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För att vi alla ska 
ha det så bra som 
möjligt så har vi 
bildat en gemen-
sam kommun. 
Det är en smart 
lösning då vi är 
fler som kan hjälpa 
varandra i olika 
situationer. Det är 
också rationellt och 
ger flera samord-
ningsvinster. Vår 

kommun ger varje dag bra förutsätt-
ningar för oss att kunna bo, leva och 
verka här. 

Alla kommuninvånare ska ha tillgång 
till utbildning, kultur, en meningsfull 
fritid och sociala kontakter på ett tryggt 
och säkert sätt. Vi kan vara stolta över 
den välfärd vi har byggt tillsammans 
när vi med framgång löser de flesta 
problem som uppkommer. Våra en-
skilda behov och förväntningar kan na-
turligtvis variera, men om vi inte hade 
kommunens hjälp så skulle samhället 
ha svårt att fungera. Vi tar för givet att 
rent vatten finns i kranen, att avloppet 
fungerar, att gatlampor lyser och att 
våra sopor blir hämtade. 

Kommunen har många anställda, 
ungefär 1 200 personer och därtill 
leverantörer som varje dag ser till att 
allt fungerar så bra som möjligt utifrån 
de resurser som vi har. 

Jag är övertygad om att alla våra 
handlingar och ord som vi säger 

påverkar världen omkring oss. Gör 
vi snälla handlingar så generar det 
snart i flera. Gör vi tvärtom så blir det 
tvärtom. Den som förstör för andra, 
borde även förstå att den indirekt 
förstör för sig själv, då våra resurser är 
begränsade och prioriterade. 

Det är ju faktiskt så att ju mer vi själva 
hjälper till att ta hand om vårt gemen-
samma samhälle desto mer tid får vi 
över till att göra mer och bättre för. 
Det gäller därför att vi står upp och 
visar att vi tar ansvar. En del plockar 
upp skräp som andra kastat på mar-
ken medan andra engagerar sig i en 
ideell förening eller hjälper till med 
att vara extraförälder. Men det finns 
också de som kräver att alla andra ska 
ta ansvar medan de själva inte gör det. 
Många tycker och många vill mer, 
men inte alla bidrar.

Det är vårt gemensamma ansvar att 
samhället fungerar. Det gör vi genom 
att ge varandra den omtanke och 
trygghet vi behöver och efterlever 
vår gemensamma värdegrund att 
alla ska behandlas lika. Tar vi, 11 500 
människor, hand om varandra så 
fungerar ju allting så mycket bättre. 

PERS KRÖNIKA
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Kontakta Forshaga kommun
Du når oss via kommunens växel 
på telefon 054-17 20 00 eller 
e-post kommun@forshaga.se. 

Välkommen!
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20-21 juni
5-6 september
24-25 oktober
12-13 december

Utgivningsplan 2019
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Lusten-
     rundan

Trafiksäkerheten kring våra skolor
Om du som förälder skjutsar dina barn till skolan ber vi dig tänka på trafik-
säkerheten. Vid flera av våra skolor kan det bli trångt och stökigt när många 
bilister kommer samtidigt. Parkera därför gärna längre ifrån och promenera  
den sista biten fram till skolan tillsammans med barnen.
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Från söder till norr hemma hos 
konstnärer, på kommunens hem-
bygdsgårdar, i kyrkor och andra 
mötesplatser visade i slutet av 
augusti hundratals konstnärer upp 
sin kreativitet. Allt från textilier, 
målningar, trähantverk,litterära 
alster, gatukonst och keramik fanns 
att beskåda. Förutom utställningar 

kunde besökarna även delta i bland 
annat skapande aktiviteter, lyssna på 
trubadur och få se gatukonstnären 
Julia Rio skapa en muralmålning. På 
flera platser serverades också mat 
och fika att njuta av. 

Blandningen av hantverk och utstäl-
lare samt platser skapar en trevlig 

atmosfär och kommunen vill tacka 
alla utställare, lokaler, besökare och 
samarbetspartner för en mycket finns 
konsthelg! 

Välkommen att anmäla dig som utstäl-
lare till nästa års konstrunda redan nu 
på forshaga.se/lustenrundan.

För åttonde året i rad arrangerades Forshaga kommuns konst- och hantverksrunda Lustenrundan. 
Årets konstrunda invigdes på Sund Gård av underhållaren och musikern Johan Östling.

Lusten-
     rundan
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Just nu håller vi på att ta fram en ny översiktsplan. 
En översiktsplan visar hur kommunen kommer att utvecklas 

några år framåt i tiden. Den visar hur vi kommer att använda mark och vatten. 
Det handlar både om att bevara och om att utveckla. Vi vill gärna ta del av 

dina tankar och idéer om hur vår gemensamma plats ska utvecklas.
Stort tack till alla er som hittills lämnat in förslag!

Ny översiktsplan
Minst en gång under varje mandat-
period, alltså var fjärde år, ska man ta 
ställning till hur aktuell kommunens 
översiktsplan är. Den senaste är från 
2010 och kommunfullmäktige kom 
fram till att den behöver uppdateras. 
Därför har vi dragit igång arbetet med 
att ta fram en ny.

Hur ska översiktsplanen användas?
Syftet med den nya översiktsplanen är 
att det ska vara lätt att få en uppfatt-
ning om Forshaga kommuns inten-
tioner när det gäller byggande och 
bevarande. Översiktsplanen ska ge en 
tydlig bild av vad vi vill och vart kom-
munen är på väg. 

