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Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses 
in på CD och distribueras till syn-
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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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Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

I vår kommun är vi 
alla tillsammans. 
Jag har förmånen 
att träffa många 
hängivna föreningar, 
och blir så glad när 
jag ser människor 
som engagerar sig för 
att göra världen lite 
bättre. Eldsjälar som 
oförtröttligt lägger 
timme efter timme, 

för att till exempel skapa social samvaro 
eller ta några steg framåt i en angelägen 
fråga. 

Vår kommun och alla myndigheter gör 
idag kolossalt mycket, men utan våra 
föreningar som kompletterar upp våra 
verksamheter så skulle det inte fungera så 
bra. Vårt föreningsliv deltar således i sam-
hällsutvecklingen och skapar för många en 
mening och en tillhörighet. Vi människor 
gillar nämligen att göra saker tillsammans 
och vi gillar när vi kan hjälpa till. 

Vår kommun har alltid kännetecknats av 
ett rikt föreningsliv. Jag är naturligtvis 
stolt över de ungefär 200 föreningar som 
är aktiva och där många gör en avgörande 
skillnad i människors vardag. Ett stöd och 
en gemenskap. Vi mår bäst i mötesplat-
ser där gamla och unga träffas, män och 

kvinnor, några härifrån och några långt 
ifrån. Vi har skiftande bakgrunder och lär 
av varandra.

Kommunen vill att alla ska ha möjlighet 
att delta i föreningslivet på sina egna vill-
kor, och vi stöder föreningslivet för vi vet 
att vi får så mycket tillbaka. Vår trygghet 
och mångfald ökar, vår hälsa blir bättre 
och våra kunskaper i hur samhället fung-
erar berikas. Detta gör att vi utvecklas 
som människor och därmed växer hela vår 
kommun. Ett aktivt föreningsengagemang 
lär oss samarbeta och ger en inblick i hur 
demokratin fungerar. Dessa kunskaper 
har vi nytta av under hela livet och i de 
situationer som var och en av oss hamnar 
i. För visst går det att förändra, och visst 
kan vi klara av det mesta här. Framtiden 
är aldrig huggen i sten, för den förändras 
av våra egna val. 

Men det bästa resultatet nås när kommu-
nen och alla föreningar jobbar tillsammans 
för att göra samhället lite bättre, och just 
kombinationen mellan det offentliga och 
civilsamhället ger ju oss alla så mycket ex-
tra. Vi säger därför tack till alla föreningar 
och eldsjälar  - kämpa på!

PERS KRÖNIKA

Vid årsskiftet kommer våra två nya 
förskolor att stå klara. En byggs vid 
Gullvivan i Forshaga och en vid Deje-
skolan. Nu behöver vi din hjälp! Vad 
tycker du att förskolorna ska heta? 
Var med och påverka namnen genom  
att skicka in dina förslag till oss.

Alla som bor i Forshaga kommun 
är välkomna att lämna bidrag! 
Skicka ditt bidrag till info@forshaga.se 
Senast 30 november behöver vi förslaget.
Märk ditt mail med ”Nya förskolor”.

Hjälp! Vad ska våra nya förskolor heta?
Ditt förslag kommer att presenteras för 
en namngrupp som består av rektorer och 
förskolornas personal. De kommer, utifrån 
de inkomna förslagen, att välja ut de nya 
förskolornas slutgiltiga namn.
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Så gott som alla av oss är medlemmar i 
någon förening. Enligt Statistiska central-
byråns siffror är närmare 80 % av Sveriges 
befolkning över 16 år medlem i en eller 
flera föreningar. Det vanligaste medlem-
skapet är i en fackförening och därefter 
idrottsföreningar, konsumentkooperativ, 
boendeföreningar och kulturföreningar. 
Av alla de som är medlemmar i minst en 
förening är ungefär 40 % aktiva. Siffrorna 
är från 2014-2015. Nya siffror för 2016-
2017 presenteras i dagarna.

Engagemang och påverkan
I vissa föreningar har vi endast ett med-
lemskap medan vi i andra tar en aktiv 
roll. Vårt föreningsengagemang är ofta 
kopplat till våra intressen - vi får syssla 
med sådant som vi tycker om. I gengäld 
bidrar vi ofta med ideellt arbete, kanske 
i styrelsen, som funktionärer vid arrange-
mang eller försäljning av lotter. Förenings-
verksamheten bygger på ideellt arbete där 

glädje och engagemang är det som driver 
föreningen framåt. Vad vore föreningslivet 
utan alla eldsjälar som lägger stor del av 
sin fritid och sitt engagemang för att träna 
knattelag, sälja kaffe, fixa det administra-
tiva eller anordna prova-på-aktiviteter?

