharina och Björn Johansson där vi är vana att 
se dem, bakom disken på Cåpa Spel & Café.
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Försäljningen av Fairtrade märkta produkter i Sverige och interna-

tionellt bidrar idag till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för 

drygt fem miljoner odlare och anställda, inklusive deras anhöriga, 

i ett 50-tal utvecklingsländer. Sedan starten för 20 år sedan har 

kriterier, kontrollsystem och kunskapsstödet till de certifierade 

producenterna utvecklats kontinuerligt. Detta har möjliggjorts 

genom ett växande intresse för Fairtrade bland såväl konsumen-

ter som företag, organisationer och andra aktörer – både i Sverige 

och internationellt.

Skillnad mellan Fairtrade och bistånd
Till skillnad från bistånd och bidragsgivande handlar Fairtrade om 

att ge människor möjligheten att själva kunna påverka sin livs- och 

arbetssituation, genom handel och entreprenörskap. 

Genom Fairtrade får odlare och anställda i världens utvecklings-

länder förbättrade ekonomiska villkor, därtill ekonomiska inci-

tament att förbättra produktkvaliteten och effektiviteten, med 

ökad hänsyn till miljön. De ekonomiska incitamenten utgörs av mi-

nimipriset, premien och den ekologiska prisdifferentialen. Samti-

digt ställs krav på (och kontrolleras) att mänskliga rättigheter inte 

kränks i produktionen, utifrån internationella Fairtrade-kriterier.

Hamnar pengarna "rätt" hand?
När du som konsument köper en Fairtrade-märkt produkt har odla-

ren redan fått betalt, direkt av företaget som importerar råvaran. 

Fairtrade 
– en unik produktmärkning

Fairtrade administrerar alltså aldrig själva betalningsströmmarna 

mellan köpare och säljare. Däremot kontrollerar FLO-Cert att be-

talningar, volymer och leveranser följer köpeavtal och internatio-

nella Fairtrade-kriterier. 

Vilka produkter finns att köpa?
Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta varor att välja 

bland, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer 

och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, 

snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-

märkt vin, rosor, sportbollar, och produkter som innehåller Fairtra-

de-märkt bomull. Idag finns det över 700 rättvisemärkta produkter 

i Sverige.

Vad gör Forshaga kommun?
I Forshaga kommun finns en styrgrupp som arbetar med att ut-

veckla den etiska konsumtionen i kommunen. En av styrgruppens 

uppgifter är att sprida information om vad etisk konsumtion inne-

bär. Gruppen ska även följa att kommunen lever upp till kriterier 

som rör etisk upphandling. De ska också påverka så att utbudet i 

butik och på arbetsplatser av etiskt märkta produkter ökar.

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

När du väljer Rättvisemärkt
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor

• Barnarbete och diskriminering motverkas

• Demokratin och organisationsrätten främjas

• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt

• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjasTitta efter denna symbol

Foto: Rättvisemärkt
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9 oktober. Klockan är 08:30 och det börjar droppa in 

båt efter båt till parkeringen vid sjösättningsrampen på 

Doktorsudden. Det är trollingtävling på gång och 10:30 

går starten. 18 team är anmälda och variationen mellan 

båttyper är stor. Allt ifrån 1,5 tons fullutrustade trolling-

båtar till plastekor. Stämningen är lättsam där skämt, 

fiskehistorier samt psykningar dominerar snacket inför 

starten. Målgången är 16:30 och de som inte hinner i mål 

på utsatt tid blir diskvalificerade.

Den stora blandningen av båtar och erfarenhet ökar tjus-

ningen i sådana här arrangemang. Dock har alla samma 

mål med dagen, att fånga den tyngsta enskilda gäddan 

samt mest kilo gädda. 

Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på 

olika djup och med varierande hastighet. En del kallar 

trolling för rovfiske men där är åsikterna delade. Att ha 

fler spön i vattnet samtidigt betyder inte med automatik 

Forshaga församling knöt 
nya kontakter på golfba-
nan i England

Svenska kyrkan möt-

te church of Eng-

land i en landskamp 

i golf. Två dagar i 

Bishops Stortford 

GC präglades av ett 

vänskapligt utbyte, 

många skratt, här-

liga samtal och en 

landskamp där Svenska kyrkan nu skulle 

vinna på engelsk mark. 

Svenska kyrkans lag har representanter 

från hela Sverige, från Skellefteå i norr till 

Skåne i söder. Vi var tre stycken från Karl-

stads stift som skulle försöka bärga poka-

len tillbaka till Sverige. Vi lyckades vinna 

matchen mot England.

Med mig hade jag gåvor från Forshaga 

kommun som jag skulle förmedla till våra 

engelska vänner. Alla som var med i denna 

landskamp vet nu att Forshaga kommun är 

en barnkommun. Gåvorna uppskattades 

och togs emot med glädje. 

Denna landskamp är en tävling på golfba-

nan som är präglad av glädje att få mötas, 

glädje att få samtala med kollegor, knyta 

kontakter med nya vänner både nationellt 

och internationellt. Att vi vann är roligt 

men det viktigaste var nog alla nya vän-

skapsband som knöts mellan Svenska kyr-

kan och Engelska kyrkan.

Micke Åsman
Kyrkoherde i Forshaga församling

Trollingtävling i Visten

Text och foto:
Patrik Wållgren

Utbildning i 
Cranio sacral terapi

Mirja Lawen och Gullwi Isaksson från Deje 

har gått utbildning i Craniosacral terapi. 

Undervisningen skedde i Deje och tio per-

soner deltog, flera från Stockholm, Karl-

stad och Göteborg. Alla som deltog var nöj-

da med undervisningen, lokalen på Åshöjda 

och maten från skolan. Terapin handlar om 

att det centrala nervsystemet har en egen 

rytm. Genom mjuka rörelser balanseras 

ryggmärgsvätskan och blockeringar för-

svinner. Kroppen påverkas till självläkning.

Gullwi Isaksson

Resultat störst gädda:
1. Team Greger Nilsson: 4800 gram
2. Team Patrik Wållgren: 4750 gram

Resultat mest gädda:
1. Team River: 20 010 gram
2. Team Per Elgersson: 15 010 gram
3. Team Nicklas Nilsson: 13 120 gram

produkter och metoder på marknaden och 

man blir aldrig en fullärd trollingfiskare.

Tävlingsdagen slutade lika trevligt som den 

började och vi får hoppas att detta blir en 

årligt återkommande tillställning.

Målgång och spänningen ligger högt i luften efter en hel dags fiske i sjön Visten. Vem har 
mest gädda i IKEA-påsarna?

Nicklas Nilsson väger fisken 
och Anders Hemberg för pro-
tokoll.

Starten går. Simon Lindquist 
t.v. gör allt för att komma förbi 
morbror Per Elgersson.

att man får mer fisk utan det ökar chansen att få fisk överhuvudtaget. Att variera släpet 

med olika beten, djup och hastigheter ökar chanserna. Trots detta så kanske du ändå inte 

lyckas lura fisken. Att komma hem efter 6-8 timmars trolling utan fisk är inte helt ovan-

ligt. Trollingfiske är en hel vetenskap som tar tid att lära sig. Det kommer ständigt ut nya 
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Stifelsen stödjer idrottsliga och kulturella 

ändamål bland annat genom kulturbidrag. 

För 2010 har styrelsen nu beslutat att be-

vilja bidrag till följande ansökningar: 

• Forshaga Folkets hus - ny teknik för ljud 

50 000 kr 

• Gårdsrådet Forsgården till "Allsång" 2000 kr 

• Kulturstigen i Mölnbacka 20 000 kr 

• PRO Forshaga cirkel om Forshaga kom-

mun 5000 kr 

• Barnens konstakademi, Vuxenskolan 20 000 kr 

• Lintjärns Park 40 000 kr 

Barnens konstakademi 
ny utbildning för unga

Barn och unga 

mellan 10-19 år 

kommer att få 

möjlighet att 

under en termin 

utbildas i kon-

stens olika in-

riktningar bland 

annat målning, 

teckning, kom-

position, konst-

historia, kreativt 

skapande och 

skulptur.