Översiktsplanen ligger till grund för 
all planering av byggande och mark-
användning i kommunen. Den beskri-
ver hur vi på lång sikt ska använda 
kommunens mark och vatten och ska 
ge vägledning hur den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras.

Alla kommuner har en översiktsplan
Enligt plan- och bygglagen ska alla 

kommuner ha en översiktsplan. Den 
är inte rättsligt bindande, men väger 
tungt eftersom den förmedlar kom-
munens helhetssyn. Översiktsplanen 
är också en överenskommelse mellan 
stat och kommun om hur till exempel 
riksintressen beaktas och tas till vara.

Översiktsplanen ska ge ett samlat 
beslutsunderlag. Den är ett handlings-
program som visar vad medborgarna 
kan vänta sig i framtiden. Översikts-
planen är också vägledande för beslut.

Vad tycker du är viktigt?
Fram till sista september kommer vi 

att samla in så många idéer och förslag 
vi kan från er invånare. Vi vill redan 
tidigt få en bild av vad ni tycker om 
kommunens framtida utveckling. 
Tanken är att era förslag ska fungera 
vägledande för våra politiker i arbetet.

Vi har gjort det enkelt för dig att tycka 
till via till exempel vår webbkarta. Här 
kan du klicka i kartan på ett område 
du vill bevara eller utveckla, välja 
kategori och skriva kommentar till 
ytan du markerat. Webbkartan kan du 
använda fram till 30 september 2019.
Kartan hittar du på karta.forshaga.se/
invanardialog.

Du kan också lägga ut en bild 
på instagram och tagga med 
#tyckomforshagakommun. Bilden ska 
föreställa något du tycker är bra eller 
en plats du tycker ska utvecklas och 
skriv en idébeskrivning kopplat till 
bilden. 

Sammanställning och återkoppling av 
dialogerna sker under hösten 2019.

Hur ser processen ut?
• Ett förslag arbetas fram -  

invånarnas synpunkter samlas in.
• Samråd - chans att tycka till om 

förslaget.
• Revidering utifrån inkomna  

synpunkter.
• Utställning - ytterligare chans  

att tycka till om förslaget.
• Revidering utifrån inkomna  

synpunkter.
• Kommunfullmäktige antar den  

nya översiktsplanen.
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Många bra förslag
Tack till alla er som redan tyckt till 
kring Forshagas framtid. Vi har träffat 
många av er, till exempel under Edeby 
marknad, Forshaga marknad och i 
näringslivsrådet. 

Vi har också fått in massor av för-
slag via webbkartan. På bilderna 
nedan kan du se de förslag som hittills 

kommit in kring våra centralorter. 
Naturligtvis har det också kommit 
förslag från många andra delar av 
vår kommun. Gå gärna in och lämna 
dina förslag eller läs vad andra skrivit 
på karta.forshaga.se/invanardialog. 
Färgmarkeringarna visar olika katego-
rier så som bostäder, natur, skola med 
flera. Om man klickar på en befintlig 
cirkel kan man läsa hela förslaget.

Exempel på förslag som kommit in
Det är viktigt att vi bevarar skogen 
vid SISU, att man vill se Klarälven när 
man åker in mot Forshaga tätort och 
fler bostäder för äldre med hiss och 
närhet till centrum. 

Dina idéer är betydelsefulla för det 
fortsatta arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplanplan.

Deje
I Deje efterfrågas till 
exempel fler parker och 
grönområden för motion 
och rekreation.

Forshaga
Här efterfrågas till 
exempel fler bostäder 
och förslagen talar om 
både var man vill bygga 
och var man inte vill att 
det byggs.
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Vattenavläsning 
– använd den 
digitala tjänsten
I början av september får du brev 
från oss att det är dags att läsa av 
vattenförbrukningen. Vi ber dig 
att använda vår digitala tjänst och 
registrera mätarställningen på web-
ben. Hur du gör för att logga in och 
registrera mätarställningen på ditt 
abonnemang står i brevet. När du 
använder den digitala tjänsten får 
du direkt veta hur stor din förbruk-
ning har varit sedan sist. 

Eget avlopp
Du som inte är ansluten till kom-
munalt avlopp utan har en enskild 
avloppsanläggning måste tömma 
den minst en gång per år. Du 
beställer själv tömning hos entre-
prenören.

Suez Recycling ansvarar för områ-
det från Forshaga och söderut och 
Oljeservice i Olsäter för området 
norr om Forshaga tätort.

Kontakt/beställning av tömning 
Suez Recycling: 054-852 790 
Oljeservice i Olsäter: 0552-310 77

Studiebesök på 
reningsverket
Kommunen har fem anläggningar 
som renar avloppsvatten. Två är 
reningsverk och tre är biorotorer. 
Tillsammans renar de i medeltal 
cirka 2 200 kubikmeter vatten varje 
dygn. Genom ett datasystem kan 
personalen som arbetar med driften 
få larm, olika rapporter, grafer och 
flödeskurvor. När vattnet är rent 
rinner det ut i Klarälven.

Reningsverket i Forshaga tar gärna 
emot studiebesök. Kontakta drift-
chefen på telefon 054-17 20 34.

Ja, vart tar bajset egentligen vägen? Det kanske inte är det första du 
funderar på när du sitter där på toan. Det, och allt annat smutsigt vat-
ten, tar vi hand om för att kunna släppa ut rent vatten i Klarälven igen.