Delaktighet och tillhörighet
Det som kännetecknar det svenska fören-
ingsliv är just anslutningsgraden och en-
gagemanget men också den demokratiska 
uppbyggnaden med medlemmarnas stora 
möjligheter att påverka verksamheten. För 
nyinflyttade kan föreningslivet också fylla 
en viktig funktion för att hitta tillhörig-
het, att lära känna sin nya plats och dess 
människor. 

Framtidens förening
Vilka faktorer kommer påverka föreningar-
nas arbete i framtiden? SISU idrottsutbil-
darna har tagit fram ett material där fyra 
övergripande trender beskrivs:

Engagemang
& gemenskap

Det finns en stark tradition av föreningsliv i Sverige och i vår kommun. I föreningslivet kan du hitta nya 
vänner, nya intressen, påverka samhället och skapa nya mötesplatser. I Forshaga kommun finns omkring 
200 ideella föreningar registrerade. Ungefär hälften av dessa är kultur- och fritidsföreningar.

Är du nyfiken på vilka föreningar vi har  
i vår kommun? På forshaga.se finns ett 
föreningsregister där de flesta av våra  
kultur- och fritidsföreningar finns med.

Vårt föreningsliv

1. Ökad kommersialisering 
Fler medlemmar ser sig som kunder i 
sin förening och fler företag erbjuder 
tjänster som föreningarna tidigare 
varit ensamma om.

2. Ökad individualisering i kollektivet 
Mer än tidigare söker vi oss till verk-
samheter som bekräftar vår identitet 
och livsstil.

3. Ökat behov av att se och synas 
Vi förväntar oss snabb kommunikation 
och dialog, även med våra föreningar. 

4. En befolkningssammansättning i  
förändring Konkurrensen om ungas 
fritid ökar. Friska pensionärer utgör 
en ökande målgrupp. Befolkningen 
blir mer mångsidig.

Hur kommer framtidens förening att se ut?
Hur gör vi oss tillgängliga så att fler ska 
känns sig välkomna? Hur kan vi bli mer 
relevanta och attraktiva för fler?
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En ideell förening ska vara icke-vinstdri-
vande vilket innebär att alla intäkter till 
föreningen ska gå till föreningens verksam-
het och arbetet i en förening görs utan lön. 

Föreningar skapas av en grupp på minst tre 
personer som möts kring ett gemensamt 
intresse och det gör att föreningslivet är 
rikt på flera olika typer av föreningar till 
exempel idrottsföreningar, kultur- och 
musikföreningar och religiösa föreningar. 

Kulturföreningar
En kulturförening kan vara en förening där 
medlemmarna är intresserade av en viss 
typ av dans, teater eller musik. Det kan 
också vara en förening som samlar perso-
ner med samma kulturella bakgrund. Det 
finns även fler hembygdsföreningar som ar-

rangerar aktiviteter på sina hembygdsgår-
dar och som på olika sätt arbetar med att 
bevara kulturarvet och. Kulturföreningar 
för vidare berättartraditioner, underhåller 
och bevarar kulturer för att berika vårt 
samhälle i stor utsträckning. 

Idrottsföreningar
I idrottsföreningarna kan främst barn och 
unga, men även vuxna, utöva olika idrot-
ter som till exempel fotboll, ridning eller 
simning. De bidrar till bättre folkhälsa 
och en fin gemenskap som skiljer sig från 
många andra sammanhang. Idrottsför-

Välkommen 
till föreningslivet

I en förening samlas människor kring ett gemensamt intresse där man både kan delta i och påverka 
verksamheten. I Sverige har vi föreningsfrihet och det är en viktig del av det demokratiska samhället. 
Det innebär att alla har rätt att starta och bli medlem i en förening. 
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eningar arbetar även många gånger med 
andra områden utöver sin kärnverksamhet, 
till exempel inkludering av nyanlända och 
frågor om jämlikhet. Frågor som dessa kan 
komma på tal under träningar, i styrelsen 
eller i andra föreningssammanhang för att 
föreningen i sin verksamhet ska välkomna 
alla på ett rättvist sätt. 