Det är Elena Zak (bilden) som med hjälp 

av ett kulturbidrag ges möjlighet att starta 

Barnens konstakademi i Forshaga kommun. 

Elenas intresse för konst och målning bör-

jade i 7-års åldern.

- Jag började en speciell konstskola för 

barn. Sen blev det Konstgymnasium. Där-

efter läste jag vid konstakademi i Sankt 

Petersburg i 5 år. Senare har jag en 2-årig 

utbildning i ikonmålning av gamla mästare, 

berättar Elena Zak om sin bakgrund.

Utbildningen kommer att vara i Kulturhu-

set i Deje.  

- Det är bra att barn och ungdom på ett 

pedagogiskt sätt få pröva konsten som ett 

uttryckssätt och att få ge uttryck för det 

som är svårt att uttrycka i ord.

Forshaga Boxing Camp IF är en av kommu-

nens senaste nytillskott bland föreningar. 

Klubben ägnar sig åt Thailands national-

sport thaiboxning. Föreningen bildades i 

våras och har redan hunnit få 17 medlem-

mar. Verksamheten riktar sig främst till 

dem som är 15 år och uppåt, både tjejer 

och killar är medlemmar. Måndags- och 

tisdagseftermiddagar samt söndagsförmid-

dagar tränar klubben i spegelhallen i Lär-

centers sporthall.

Forshaga Boxing Camp IF är den fjärde 

thaiboxningsklubben i Värmland efter Karl-

stad, Arvika och Sunne. Grundaren av Fors-

hagas förening Kent Karlin berättar att den 

25 maj blev föreningen invald i Svenska 

budo- och kampsportsförbundet. Förening-

ens ambition är att öppna upp möjligheten 

för ungdomar att utöva thaiboxning så att 

Fakta:

Forshaga Boxing Camp IF ägnar sig åt 
den thailändska kampsporten Muay 
Thai, fritt översatt så betyder muay 
thai: fri kamp. Muay Thai är en gam-
mal kampkonst och den har funnits 
i flera hundra år. Idag tävlar man på 
samma sätt som man gör i boxning, 
förutom att man blandar slag, sparkar 
och knän och man tävlar i 5x2 eller 
5x3 minuter.

Ny förening för 
thaiboxningsintresserade

de så småningom kan börja tävla i sporten. 

Eftersom thaiboxning är en kampsport be-

tonar också Kent Karlin vikten av att lära 

ut etik till utövarna. 

Vill du ha mer information eller göra en 

intresseanmälan, skicka ett mejl till fors-

hagabc@gmail.com
Malin Eriksson

Informatör

Mölnbacka Trysils bostadstiftelse
- kulturbidrag på närmare en kvarts miljon beviljade

• Forshaga Missionsförsamling, Internatio-

nell fest, allsångscafé, fika och sångstun-

der på Forsgården 5500 kr och scoutverk-

samhet 15 000 kr 

• Forshaga Boxing Camp IF startbidrag till 

ny verksamhet 5000 kr 

• Deje Folketshusförening bidrag till ny 

ljudteknik 50 000 kr 

Det första beslutet om kulturbidrag togs 

redan i april då man beviljade Forshaga 

kammarmusikförening 20 000 kronor för  

Kammarmusikdagarna 2010.

De som beviljats bidrag kommer att bjudas 

in till bidragsutdelningen i samband med 

Kulturnatta den 13 november. 

I styrelsen för Mölnbacka Trysils bostads-

stiftelse sitter Angelica Rage, ordförande, 

Göran Adrian, vice ordförande, Urban Jo-

hansson, Stefan Holm och Lena Gustafsson.

Lena Gustafsson
Kultur- och fritidschef

Karin  Eriksson
Studieförbundet Vuxenskolan

Albin tränar rundsparkar på säcken.