I kommunen finns ungefär 40 mil 
VA-ledningar. Det är vattenledningar, 
avloppsledningar och dagvattenled-
ningar. Varje år tar vi hand om cirka 
1,5 miljoner liter vatten bara i Fors-
haga reningsverk och det tar ungefär 
18 timmar att rena varje liter. Innan vi 
släpper ut det renade vattnet kontrol-
lerar vi halten av fosfor och ph-värdet 
så att de är bra. Fosfor och kväve 
bidrar till övergödning av sjöar och 
vattendrag. Så det är viktigt att det 
renade vatten är så bra som möjligt. 

Du slänger väl rätt?
Rätt i toaletten: 
kiss, bajs och toapapper
Fel i toaletten/avloppet, exempel: 
skräp av alla slag, alla oljor, färgres-
ter, aceton, mediciner, bomullpinnar, 
trasor, mensskydd (även tamponger), 
kondomer, kattsand, snus, hushålls-
papper, servetter, tvättlappar.

Varför är det viktigt att slänga rätt?
Skäl nummer ett är att skräp kan fast-
na i avloppsledningarna så att det blir 
stopp. Då kommer inte avloppsvatt-
net fram utan det kan rinna ut någon 

Vart tar bajset vägen?

annanstans. Det kan vara på gatan, i 
ett dike eller på golvet i ditt hus.

Tänk på att torka ur olja och matfett 
ur stekpannan och slänga i sopkor-
gen. Om man spolar ner fettet kan det 
succsesivt byggas upp avlagringar i 
rörsystemen.

Skäl nummer två är att när vi renar 
vattnet använder vi bakterier. Bakte-
rierna gillar kiss och bajs och de renar 
vattnet genom att ”äta upp” din avfö-
ring. Fel saker i avloppet gör att bakte-
rierna kan dö och inte göra sitt jobb.

Tips: Ställ en papperskorg i badrum-
met där du kan slänga allt som inte är 
toalettpapper.

Toalettpapper är tillverkat för att lätt lösas upp i avloppet vilket andra papper inte är.
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Kontroll
Kommunen ansvarar för att det dricks-
vatten du får i kranen är säkert och bra. 
Vi kontrollerar det kalla dricksvattnet 
regelbundet och du kan vara förvissad 
om att det är säkert att dricka. Har du 
egen brunn har du själv ansvar för att 
kontrollera att det har bra kvalitet.

Bra kapacitet
Vi producerar varje dag dricksvatten 
till omkring 10 000 personer. Råvatt-
net hämtar vi från sjön Visten och det 

renas i vattenverket. Eftersom vi har 
en god kapacitet i vattenverket räcker 
det även så att du kan vattna i trädgår-
den och fylla poolen. Om inte alla gör 
detta samtidigt, dag efter dag. Då får 
vi utfärda bevattningsförbud. Det var 
fallet sommaren 2018 som var mycket 
torr och många ville vattna rabatter 
och gräsmattor. 

Ledningsnätet
Från vattenverket leds vattnet i 
ledningar till våra abonnenter främst 
inom tätorterna men även på lands-
bygden. Ledningsnätet är i vissa fall 
ganska ålderstiget och består av olika 
material beroende på när ledningarna 
lagts ner. Ibland går ledningarna 
sönder; det blir en vattenläcka. Då 
måste vi stänga av vattnet för en eller 
flera abonnenter under tiden vi lagar 
ledningen. När den är lagad öppnar 

vi vattnet igen och då är det ofta luft 
i ledningarna. Vattnet kan också vara 
missfärgat. Spola kallvatten ett tag så 
försvinner luft och missfärgningar.

Kokning av dricksvattnet
Ibland finns misstanke att dricks-
vattnet innehåller skadliga mikroor-
ganismer. Detta är väldigt sällsynt 
vi men då rekommenderar vi att du 
kokar vattnet. Vi talar ALLTID om när 
kokning behövs och när det går bra 
att sluta koka vattnet. Vi skickar ut 
meddelande om kokning via radion, 
sociala medier, kommunens webbplats 
och/eller SMS.

Mer att läsa om dricksvattnet finns på 
forshaga.se/vattenochavlopp.

Tänker du på att vatten är ett livsmedel? Det är faktiskt vårt allra viktigaste livsmedel. Vi kan vara utan  
mat ganska länge men vatten är helt nödvändigt för att vi ska kunna leva. En normal dag kanske du använder 
160 liter per dag varav tio liter till dryck och matlagning. I en krissituation går det inte att använda så mycket 
utan du kanske måste klara dig med 2-3 liter vatten till dryck och matlagning. Då gäller det att hushålla.

Eftersom vi har en god kapacitet i vattenverket räcker det även till att bland annat vattna i trädgården.

Vatten – vårt viktigaste livsmedel
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För 20 år sedan slog vi upp portarna till Familjecentrum i Forshaga. 
Sedan dess har vi träffat en hel generation barn och deras föräldrar.  
Nu vill vi bjuda alla på stort tårtkalas, och hoppas att du vill komma 
och fira vår stora dag med oss.

Tårtkalas när Familje-
centrum fyller 20 år

Specialkost 
i skolan
Allt mat vi lagar är numera låg-
laktos. Det betyder att elev som 
är känslig för laktos inte längre 
behöver lämna in ansökan om 
specialkost. Dock behöver den som 
har komjölksproteinallergi, annan 
allergi eller överkänslighet mot 
födoämnen ansöka om specialkost 
inför varje läsårsstart. 

Intyg från behandlande läkare 
ska alltid medfölja ansökan. Det 
räcker att skicka in intyg för celiaki 
och nötallergi första gången man 
anmäler detta. 

Mer om mat i skolan och special-
kost finns på webben forshaga.se.