Näringslivsföreningar
Föreningslivet bygger mycket på idén om 
att vi är starka tillsammans. Genom att gå 
ihop kring ett gemensamt intresse blir ef-
fekten större än om en står där ensam. Så 
arbetar ofta föreningar inom näringslivet. 
I vår kommun har vi Deje-Forshaga Cen-
trumförening som genom att samverka i en 
förening skapar evenemang, gemensamma 
erbjudanden och andra aktiviteter. 

Frivilligorganisationer
Det finns flera ideella organisationer som 
på olika sätt vill förändra samhället. Till 
exempel arbetar de med miljöfrågor, barns 
rättigheter, personer som flytt krig. Genom 
att öppna upp mötesplatser, arrangera 
träffar och evenemang eller föreläsa vill 
de förbättra samhället på olika vis. 

Kontakta oss
Annelie Hedvall
E-post annelie.hedvall@forshaga.se
Telefon  054-17 22 25 
Webb www.forshaga.se

Exemplen över vilka föreningar som finns i 
Forshaga under respektive rubrik är hämtade 
från föreningsregistret. Är inte din förening med 
i registret, upptäcker du något fel i listan eller 
vill du uppdatera dina uppgifter – kontakta oss! 

Exempel på sådan föreningar är Röda 
Korset och Rädda Barnen.

Politiska föreningar
Vill du engagera dig politiskt finns politiska 
föreningarna där du kan engagera dig för 
att påverka på lokal, regional eller natio-
nell nivå. De politiska partiernas fören-
ingar finns också ofta för både vuxna och 
ungdomar. Politiska föreningar arbetar för 
sitt partis värderingar genom att informera 
och försöka påverka andra. 

Andra föreningar
Det finns många andra föreningar som kan 
vara intressanta för både barn och vuxna. 
Det finns exempelvis natur- och djurför-
eningar och miljöföreningar så som NSF 
Scoutkår Forshaga som värnar om natur och 
gemenskap genom bland annat lägerverk-
samhet eller Sällskapet Trädgårdsama-
törerna som inriktat sig på trädgård och 
odling. Det finns nykterhetsföreningar 
som IOGT-NTO som verkar för att minska 
användningen av alkohol och droger. Det 
finns pensionärsföreningar som arbetar med 
äldre personers intressen. I Forshaga finns 
till exempel SPF som varje vecka ses och 

spelar bowls, ett spel som liknar boule men 
som spelas inomhus. Eller PRO som även de 
arragerar aktivteter som frågesport och läs-
cirklar. Under rubriken ”andra föreningar” 
kan även religiösa föreningar inkluderas dit 
bland andra missionsförsamlingar hör. 
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Biblioteken: 
Bokfika 
- 30 oktober kl 11, Deje bibliotek 
- 31 oktober kl 11, Forshaga bibliotek
Vi bjuder på boktips, fika och andra  
aktiviteter. Passar barn mellan 7-12 år. Ingen föranmälan. 

 Bilbyggardag
- 29 oktober kl 11.00–13.30
Testa att bygga din egen magnetdrivna bil. Passar barn från 
5 år. Drop-in, ingen föranmälan.

Pärlor 
- 5 november kl 11 – 13.30 
Armand, snurror, halsband. Vi släpper lös kreativiteten och 
pärlar tillsammans. Passar barn från 5 år.  
Drop-in, ingen föranmälan. 
 
Sagostund  
- 3 oktober kl 10
Passar barn mellan 3-6 år. 

Öppettider:

Deje: 
14.00-19.00 måndag
10.00-14.00 tisdag
10.00-14.00 torsdag

Forshaga:
10.00-19.00 måndag
08.30-19.00 tisdag-torsdag
10.00-15.00 fredag
11.00-14.00 söndag

Kulbaneworkshop: 
Bygg din egen kulbana. Till din hjälp finns Wolfgang Ranke, 
professionell kulbanebyggare. 

Begränsat antal platser.
Anmäl dig till:  
kristina.lindfors@forshaga.se 
Plats: Gamla Kraftstationen
När: 3 november klockan 12.00-14.30

Kostnad: 50 kr

Boxing Camp: 
Anmäl dig i förväg till Carina Näslund antingen via telefon 
eller sms, 072 350 32 70. Kostnadsfritt. 

Tjejgrupp årskurs 7-9 
Torsdag 2 november kl 10-12

Barngrupp årskurs 1-4 
Fredag 3 november kl 10-12

Höstlovsbio på Forshaga Folkets hus: 
Folkets hus visar den animerade filmen ”Sing” på höstlovet.  
Två visningar och fri entré.