Kent visar push kick med hjälp av Marcus

Forshaga Boxing Camp IF



Evenemangstips
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under Turism & evenemang samt på varmland.org

29 oktober Kl 11 Fredagsförmiddag på Mö-
tesplats Kupan, Forshaga  Här bjuds på pia-
nobar med kaffe och nygräddade våfflor!

30 oktober Kl 10-14 Stor-loppis hos Kak-El, 
Forshaga  Gammalt, begagnat & nytt!

31 oktober Start mellan 9.30-11.00 Tips-
promenad SISU-gården, Forshaga Kaffe och 
våfflor serveras 

1 november Kl 18-20 Ullerudsträff på Ulle-
rudsgården, Deje  Tema: ”Ökad trygghet för 
äldre” Föreläsare: Trygghetscentrum i Karl-
stad, polis och brandmän.

1 november Kl 19 Zumba-dans på Kulturhu-
set, Deje Träning till heta rytmer.

3 november Kl 16 och 19 Forshaga BIO: Höst-
lovsfilmer Kl 16 Marmaduke, Kl 19 Fish Tank 

5 november Kl 11 Fredagsförmiddag på Mö-
tesplats Kupan Forshaga Här bjuds på piano-
bar med kaffe och nygräddade våfflor!

6 november Kl 10-14 Stor-loppis hos Kak-El, 
Forshaga Gammalt, begagnat & nytt!

6 november Kl 15 Innebandy dam div 2, 
Forshaga GS 86 – Skoghalls IBK

7 november Start mellan 9.30-11.00 Tips-
promenad SISU-gården, Forshaga Kaffe och 
våfflor serveras 

8 november Kl 19 Zumba-dans på Kulturhu-
set, Deje Träning till heta rytmer. 

9 november Kl 10 Sagostund, Forshaga bib-
liotek

10 november Kl 15-16 Läseklubb på Fors-
haga bibliotek För dig mellan 11 och 13 år. 

11 november Kl 18-21 Motionsbugg på Fors-
haga Folkets hus

12 november Kl 11 Fredagsförmiddag på 
Mötesplats Kupan, Forshaga Här bjuds på 
pianobar med kaffe och nygräddade våfflor!

13 november Kl 10-14 Stor-loppis hos Kak-
El, Forshaga Gammalt, begagnat & nytt!

13 november Kl 14 Innebandy herr div 1, 
Forshaga GS 86 –Bollnäs/Hertsjö IBK 

13 november Kl 17-0:30 Kulturnatta, Kul-
turhuset, Deje

14 november Kl 13-17 Barndagen - 2010, 
Forshaga Uppträdande av afrikansk dans-
grupp samt prova-på-dans, Workshops: smyck-

etillverkning, hantverk, konstutställning av 
skolelever från Lärcenter, grupper från olika 
länder presenterar sitt land vid olika bord och 
bjuder på smakprov från sitt hemland, café 
med hembakat bröd * Arr. Rädda barnen.

14 november Start mellan 9.30-11.00 Tips-
promenad SISU-gården, Forshaga Kaffe och 
våfflor serveras 

17 november Kl 9-15 Energirådgivning, ut-
anför kommunhuset Forshaga

18 november Kl 10 Barnteater Lilla Anna 
leker med bollar, Deje bibliotek För barn 2-4 
år Speltid ca 25 min Kl 14  spelas teatern i 
Forshaga bibliotek

18 november Kl 18-21 Motionsbugg på Fors-
haga Folkets hus SANDINS spelar

19 november Kl 11 Fredagsförmiddag på 
Mötesplats Kupan, Forshaga

20-21 november Kl 11-17
Julmarknad på Dömle Herrgård, Dömle
Välkommen till en värmländsk julmarknad i 
herrgårdsmiljö. Här finner du marknad med 
närproducerad mat och lokala hantverkare. 
Tomten besöker oss. Häst och släde. Under-
hållning m.m. Fri entre, fri parkering

20-21 november 13-17 Julmarknad på Fors-
haga hembygdsgård Traditionsenlig julmark-
nad i mysig hembygdsmiljö. Hantverksförsälj-
ning på logen, utställning av textil, försäljning 
av nybakat bröd och pepparkakor, kaffe och 
skinksmörgås m.m. Tomtebesök!