Grossbolsskolans 
nya matsal
Nu är den ombyggda och utbyggda 
matsalen på Grossbolsskolan 
färdig. Det har blivit lokaler som 
även kan utnyttjas för möten. 
Dessutom har skolhälsovården fått 
fräscha och ändamålsenliga lokaler. 
Projektet är inte slutredovisat men 
beräknad totalkostnad är 14 miljo-
ner kronor.

Vi gillar att 
 du följer oss

Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

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

3 0 6
Den 22 augusti 2019 hade vi 4 306 följare 
på vår facebooksida.

4

Vad händer under dagen?

Ansiktsmålning

Fiskedamm

Såpbubbleblåsning

Färgbingo

Vi gör ett gemensamt konstverk

Kommunens maskot Björn kommer

och mycket annat skoj!

Varmt välkommen 
till Familjecentrum

Plats: Järnvägsgatan 27 
i Forshaga
Datum: 18 september
Tid: Öppet hus klockan 10-14
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Balansera mera
30 september – 6 oktober genomförs 
en årlig nationell kampanj –  
Balansera mera. Kampanjen har tre 
teman: mat, motion och medicin. 
Kampanjen uppmärksammar hur 
man själv kan minimera risken för 
att falla. Alla kan falla men med rätt 
mat, motion och genom att ha koll 
på dina mediciner kan du minska 
risken för fall.

Här är några tips på vad du kan 
göra för att minska risken att falla

Jag...
• låter det inte gå för lång tid mel-

lan måltiderna.
• ser till att få i mig tillräckligt 

med vätska – särskilt när det är 
varmt ute.

• använder broddar när det är 
halt ute.

• undviker att sitta still länge.
• tar den dos av läkemedel som 

jag är ordinerad.
• antecknar om jag får symptom 

som kan vara biverkningar.
• har en stol i hallen att sitta på 

när jag tar av och på skor.
• har halkskydd i duschen/ 

badkaret.
• har tagit bort mattor eller lagt 

halkskydd under dem.

Sista juli hade vi fint besök av sjukhushästen Hannibal på Lintjärns äldre-
boende. Hästen Hannibal och hans tränare Louise E Chatteli besöker 
barnsjukhus och olika vårdinstanser runt om i Sverige för att sprida glädje.

Sjukhushästen 
Hannibal på Lintjärn

Hannibal gjorde en storstilad entré när 
han kom. Ingen kunde ta sina ögon 
från honom med sin guldskimrande 
päls. Louise berättade att Hannibal 
kommer från Portugal, där han levde 
i vilt tillstånd. Inriden blev Hannibal 
först här i Sverige av Louise. 

Louise har tränat Hannibal med allt 
från plötsliga ljud till oförberedda 
händelser. Examen blev när hon tog 
med Hannibal till Sergels torg i Stock-
holm, med all liv och rörelse som är 
där. Målet med träningen var att hans 
toleransnivå skulle vara så hög att man 
utan problem skulle kunna rulla en 
rullstol under magen på honom. Efter 

Louise E Chatteli och hennes häst Hannibal besökte Lintjärns äldreboende i sommar.

besöket på Sergels torg var det dags för 
första besöket på ett barnsjukhus.

Nu gör Hannibal och Louise återkom-
mande besök på sjukhus och andra plat-
ser där deras närvaro gör underverk.

Hannibal kan svara på frågor. Om 
någon frågar om han vill ha en morot 
nickar han. Och så kan han göra high 
five om man sträcker fram sin fot.

Vill du veta mer? Välkommen 
till mässan Balansera mera
Datum: måndagen den 7/10
Tid: klockan 13.00- 17.00
Plats: Forshaga Folkets hus

Olika aktiviteter och information  
ges denna dag. Arrangör: Forshaga 
kommun och Friskvården i Värmland.
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Tycker du att det är mycket skräp på allmänna platser? Den frågan 
ställde Stiftelsen Håll Sverige Rent till 4 000 personer i en undersökning 
förra året. Hela 94 procent tyckte det är viktigt att minska nedskräp-
ning och 76 procent uppfattar att nedskräpning är ett stort problem. 

Naturskyddsföreningen startade 
redan på 60-talet kampanjen Håll Na-
turen Ren. Den övergick på 80-talet till 
arbetet som Håll Sverige Rent bedriver 
för att minska nedskräpning. Arbetet 
har alltså hållit på länge och borde gett 
resultat, men ändå skräpar vi ner mer 
än någonsin.

Nedskräpning skadar
Skräpet skadar miljön och därmed oss 
alla levande varelser. Skräp innehåller 
ofta skadliga ämnen, tar lång tid att bry-
ta ner om det över huvud taget går (till 
exempel glas) och bidrar till att vår miljö 
förfulas. Plast är ett stort problem och en 
uppskattning är att år 2050 kommer det 
att vara mer plast än fisk i haven. 

I stadsmiljö är fimpar det absolut van-
ligaste skräpet, hela 62%. Cigarettfiltret 
består till stor del av ett slags plast, som 
blir till mikroplast om den hamnar i 
miljön. Utmed kust och i havet är plas-
ten det vanligaste skräpet, 86%.

Vad kan vi göra?
Ja det är egentligen ganska enkelt.  

Tillsammans för miljön

Vi kan sluta skräpa ner och i stället 
lämna vårt avfall i de insamlingssystem 
som finns för återbruk och återvinning. 
I vår kommun finns en modern återvin-
ningscentral mitt emellan Forshaga 
och Deje vid väg 62 där du kan lämna 
nästan allt avfall, även förpackningar. 
Dessutom finns flera återvinnings-
stationer. Många bostadsbolag har 
fastighetsnära insamling av förutom 
hushållsavfall även förpackningar. 