Dag: tisdag 31 oktober  Tid: 12.00 och 15.00
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Allmänhetens åkning Ängevi: 
Måndag - fredag  
Utan klubba: 11.50-12.50

Fredag 
Med klubba: 13.00-15.00

Lördag  
Utan klubba: 10.40-11.50

Simhallen: 
Extraöppet under lovet! 
Måndag 30 oktober  10.00–14.00
Tisdag 31 oktober  10.00–14.00
Onsdag 1 november  10.00–13.00
Torsdag 2 november  10.00–14.00
Fredag 3 november  10.00–14.00

Fredag stängt efter babysim klockan 16. Lördag helt stängt. 
Övriga öppettider: forshaga.se/simhall.

Hubben:
Fredag 27 oktober Hubben i Deje öppet kl 17.00 – 23.00

Tisdag 31 oktober Hubben drar till Bounce vid Kungens  
Kurva i Stockholm och studsar studsmatta med ca 50  
ungdomar. För mer info och anmälan ring Pär Ekberg:  
054-17 22 12.

Tisdag och onsdag 31 oktober - 1 november, kl 11-15  
Filmläger på Lärcenter för unga mellan 10-15 år. 12 platser. 
Du får lära dig: filma, trickfilmning, animation och skriva  
manus. Anmälan till evelyn@evelynfilm.se

Fredag 3 november Hubben i Deje öppet kl 17.00 – 23.00

Äntligen  
Höstlov!

vecka 44
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Titta-in-butiken har länge haft sin lokal 
på Storgatan. Tyvärr drabbades butiken 
av en vattenskada och var snabbt tvungna 
att flytta ut sina saker. Den 18 september 
var det dags att inviga de nya lokalerna på 
Järnvägsgatan. 

Cider, chips och snacks stod redo för 
vänner, kollegor och familjemedlemmar 
som nyfiket och förväntansfullt stod ut-
anför och väntade in de sista förberedel-
serna. När klockan var slagen var stäm-
ningen på topp och Terese Christiansen, 
enhetschef för LSS, stod redo att klippa 
bandet tillsammans med Anne-Marie som 
är arbetstagare i butiken. 

Ny e-tjänst 
för frånvaro 
och scheman
Under höstterminen 2017 och början av 
vårterminen 2018 inför grundskolorna 
i Forshaga kommun det webbaserade 
systemet Skola24.

Skola 24 är ett webbaserat frånvaro-
system där skolan kommer, förutom att 
hantera elevers frånvaro, även hantera 
scheman. 

Föräldrar kommer att kunna logga in 
och ta del av informationen samt an-
mäla frånvaro för sitt/sina barn direkt 
på webbsidan eller i en mobilapp.

Mer information finns på:
forshaga.se/info_skola24

Se över växtligheten på din tomt så den 
varken skymmer gatubelysning eller 
sikt. Häckar och träd som hänger ut 
över belysning, gata, gång- och cykel-
väg kan påverka trafiksäkerheten och 
det är därför viktigt att regelbundet 
kontrollera hur växterna breder ut sig. 
Tänk på att när snön kommer så kan 
grenarna tyngas ner och skymma än 
mer. Hindrar växtligheten snöröjnings-
fordon kommer vi att åtgärda detta 
men det är fastighetsägarens ansvar att 
frakta bort ris och grenar till återvin-
ningscentralen.

Mer information finns på:
www.forshaga.se, sök på ”växtlighet”.

Till jubel och applåder slogs dörrarna upp 
och det strömmade människor in i butiken. 
Invigningen blev en succé och det var 
stolta, nöjda och glada butiksmedarbetare 
som städade undan efter festligheterna. 

Titta-in butiken är en av Forshaga kom-
muns dagliga verksamheter. Förutom Titta-
in-butiken finns verksamheter på Tryckeri-
gatan och Grossbolsgatan. Verksamheterna 
syftar till att ge dig som omfattas av LSS 
en daglig sysselsättning där det bland 
annat arbetas med social samvaro, musik 
och skapande. Till exempel tillverkas fina 
saker som sedan säljs i Titta-in butiken. 
Välkomna att besöka vår fina butik!

Titta-in-butikens 
nya lokaler invigda
Många nervösa och pirriga medarbetare har kämpat och hjälpts åt 
att inreda och göra fint i den nya lokalen inför att det var dags att 
slå upp dörrarna på nytt. 