20 november Kl 10:20 Innebandy juniorall-
svenskan, Forshaga GS 86 – Karlstad IBF

20 november Kl 15 Innebandy dam div 2, 
Forshaga GS 86 – IBF Lesjöfors

21 november Start mellan 9.30-11.00 Tips-
promenad SISU-gården, Forshaga Kaffe och 
våfflor serveras Med reservation för ändringar

Evenemangen är hämtade från vår kalender på forshaga.se. Anmäl ditt evenemang 
du också. De publiceras också på Värmlands evemenangssidor under varmland.org

Prel. hålltider:
17.00 Eldshow med Joakim Ekstam
17.15 Bidragsutdelning Mölnbacka Trysils bostads-
stiftelse
17.45 Thaiboxning, konst- o hantverksmässa, so-
lodans, utställninga, tävlingar, demonstration av 
Rättvisemärkt, workshops, prova på scrapbooking, 
pinstillverkning och acrylmålning mm
21.00 Midnight Teds, rockabillygrupp från Hallsberg
22.00 Sideburns, Karlstad
23.00 Nattbio 
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23 november Kl 10 Sagostund, Forshaga 
bibliotek

25 november Kl 18-21 Motionsbugg på Fors-
haga Folkets hus

26 november Kl 11 Fredagsförmiddag på 
Mötesplats Kupan, Forshaga

27 november Kl 10-14 Stor-loppis hos Kak-
El, Forshaga Gammalt, begagnat & nytt!

28 november Skyltsöndag i Deje och Fors-
haga

28 november Kl 13-18 Julmarknad, Fors-
haga Lärcenter Julmarknad med utställning 
och försäljning av hantverk. Besök av tomten, 
tillverkning och försäljning av julkort, ljus-
stöpning, fiskdamm samt underhållning. Arr. 
Vuxenskolan

28 november Kl 14 Stipendieutdelning och 
uppvaktning av SM-vinnare, Forshaga Lär-
center. Utdelare: Stefan Holm och Angelica 
Rage. Ungdomsledarstipendium, Stefan Holm-
stipendium och kulturstipendium. Forshaga 
bibliotek håller adventsöppet mellan kl 11-16. 
Musikskolan uppträder

2 december Kl 18-21 Motionsbugg på Fors-
haga Folkets hus

3 december Kl 11 Fredagsförmiddag på Mö-
tesplats Kupan, Forshaga Här bjuds på piano-
bar med kaffe och nygräddade våfflor!

6 december Kl 18-20 Ullerudsträff på Ul-
lerudsgården, Deje Tema: ”Hjärt- och 
lungräddning för äldre”

7 december Kl 10 Sagostund, Forshaga bib-
liotek

8 december Kl 15-16 Läseklubb på Forshaga 
bibliotek För dig mellan 11 och 13 år. 

9 december Kl 18-21 Motionsbugg på Fors-
haga Folkets hus

10 december Kl 11 Fredagsförmiddag på 
Mötesplats Kupan, Forshaga  Här bjuds på 
pianobar med kaffe och nygräddade våfflor!

11 december Julmarknad på Bergsgården, 
Forshaga Hantverk, Luciakröning, besök av 
tomten, våfflor, glögg och annat som hör ju-
len till. På kvällen dans till Thorleifs i ridhu-
set. För mer info: 054-87 00 38 Arr. Forshaga 
IF och Forshaga ryttarförening 

Kulturnatta 
Kulturhuset Deje
kl 17-00:3013/11

20
10

www.forshaga.se
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Aktiviteter på Träffen i Forshaga 
(från 13 år)
Ti 2 nov Skräckfilmskväll! Bak- 

  ning.