Men hur är det med  
insamling av matavfall?
Vi får ofta frågor varför vi inte sam-
lar in matavfall. Tillsammans med 
grannkommunerna Hammarö, Grums 
och Kil håller vi på att se över hur vi 
ska organisera avfallshanteringen i 
framtiden. Utgångspunkten är någon 
form av fastighetsnära insamling av 
matavfall och vissa förpackningar men 
det finns inget skarpt förslag och inga 
beslut är ännu fattade.

Läs mer på vår webbplats
forshaga.se/avfall.

Källa: www.hsr.se

Många passar på att plocka skräp under promenaden. 

Höstfix i 
trädgården
Se över växtligheten 
Under sommaren är det många 
häckar och buskage som växer till 
sig och blir större. Kanske hänger 
de ut över din tomtgräns eller 
skymmer sikten i en korsning? Ta 
gärna en extra kik i din trädgård 
och hjälp till att hålla vår kommun 
trafiksäker, samtidigt som du bi-
drar till en trivsam närmiljö för dig 
själv och dina grannar.

Undvik objudna gäster 
Passa också på att rensa trädgården 
från fallfrukt och annat smått och 
gott som djur kan tänkas vilja äta. 
Den största anledningen till att 
älgar och andra djur letar sig in i 
tätbebyggt område under hösttider 
är att de söker mat. Vill du inte ha 
dessa objudna gäster kan detta vara 
en bra idé att rensa bort godsakerna.

Vill du anlägga en varmkompost  
i din trädgård? 
En varmkompost har många förde-
lar och kan minska mängden hus-
hållsavfall. Du behöver anmäla till 
kommunen att du vill kompostera 
då det finns specifika krav på kom-
postens utformning och placering. 
Du anger samtidigt om du vill ha 
längre intervall för tömning av dina 
sopor. I vår kommun kan du välja 
mellan varannan vecka eller en gång 
i månaden.

Godkännandet för kompostering och 
förlängt hämtningsintervall gäller 5 
år. Handläggningskostnaden för an-
mälan om kompostering är 1 048 kr. 

Kontakta oss via kommunens  
växel, nummer 054-17 20 00.
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Ger sina kunder stöd i vardagen
Invånare som är kunder till serviceen-
heten kan få hjälp på vardagarna med 
att veckohandla, få lunch levererad 
och hjälp med tvätt. Biståndsbedö-
mare vid hemtjänsten bedömer vilken 
service en kund har behov av från 
serviceenheten. Även den som inte har 
behov av hemtjänst kan bli kund.

Cirka 20 personer är anställda vid 
serviceenheten i Forshaga och Deje. De 
trivs mycket bra med sitt arbete och 
gillar både variationen i uppdragen 
och den dagliga kontakten med både 
kunder och personal. 

Personalen tycker att de får bra kon-
takt med kunderna, som de bygger 
ett förtroende med. Alla kanske inte 
har möjlighet att få hjälp av släkt, 
familj eller vänner och när personal 
från serviceenheten kommer med mat 

bidrar det till en säkerhet i vardagen. 
Personalen kontaktar hemtjänsten eller 
biståndsbedömaren om de ser att nå-
gon inte mår bra eller kanske behöver 
lite mer stöd i vardagen. 

Uppdrag inom kommunal verksamhet
Serviceenheten hjälper olika verksam-
heter i kommunen. Till exempel med 
att köra prover från vårdboenden till 
vårdcentralen, eller att köra böcker 
mellan biblioteken i Forshaga och 
Deje. De kör också mat till nästan alla 
kommunens förskolor, en skola och 

till vårdboenden. De tar hand om 
kommunens internpost. De lämnar ut 
arbetskläder till anställda vid arbets-
marknadsenheten. Arbetet har många 
uppgifter, och alla hjälps åt med att 
utföra det arbete som ska göras varje 
dag.

Serviceenheten arbetar med uppgifter 
som många kanske inte tänker på. Till 
exempel levererar de sondmat och kör 
bort farligt avfall åt hemsjukvården. 
Under sommarens helger inspekterar 
och städar de kommunens badplatser 
så att de är fria från skräp och farliga 
föremål.

Serviceenheten har funnits i 20 år. De utför tjänster som att handla, tvätta och leverera mat. De hjälper 
också kommunen med att till exempel köra källsorterade sopor, städa stränder och köra böcker mellan 
biblioteken i Forshaga och Deje.

På serviceenheten jobbar ett 20-tal personer med att förbättra vardagen för sina kunder.

Serviceenheten ger stöd i vardagen
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De stipendier som finns att söka i år 
är Stefan Holm-stipendiet, ungdoms-
ledarstipendiet, kulturstipendiet 
samt stipendiet årets värdeskapare. 
Stipendierna kommer att delas ut i 
samband med mässan Var Dags Liv 
den 9 november 2019.

Kulturstipendium
Stipendierna delas ut till en eller flera 
personer som gynnat kulturen på ett 
positivt sätt för Forshaga kommun. 

Stefan Holm-stipendium
För att stimulera andra idrotts-
ungdomar att följa Stefan Holms goda 
exempel, har vi inrättat Stefan Holm-

Vi uppmärksammar varje år goda insatser genom att dela ut stipendier. 
Stipendierna är på vardera 10.000 kronor. Nominera din kandidat senast 
13 oktober 2019.