Klipp växterna 
innan snön kommer
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Berättelsetävling för barn och unga

Tävlingen är till för barn och man tävlar i två olika åldersgrupper:

• Grupp 1 är de som går på lågstadiet
• Grupp 2 är för de som går på mellanstadiet En jury bestående av lärare från Forshaga lärcenter och bibliotekarier 

på Forshaga bibliotek kommer att läsa och granska alla berättelser. En 

vinnare i varje grupp kommer att utses. Alla som deltar får ett pris!

Du behöver inte anmäla dig i förväg, det viktigaste är att du lämnar in 

ditt tävlingsbidrag senast fredagen den 10 november för att delta. 

Du kan lämna in din berättelse till biblioteket eller skicka in en fil med 

e-post till margaretha.gunnarsson@forshaga.se Kom ihåg att skriva 

namn, adress, din ålder och vilken klass du går i.

Ta chansen att vara med i vår berättelsetävling! Årets 

tema är djur. Din berättelse ska alltså handla om djur i 

någon form. Tävlingen kommer att pågå i höst och sista 

inlämningsdag är fredag 10 november.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Margaretha Gunnarsson, 

telefon 054-17 23 56 eller e-post 

margaretha.gunnarsson@forshaga.se

Kulturer möts
I november anordnar Kulturskolan kulturfestivalen 
Kulturer möts för andra året i rad.  Förra året var 
huvudtemat integration, vilket även kommer att lyftas i år. 
Målet i år är att även lyfta fram ungdomar med särskilda behov. 

Konst, musik 
och mat

Precis som förra året kommer det att bli 
en mängd aktiviteter och uppträdanden. 
Konferencier i år är Malte Hallquist som 
kommer att leda publiken genom ett 
spännande schema bestående av allt från 
folkmusik, trummor, capoeira, dans till 
irländsk musik. 

Utöver alla uppträdanden blir det också 
konstworkshop och en utställning med 
musik skriven av eleverna på Forshaga 

lärcenter. Mat och fika finns att köpa och 
Röda Korset kommer att presentera delar 
av sin verksamhet. Varmt välkommen!

18 november 12-16
Forshaga lärcenter
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Mohamad Moustafa
Röda Korset

Fem frågor

Tack till dig som 
hjälpte till under 
Klarälvsloppet
Den sista helgen i september gick 
första upplagan av Klarälvsloppet av 
stapeln. Deltagarna passerade Fors-
haga under hela helgen både genom 
löpning, på rullskidor och på cykel. 

Evenemanget är återkommande och 
förhoppningen är att det kommer 
att växa för varje år. En stor del i att 
loppen fungerade så bra genom vår 
kommun var de cirka 300 volontärer 
som stod efter banan. De stod vid 
vätskekontrollerna, dirigerade trafiken 
och sålde mat till besökarna. 

Tack till Forshaga IF, Forshaga Hand-
bolssklubb, SISU Forshaga, GS86, PRO, 
Deje IBF och Olsäters sportklubb som 
ställde upp och hjälpte till med första 
upplagan av Klarälvsloppet! 

Fixa min gata
Med tjänsten Fixa min gata kan du när 
som helst på dygnet rapportera ett fel 
via en karta. Du gör det på webben 
eller så kan du ladda ner appen till 
din mobiltelefon och rapportera felet 
direkt på plats när du ser det. Du kan 
bland annat anmäla fel på belysning, 
gator, vatten, avlopp, snöröjning, 
gräsklippning och sophämtning.

Ladda hem appen Fixamingata till 
din smarta telefon eller läs mer på 
www.forshaga.se.

Kan du berätta lite om vad ni gör på Röda Korset?
- Vi fungerar vi som en mötesplats för våra invånare, kanske särskilt för nya 
invånare som flytt från krig eller katastrofer. Vi har även aktiviteter för äldre, 
har second hand-butik och arbetar för att på olika sätt hjälpa och stötta utsatta 
medmänniskor.

Det låter som ett viktigt arbete för våra invånare,  
hur samarbetar ni med kommunen i detta?
- Röda Korset Forshagakretsen har med Forshaga kommun tecknat ett IOP-avtal. 
IOP står för idéburet offentligt partnerskap. Kommunen och Röda Korset har 
därmed kommit överens om hur man utifrån sina olika roller kan samverka kring 
integrationsfrågor. 