To 4 nov Pizzabakningstävling.  

  Anmälan på plats.

Lö 6 nov Halloweenfest

Öppettider på Träffen i Forshaga
Ti 2 nov 17.00 – 21.30.

To 4 nov 17.00 – 23.30. 

  Förlängt öppet-

  hållande!

Lö 5 nov 17.00 – 23.30

Andra aktiviteter (från 13 år)
To  4 nov Badresa till Gustavs- 

  viksbadet i Örebro.  

  Föranmälan till Kultur- 

  huset eller Träffen. 

  Begränsat antal plat- 

  ser.

Bio
On 3 nov Bio i Forshaga Folkets  

  hus.

  Kl 16: Marmaduke

  Barntillåten. 50 kr

  Kl 19: Fish Tank

  Från 11 år. 70 kr 

Höstlovsaktiviteter 
i Forshaga kommun

Aktiviteter i Kulturhuset i Deje 
(från 13 år)
Må  1 nov Myskväll med nattbio  

  och övernattning. OBS!  

  Föranmälan till över- 

  nattningen.

On 3 nov Om blommor och bin.  

  Samtal och frågor

Fr 5 nov Halloweenfest

Öppettider i Kulturhuset
Må  1 nov 15.00 – 21.30.

Ti 2 nov 10.00 – 14.00.

On 3 nov 17.00 – 23.30

  Förlängt öppet-

  hållande!

To 4 nov 10.00 – 14.00

Fr 5 nov 17.00 - 23.30

MEK
Föreningen MEK håller öppet för 

nya och gamla motorintresserade 

ungdomar i sin lokal vid gamla sågen 

i Deje följande tider:

Ti 2 nov 18.00 – 21.00

On 3 nov 18.00 - 21.00 Endast tjejer

To 4 nov 18.00 – 21.00

Deje simhall öppettider
Allmänhetens bad med höstlovsöppet!

Måndag 10-14

Tisdag 10-14 och 16-20

Onsdag 10-13 och 16-20

Torsdag 10-14 och 16-20

Fredag 10-14

Söndag 13-17

Forshaga biblioteks öppettider
Måndag 8:30-20

Tisdag 8:30-20

Onsdag 8:30-20

Torsdag 8:30-20

Fredag 10-15

Söndag 11-14

I september startade äntligen MEK för 

tjejer. Totalt åtta tjejer samlades i Mek-

lokalen i Deje för att lära sig mer om hur 

man mekar med t.ex. bilar, epa-traktorer 

och mopeder. Mek-lokalen är belägen nere 

vid Arbetsidécentrum, gamla sågen i Deje. 

Där finns en lokal som mek-föreningen dri-

ver sin verksamhet i. Killarna mekar två 

dagar i veckan tisdagar, torsdagar och nu 

har alltså även tjejerna en dag, onsdagar. 

Onsdags-MEK endast för tjejer

Mek-föreningen är en ideell verksamhet för 

att ungdomar ska få lära sig att meka med 

fordon av olika slag, svetsa, laga, rusta upp 

mm. Föreningen har 3 ledare som hjälper 

till att hålla öppet och finns tillhands för 

ungdomarna, men det är alltid välkommet 

att få fler frivilliga som kan hjälpa till! Är 

du ungdom och intresserad av att få vara 

med och meka eller intresserad av att vara 

med som ideell ledare så hör av dig.

Linda Olson
Ungdomssamordnare

070-316 28 88
linda.olson@forshaga.se 
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Besök hos de nyfödda i Forshaga 
kommun är en tradition. Kommu-
nalråd Angelica Rage hälsar på för 
att fira familjens nytillskott och för 
att överlämna kommunens maskot. 
Det är uppskattade besök och samtal 
som har resulterat i många nya ideér 
och förslag. 