För tredje året susar rullskidor, cyklar och löpare förbi genom vår 
kommun. Kanske är du en av dem eller vill ta plats efter Klarävsbanan 
som åskådare? Den 21-22 september är det dags.

Dags att nominera  
till årets stipendier

stipendiet. Stipendiet delas ut till den 
idrottsungdom som visat stor talang 
i sitt idrottsutövande, bor i Forshaga 
kommun och är i åldern 15-20 år.

Ungdomsledarstipendium
Stipendierna delas ut till en eller flera 
personer som i sin gärning gynnat 
ungdomsarbetet och visat initiativri-
kedom och betydande förmåga inom 
området.

Årets värdskapare
Stipendiet delas ut till en eller flera 
personer, en förening eller ett företag 
som visat ansvarstagande och ambas-
sadörskap för vår gemensamma plats.

Missa inte Klarälvsloppet 2019

På Klarälvsbanan kommer både elitå-
kare och motionärer, att ta sig fram på 
rullskidor, cykel eller till fots ner till 
Karlstad. Nästan fyra mil av Klarälvs-
banan går genom vår kommun vilket 
gör Forshaga till en central plats.

Delta själv eller var med och heja på 
deltagande världselit och motionärer 
från sidan av den gamla banvallen! 

När loppen pågår kommer trafik på 
banan och trafik som korsar banan att 
påverkas. Loppets arrangörer ansvarar 
för att funktionärer finns på plats vid 
samtliga överfarter för att inga farliga 
situationer ska uppstå.
 
Läs mer och anmäl dig på
klaralvsloppet.se.

Barnen sätter färg 
på innergården
På Grossbolsskolan har barn och 
personal arbetat med att förbättra 
innergården. De har planterat växter 
och målat på stenar och asfalt för att 
få en roligare gård. 

I dagsläget finns bland annat 
fiaspel, stora nyckelpigor, rutor att 
hoppa hage i och multiplikations-
tabellen. 

I höst fortsätter arbetet med gården. 
Detta är en del av ett större projekt 
som omfattar alla skol- och försko-
legårdar. Gårdarna ska vara en del i 
det pedagogiska arbetet.
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AKTUELLT

MARKNADSFÖRING
Friskvården i Värmlans vision är: Vi 
möter dig där du är. De har friskvårds-
centraler i alla värmländska kommuner 
och ska främja värmlänningarnas hälsa 
genom att stödja motivationen till ökad 
fysisk aktivitet och goda matvanor. 

Friskvården i Värmland vänder sig 
framför allt till de personer som be-
höver extra stöd för att förändra sina 
levnadsvanor. De möter varje person 
utifrån deras motivation, steg till för-
ändring, förutsättningar och vardag. 

Folkhälsa
Friskvården i Värmland arbetar också 
med folkhälsofrågor på olika sätt 
genom att vara en samverkanspart i 
kommunens folkhälsoarbete. Genom 
dialog med kommunerna kommer 
man fram till hur man kan bidra och 
samverka på bästa sätt.

En ideell förening
Friskvården i Värmland är en ideell 

förening och får bidrag till verksam-
heten från Region Värmland och 
Värmlands kommuner.

Friskvårdscentral i Forshaga
Friskvårdscentralen i vår kommun 
finns i vårdcentralens lokaler. Hälso-
konsulent Annika Svensson erbjuder 
hälsosamtal, konditionstest, hälsokurs 
och motionsverksamhet i grupp. 
Du kan besöka friskvårdscentralen på 
egen hand eller via FaR-recept (fysisk 
aktivitet på recept).

Friskvårdscentralen i Forshaga  
erbjuder under hösten 2019:
• Vattenmotion
• Stavmotion
• Hälsosamtal
• Hälsokurs

För mer information om Friskvården 
i Värmland, kontaktuppgifter och de 
olika aktiviteterna, se friskvarden.org.

Friskvården i Värmland

Mötesplats -
after school
Under höstterminen bjuder Röda 
Korset på mat och föreläsning för 
dig som går i gymnasiet och är upp 
till 20 år. 

Varje torsdag från och med den 
5 september klockan 16-19 är du 
välkommen till Forshaga Hotell för 
gratis mat, gött häng och intressanta 
samtal. 

Läs mer om Röda Korset  
och deras aktiviteter på  
kommun.redcross.se/forshaga

Kostnadsfri  
marknadsföring
av evenemang
Tillsammans kan vi hjälpas åt att 
sprida allt spännande, viktigt och 
kul som händer i vår kommun! 
Evenemang lägger du enkelt till ge-
nom att fylla i formuläret på sidan 
forshaga.se/evenemangstips. 

Evenemangen publiceras i kalendern 
på forshaga.se och om om ditt eve-
nemang bedöms vara av regionalt 
intresse publiceras det även på visit-
karlstad.se och visitvarmland.se. 

Det är ur evenemangskalendern 
som vi hämtar information för  
aktuell period till Kontakten samt 
gör ett urval till Facebook och till 
den digitala informationsskylten 
vid riksväg 62.
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Nu startar höstens
anhöriggrupp
För dig som stöttar en person 
med minnesproblematik finns nu 
möjlighet att vara med i höstens 
anhöriggrupp. 

Vi träffas fem måndagskvällar, 
varje träff kommer att ha lite olika 
tema, Du får möjlighet att möta 
andra med liknande erfarenheter, 
lära dig mer om minnessjukdomar, 
hur man hanterar vardagen. Det 
finns även tid för egna frågor och 
funderingar. Vi bjuder på fika vid 
varje tillfälle.