Du har varit verksam i ett projekt det senaste året, kan du 
berätta mer om det?
- Ja, Röda Korset fick 2016 medel från Region Värmland till ett projekt som 
handlade om att få barn till asylsökande och nyanlända mer aktiva i Forshagas 
föreningsliv. Tack vare goda samarbeten med föreningar och Kulturskolan blev 
projektet väldigt lyckat och det är många barn som fått prova på både olika 
sporter och instrument. Vi hade också informationsträffar för föräldrar för att 
prata mer om föreningslivet och ideellt arbete.

Hur tycker du att projektet gick?
- Mycket bra! Nästan alla barn som varit med är fortfarande aktiva i en fören-
ing. Samarbetet med föreningarna var bra och de var hjälpsamma. Framöver 
tror jag att vi behöver jobba mer med de vuxna för att få dem lika engagerade 
som barnen. Barnen vill vara med i aktiviteterna men de vuxna tvekar ofta av 
olika orsaker – tid, pengar eller ovanan i ideellt arbete.

Kan du ge några exempel på vad barnen fått göra?
- Handboll, innebandy, jiu-jitsu, lek och löp (41 barn var med). Sedan startades 
det även ett fotbollslag med 30 barn. Fler vill börja. Tillsammans med den nya 
tennisklubben hade vi också tenniskurser. Genom Kulturskolan har flera barn 
också fått prova både gitarr och fiol.
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Workshopen som anordnades genom Arts-
cape var välbesökt. Barn, unga, föräldrar 
och vuxna samlades under en dag och 
provade att måla med sprayfärg på väggen 
vid skateparken. 

Under början av november kommer den 
värmländske konstnären Henric Thåg att 
arbeta med den andra sidan av väg-
gen, som vetter mot multisportarenan i 
Forshaga. 

Henric Thåg var en av de konstnärer som 
Artscape anlitade för The white moose 
project i Värmland och hans narrativa, il-
lustrativa stil blir ett spännande komple-
ment till BKfoxx fotorealism. 
Daniel Wakeham, grundare av Artscape 
säger:
― Henric är en visuell historieberättare 
som ger liv åt en magisk vardag i sin 
konst. Helt klart en av de mest spännande 
svenska urbankonstnärerna just nu. 

Nu vill vi återigen ge er invånare möjlighet 
att vara med och påverka skapandet! Som 
underlag för inspiration samlar vi in texter, 
förslag och skisser som konstnären sedan 
kommer tolka och skapa en helhet av.

Så, har du en idé om vad du skulle vilja se 
på väggen så skicka in ditt förslag!

Påverka den 
offentliga konsten

Under sommaren som varit har Forshaga kommun berikats med tre olika offentliga konstverk. 
Gensvaret har varit stort och glädjeropen många. Det visar på hur den offentliga konsten påverkar, 
engagerar kommunens invånare och lyfter våra offentliga rum.

Offentlig konst är benämningen för 
konstverk som finns placerade i lokaler 
eller på platser som är tillgängliga för 
allmänheten.

Offentlig konst

Lämna ditt förslag
Marie Hettwer, Forshaga kommun
Box 93, 667 22 Forshaga
E-post marie.hettwer@forshaga.se
Sista inlämning 1 november 2017

Konstnär: Henric Thåg, Artscape 2017. Foto: Anders Lipkin.

Foto: Remington Andersson

Sommarens workshop
Den 25 juli bjöd vi, tillsammans 
med Artscape, in allmänheten att 
vara med och skapa permanenta 
konstverk som en del av sommarens 
stora gatukonstfestival. Konst-
skapandet leddes av den svenska 
konstnären Anya Blom, alias Bless. 

Runt 70 personer i alla åldrar tog 
chansen att prova på att måla med 
sprayfärg, få utlopp för sin kreativi-
tet och själva färgsätta stadsbilden. 
Workshopen var helt gratis och det 
fanns inga krav på förkunskaper.
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Charlie Westerlund Isak Keiner

Leon Gunnarsson Lykke Sefton

Freja Nyqvist

Malva Fredriksson Max Kristoffersson

Gibson Eriksson

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn välkomna genom att 
besöka dem och deras familjer, överlämna blommor och en nalle.

Besök hos de nyfödda invånarna

Några gånger om året åker Forshagas 
kommunalråd runt i kommunen för att 
hälsa på och fira familjernas nya medlem-
mar. Barnet får blommor och kommunens 
maskot Björn. Bebisuppvaktningarna har 

blivit en fin tradition sedan första besöket 
år 2000. Och med omkring 100 uppvaktade 
bebisar varje år har besöken blivit många! 
För oss är besöken mer än ett trevligt sätt 
att välkomna våra nya invånare. Det är 

också ett sätt att få en stund att prata 
med de nyblivna familjerna och ta del av 
deras synpunkter och funderingar.