Bebisupp-
vaktning

Alfred Sandström

Gabriel Thunberg

Isabelle Halvarsson

Puzzel den lilla smuggelhunden

Puzzel är en liten jack 

russel-valp. Hon bor med 

sin mamma och sina sys-

kon i ett stall, men en 

dag kommer elaka män-

niskor och tar henne däri-

från. Puzzel stoppas ner 

i en väska med nosen igentejpad och tas-

sarna hopbundna. Sedan börjar resan mot 

landet Sverige, långt hemifrån… I Sverige 

säljs Puzzel till en snäll pojke som vill ge 

en hundvalp till sin lillasyster Mimmi i fö-

delsedagspresent. Mimmi blir överlycklig, 

men hennes mamma är inte glad. Hon sä-

ger att smuggelhundar kan ha farliga sjuk-

domar som människor kan dö av. Ska Puz-

zel inte få stanna hos sin nya familj?

Ola Skinnarmo

Skinnarmo och Nordostpassagen
I Adolf Erik Nordenskiölds spår

Ola Skinnarmo gav sig 

2009 iväg på sin hittills 

längsta expedition  ge-

nom Nordostpassagen. 

130 år tidigare var Adolf 

Erik Nordenskiöld den 

första i världen som tog sig genom dessa 

okända vatten. Vi får följa Ola och hans 

besättning på deras dramatiska seglats ge-

nom världens mest svårtillgängliga vatten. 

Parallellt skildras Nordenskiölds nästan 

osannolika upptäcksfärd. Boken är också 

en storslagen skildring av Arktis, en hotad 

livsmiljö för fåglar, delfiner, valrossar och 

isbjörnar. Boken, som är rikt illustrerad 

med både nytagna och historiska bilder, 

vänder sig till läsare i alla åldrar som älskar 

äventyr och starka naturupplevelser.

Tips från biblioteken
Öppettider: Deje mån 15-19, tis 10-14, tors 10-14

Forshaga mån-tors 8.30-20, fre 10-16, sön 11-14

Siw Malmkvist

Tunna skivor av mig

En av Sveriges mest folk-

kära artister berättar 

för första gången om sitt  

fantastiska liv. Siw Malm-

kvists resa tar sin början  

i trettiotalets statarliv 

och sträcker sig fram till 

dagens moderna välfärds-

samhälle – och tar vägen via den svenska 

nöjesbranschens centrum. Siw berättar rakt 

och uppriktigt om barn- och ungdomsåren, 

det oväntade och tidiga genombrottet och 

åren som sextiotalets schlagerdrottning. 

Hon beskriver livet på och bakom scenen, 

upp- och nedgångar i privatlivet samt alla 

möten och samarbeten med färgstarka 

personligheter i underhållningsbranschen. 

Helena Bross

Nattspaning

Det här är den första 

boken i serien Minimys-

terierna. Spännande och 

lättlästa böcker om kom-

pisarna Kevin och Dina 

som gillar att leka detek-

tiver. En natt när Kevin 

och Dina tältar i trädgården får de se en 

man som kommer smygande som en mörk 

skugga. Han klättrar upp på tant Öbergs 

balkong och bryter upp balkongdörren. Da-

gen därpå berättar tant Öberg att alla hen-

nes smycken blivit stulna. Kevin och Dina 

har ju sett tjuven – kanske kan de hjälpa 

polisen att fånga honom.

Daniel Gilpin

Min fotobok om traktorer

En faktabilderbok om traktorer för våra minsta traktorälskare. På varje 

sida finns stora, färgglada fotografier av olika sorters traktorer och i den 

enkla texten kan man läsa om hur de fungerar och vad man använder 

dem till. I samma serie finns även böcker om grävmaskiner, bilar och 

räddningsfordon.
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Edward Wallace

Hannah Elfgren Jimmy ErikssonIseline Andersson

Emma DahlbergEmilia Ekström

Alexander Ekmark Alfred Dahlgren AxelssonAgnes Åhrström
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smulan Lundberg Vilgot Rogersson

Nova Broo SkantzNino HoffmanMolly Eriksson

Otto Bill

Kajsa Andersson Linn Norder Eriksson Milo Olsson