För dig som har en närstående i 
hemmet som behöver sällskap när 
du är på dessa träffar finns möj-
lighet att ansöka om kostnadsfri 
avlösning. Kontakta biståndsbedö-
mare via Forshaga kommuns växel, 
telefon 054-17 20 00.

Anmälan och frågor 
Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
Telefon: 054-17 23 58 
E-post: eva.lehtonen@forshaga.se 

Märit Niemi, demenssjuksköterska 
Telefon: 054-17 21 22 
E-post: marith.niemi@forshaga.se

Välkommen
Datum: start den 9 september 
därefter 13 september, 7 oktober, 
21 oktober och 4 november.
Tid: 18-19.30
Plats: Lintjärn, Europavägen 6. 
Ingång vid huvudentrén.

Välkommen
Alla är hjärtligt välkomna till denna 
kväll som även bjuder på fika i pausen.

Datum: måndagen den 14/10
Tid: klockan 18.00- 20.50
Plats: Forshaga Folkets hus
Anmälan: senast onsdag den 9/10 till 
någon av personalen på beroende-
mottagningen Trappan.
Tord Englund, telefon 054-17 22 79
Annica Widström, telefon 054-17 21 58
Anette Hult, telefon 054-17 21 99

Föreläsare Göran Larsson Foto: Magnus Aronsson 

Skam är en känsla som någon gång 
drabbar oss alla. Föreläsare Göran 
Larsson berättar lättfattligt om skam-
mens många ansikten och hur den 
påverkar våra liv och relationer. Med 
humor, värme och många vardagliga 
exempel lotsar han oss mot ett respekt-
fullt och medkännande bemötande 
både av oss själva, andra och varan-
dra. En föreläsning om liv och längtan, 
hopp och vägar till ett helare Jag.

Göran Larsson är präst, leg. psykote-
rapeut och S:t Lukasutbildad själa-
vårdare, verksam vid Sankt Lukas 
Dalarna i Falun. 

Välkommen till föreläsningen Skamfilad - om att möta svåra känslor  
hos sig själv och andra. Generad, förvirrad, bortgjord, utsatt.

Skamfilad - föreläsning 
om svåra känslor

Han har under många år jobbat 
med dialog- och reflektionsgrupper 
i församlingar och bland långtids-
sjukskrivna och fungerat som etisk 
rådgivare i olika beroendebehand-
lingar. Göran Larsson är flitigt anlitad 
som handledare och föreläsare över 
hela Sverige. Föreläsningen bygger på 
Görans uppmärksammade bok Skam-
filad (Cordia/Verbum förlag).

Ur innehållet
• det sårade hjärtat – skam  

i nära relationer
• skam medberoende  

och beroende
• själens längtan – läkevägar  

och tillfrisknande

Anmälan senast 

9/10
Föreläsningen 

är kostnadsfri
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

LOKALERHALLÅ DÄR

Lokaler för 
små företag
Kommunen har två företagshotell 
med kontorslokaler och verkstadslo-
kaler för mindre företag. 

Activum ligger i Deje på Dömlevä-
gen 8 och Knipan ligger i Forshaga 
på Industrileden 5A. Båda företags-
hotellen har gemensamma ytor som 
kök och konferensrum. Bredband 
finns framdraget och man väljer själv 
vilket abonnemang man vill ha.

Hör av dig till oss om du är  
intresserad av att hyra.

Exempel på hyreskostnad
Activum kontorslokal 11m2,  
hyreskostnad 935 kr/månad.

Activum verkstadslokal 71m2,  
hyreskostnad 4 021 kr/månad 
(exklusive el).

Knipan kontorslokal 9m2,  
hyreskostnad, 647 kr/månad.

Knipan: kontorslokal 17m2,  
hyreskostnad 1 223 kr/månad.

Välkommen Marcela Nyberg som sedan mitten av juni är anställd 
som näringslivssamordnare i Forshaga kommun.

Ny kontakt på
näringslivsenheten

Vad ska du jobba med?
– Kommunen bedriver tillsammans 
med den lokala Arbetsförmedlingen 
ett aktivt arbete för att skapa en lokal 
överenskommelse inom DUA - de-
legationen för unga och nyanlända i 
arbete. Mycket av mitt arbete kommer 
att handla om att skapa arenor för 
samarbete med lokala företag i kom-
munen för att lyckas med att integrera 
målgruppen på den reguljära arbets-
marknaden.  Jag ser det som en stor 
utmaning för svenska företag att hitta 
rätt kompetens i framtiden. Genom 
mitt arbete vill jag stötta lokala företag 
att rekrytera nya medarbetare.

Vad är dina starka sidor i jobbet?
– Jag älskar att genomföra förändring-
ar, skapa nya möjligheter och kan vara 
kreativ och lösningsfokuserad när det 
behövs. Jag har ett stort intresse av att

arbeta med företag som brinner för 
mångfaldsfrågor och som inser förde-
larna med att vilja anställa människor 
från andra kulturer. 

– Det känns som en fantastiskt rolig 
utmaning att lära känna en ny organi-
sation, nya kollegor och framför allt ett 
nytt näringsliv!

Dags att boka monterplats på Var 
Dags Liv 2019. Mässan är ett mycket 
uppskattat och välbesökt evenemang. 
Syftet är att visa upp det stora utbud 
som finns i kommunen och allt som är 
kopplat till invånarnas vardagsliv. 