Babycafé och 
öppen förskola
På babycafé och öppna förskolan umgås barn 
och föräldrar tillsammans. Personal håller i 
verksamheten som innehåller bland annat 
sångsamling, fika, lek och pyssel. Att vara på 
öppna förskolan eller babycafé kostar inget. 
Vi finns på Järnvägsgatan 27, Forshaga.

Öppna förskolan 0-6 år
Onsdagar klockan 13-16 
Torsdagar klockan 10-13                                                      
Fredagar klockan 11-15

Babycafé 0-1 år
Föräldrar med barn 0-1 år träffas.                                                      
Onsdagar klockan 10-13.
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Nora Burman Hellström Zofie NilssonNora Hyllengren Valle Bergqvist

Melissa Bylock Melker Johnson Noah Håkman Noah Larsson

Barnteater

GodnattsagostundLeksaksbytardag Sagostunder

Babysim
För barn 0-2 år tillsammans med en för-
älder. Genom lek och utan prestationskrav 
stimulera barnet i sin utveckling och ges 
vattenvana. Läs mer på forshaga.se

Maja och Bobbo, Forshaga Folkets hus, 14 
november 10.00. En humoristisk och varm 
berättelse med dockor, musik och sång. 
Gratisbiljetter hämtas på Forshaga bibliotek.

Forshaga bibliotek, torsdag 9 november 
18.00. Ta gärna på dig pyjamas och ta med 
ditt gosedjur så kan du gå direkt och lägga 
dig när du kommer hem från sagostunden. 

Forshaga bibliotek, söndag 19 november 
11-14. Kul för barnen, bra för plånboken 
och smart för miljön. Varje barn får byta 
upp till fem leksaker eller böcker.

Forshaga bibliotek, fredagar 3 november, 17 
november och 1 december 10.00. Välkom-
men till bibliotekets sagohörna! Sagostun-
derna passar alla barn mellan 3 och 6 år. 

Hej förälder! 
Du vet väl om att du kan 
beställa en förstoring av 

bilden från bebisuppvaktningen? 

Ring vårt tryckeri,  
telefon 054-17 20 93. 
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Forshaga 
ungdomsråd
Forshaga ungdomsråd, FUR, har precis 
fått sitt egna kontor i Kulturhuset i Deje. 
Ungdomarna har målat väggar och lister, 
de har möblerat och känner sig mer tag-
gade, inspirerade och framför allt mer 
tagna på allvar när de har eget kontor.

Lördagen den 9 december arrangerar FUR 
den traditionstyngda ”Lusseinnebandyn” 
i Deje Sporthall. Turneringen brukar 
innehålla mellan 12-16 lag och håller på 
mellan cirka 18-02 (beroende på antal 
deltagande lag). 

Anmälan öppnar snart, så håll utkik!

Lär dig bygga och 
köra RC-skärmflyg
Under hösten startar vi upp en RC-skärm-
flyggrupp som ska tillverka sina egna 
”maskiner” och lära sig flyga dem, under 
ledning av German Dominguez.

Kursen vänder sig till dig som är 12-16 år 
och hålls fem torsdagar i rad. Start den  
9 november klockan 18.00 - 19.30 på 
Forshaga lärcenter. Vi tar emot åtta 
deltagare – först till kvarn. 

Kostnad: 100 kronor. Material ingår. 
Skärm och radio lånar vi ut. 

Anmälan till: par.ekberg@forshaga.se 

Comic con
24 ungdomar från kommunen var med på 
resan till Stockholm och Comic Con den 
17 september. 

Comic Con är nordens största spel och 
filmmässa. Det var andra året i rad som 
ungdomssamordnarna ordnade en resa 
till mässan och precis som förra året blev 
det mycket lyckat och uppskattat. 

Kursen hålls sex fredagar i rad med start den 10 november klockan 18.00 – 19.30. Vi håller till i musiksalen/studion på 
Forshaga lärcenter. Vi tar emot 6-8 deltagare i åldern 13-16 år. Kursledare är Björn Eriksson. Kursen är gratis och inga 
förkunskaper krävs. För mer info och anmälan, maila till par.ekberg@forshaga.se.