Anmälan senast 23/10 till
Linda-Marie Fors
Telefon: 054-17 21 30
E-post: linda-marie.fors@forshaga.se

Var Dags Liv 2019 är ett tillfälle för dig 
att visa upp din verksamhet, företag, 
förening eller organisation. Mässan 
kostar inget mer än din tid och ditt 
engagemang. Vi ser fram emot att träffa 
dig och din verksamhet.
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se,  
visitkarlstad.se och visitvarmland.se

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/
forshagakommunMed reservation för ändringar

Bilbingo 2019, Tallmovallen, 15.00. 
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Måndag 23 september 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 24 september 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 15.00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Lördag 28 september 2019
Fotboll: Östra Deje IK - Degerfors IF
Tallmovallen, 16.00. Dam-A Division 4 Östra. 

Söndag 29 september 2019
Olsäter marknad 2019, Olsätersskolan, 10.00 - 
16.00. Varmt välkommen på knallemarknad. 

Familjesöndag på biblioteket, pärlworkshop
Forshaga bibliotek, 11.00 - 13.00. Välkommen 
hit och skapa något tillsammans med ditt barn. 
Ingen föranmälan. 

Bilbingo 2019, Tallmovallen, 15.00. 
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Måndag 30 september 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 1 oktober 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 15.00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 2 oktober 2019
Värmlands största stickcafé: Forshaga.
Forshaga bibliotek, 12.00 - 15.00. 
Arrangemanget kommer att ske på flera 
platser i Värmland under denna dag.  

Torsdag 3 oktober 2019
Trolldom eller läkekonst-örtmedicin genom ti-
derna, Forshaga bibliotek, 18.00. Föreläsning av 
Emma Kronborg, pedagog och nutida örtkännare 
på läkeväxter. 

Fredag 4 oktober 2019
Sagostund på Forshaga bibliotek, 10.00.
Välkommen till bibliotekets sagohörna! Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3 och 6 år. 

Söndag 6 oktober 2019
Familjesöndag på biblioteket, papperspyssel
Forshaga bibliotek, 11.00 - 13.00. Välkommen 
hit och skapa något tillsammans med ditt barn. 
Ingen föranmälan. 

Måndag 7 oktober 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 
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Balansera mera-mässan med information och 
akriviteter kring hur man själv kan minimera 
risken för att falla. Forshaga Folkets hus,  
13.00- 17.00. Se annons sida 9.

Tisdag 8 oktober 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 15.00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 9 oktober 2019
Föreläsning: Icke diskriminering och grundläg-
gande rättigheter, Forshaga bibliotek, 18.00. En 
föreläsning som sätter ljus på några av de grund-
läggande rättigheter och vem bär ansvaret. 

Söndag 13 oktober 2019
Familjesöndag på biblioteket, målarworkshop
Forshaga bibliotek, 11.00 - 13.00. Välkommen 
hit och skapa något tillsammans med ditt barn. 
Ingen föranmälan. 

Måndag 14 oktober 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Skamfilad - en föreläsning om om att möta svåra 
känslor hos sig själv och andra. Se annons sida 14.

Tisdag 15 oktober 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 15.00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Fredag 18 oktober 2019
Sagostund på Forshaga bibliotek, 10.00.
Välkommen till bibliotekets sagohörna! Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3 och 6 år. 

Söndag 20 oktober 2019
Familjesöndag på biblioteket, gör din egen bok
Forshaga bibliotek, 11.00 - 13.00. Välkommen 
hit och skapa något tillsammans med ditt barn. 
Ingen föranmälan. 

Måndag 21 oktober 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 22 oktober 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 15.00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Torsdag 5 september 2019
Under höstterminen bjuder Röda Korset på mat 
och föreläsning för dig som går i gymnasiet och 
är upp till 20 år. Varje torsdag 16.00-19.00, 
Forshaga Hotell. Gratis mat, gött häng och 
intressanta samtal. 

Fredag 6 september 2019
Musikquiz sommar 2019
Forshaga Folkets park, 18.00.
Välkomna att tävla i musik med Jimmy. 

Lördag 7 september 2019
Fotboll: Östra Deje IK-Degerfors IF
Tallmovallen, 14.00. Damer division 4 östra. 

Söndag 8 september 2019
Bilbingo 2019, Tallmovallen, 15.00. 
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Måndag 9 september 2019
Uppstart för höstens anhöriggrupp - för dig som 
stöttar en person med minnesproblematik. Se 
annons sida 14.

Lördag 14 september 2019
Fotboll: Östra Deje IK-Forshaga IF
Tallmovallen, 11.00. Herrar division 6 södra. 

Söndag 15 september 2019
Fotboll: Östra Deje IK - Filipstads FF
Tallmovallen, 14.00. Dam-A Division 4 Östra. 

Måndag 16 september 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset, 
15.00. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 17 september 2019
Barnteater: Mamma Mu och Kråkan
Forshaga Folkets hus, 10.00. Välkommen teater-
föreställning med Mamma Mu och Kråkan. 

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 15.00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 18 september 2019
Författarbesök: Maria Bouroncle
Forshaga bibliotek, 18.00. Ett samtal om sin 
biografi Det kom för mig i en hast-historien om 
barnamöderskan Ingeborg Andersson. 

Familjecentrum firar 20 år
Forshaga familjecentrum, 10.00 - 14.00. Kom 
och fira! Det bjuds på tårtkalas och öppet hus. 

Lördag 21-söndag 22 september 2019
Klarälvslpooet. För tredje året susar rullskidor, 
cyklar och löpare förbi genom vår kommun. 
Se annons sida 12.

Söndag 22 september 2019
Familjesöndag på biblioteket, lek med lera
Forshaga bibliotek, 11.00 - 13.00. Välkommen 
hit och skapa något tillsammans med ditt barn. 
Ingen föranmälan. 