Elektronisk  
        musik

Lär dig skapa

Fredagar med start
10 november

Hubben, tillsammans med kulturskolan, 
startar en grundkurs i elektroniskt musik-
skapande, där man får lära sig sampling,
beatmaking och att skapa sin egen musik. 
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Den 14:e augusti 2017 klev jag in på 
Forshaga lärcenter som den nyanställda 
fritidsutvecklaren. Jag kommer senast från 
en tjänst som fritidskonsulent på Kumla 
kommun. I mitt arbete ligger fokus på 
utveckling inom områdena fritid, fören-
ingslivet och ungdomsfrågor.

Utbildning
Jag är uppväxt på landet utanför Asker-
sund i Närke och vid 21 års ålder flyt-
tade jag till Malung där jag gick kursen 
motion-och friskvårdsledare på Malungs 
folkhögskola. Efter Malung flyttade jag till 
Östersund där jag läste idrottsvetenskap-
liga programmet på Mittuniversitetet. När 
studierna i Östersund var klara och kandi-
datexamen var fixad så gick resan tillbaka 
till Närke igen. 

Erfarenheter från arbetslivet 
Efter ett antal ströjobb och timanställ-
ningar fick jag jobb som projektledare på 
Örebro läns cykelförbund i projektet ”Kul 
på hjul”. I rollen som projektledare var 
jag ute i skolor i Örebro län för att öka 
intresset för cykelidrotten. Efter ungefär 
ett år tog projektpengarna slut och med 
detta även min anställning. När min an-
ställning tog slut på förbundet hittade jag 
en intressant kurs på Karlstads universitet, 
och läste sen Fysiska aktivitet för unga och 
barn på distans. 

Personal-
   porträtt

Efter kursen i Karlstad fick jag en timan-
ställning på badhuset i Kumla som badvakt. 
Efter några månader blev jag erbjuden 
en tremånaders-anställning som fritidsas-
sistent på Kultur-och fritidsförvaltningen i 
Kumla. Under den tiden sökte jag jobbet 
som fritidskonsulent på samma förvaltning 
och den tjänsten fick jag. Jag jobbade som 
fritidskonsulent i Kumla i tre år.

”Det här jobbet vill jag ha”
Så 24:e april klev jag, lite smått nervös, in 
på Forshaga lärcenter för att gå på inter-
vju för jobbet som fritidsutvecklare. Jag 
blev såld direkt på arbetsbeskrivningen! 
När jag gick från intervjun och satte mig i 
bilen ringde jag min mamma och sa ”det 
här jobbet vill jag ha!”. Till min stora 
lycka valde de mig så idag jobbar jag som 
fritidsutvecklare. 

Tjänsten innebär att jag har kontakt med 
föreningslivet i rena utvecklingsfrågor 
och jag ska även vara med och utveckla 
fritiden för ungdomar i kommunen. Detta 
betyder att jag jobbar i ett nära samarbe-
te med kommunens ungdomssamordnare. 

Ett gott öga till Värmland
Jag har alltid haft ett gott öga till Värm-
land och har varit här mycket både som 
barn och vuxen. Min mamma bodde i Väse 
och Karlstad under sin uppväxte. Så mam-
mas kärlek till Värmland har antagligen 
smittat av sig till mig också. Det som slår 

mig är att alla som jag träffat och som bor 
här är trevliga och hjälpsamma. Värmlän-
ningarnas mysiga dialekt lägger man märke 
till direkt, den skiljer sig lite från min dia-
lekt - närkingska - som jag stolt över. Du 
ska vara stolt över vart du kommer ifrån 
det har jag lärt mig av alla jämtar som jag 
träffade under min pluggtid i Östersund. 

Eget föreningsengagemang
Jag har länge varit aktiv i föreningslivet 
och då i lagidrott. Jag har spelat fotboll 
i många år men slutade när jag flyttade 
från Närke. Men förra året blev saknaden 
för stor efter lagidrott och jag ville prova 
på en ny idrott. Så jag började spela 
amerikansk fotboll i Black Knights vilket 
resulterade i att jag i våras fick kliva högst 
upp på prispallen tillsammans med mina 
lagkamrater och ta emot ett SM-guld i 
Amerikansk fotboll. 

Aldrig hade jag trott att min satsning 
skulle sluta med att jag är svensk mästare, 
otroligt kul och vilken glädje att få dela 
det med flera! För mig har lagidrotten 
gett mig mycket vänner och erfarenhet. I 
Forshaga finns det en framåtanda att alla 
ska få vara med oavsett vem du är, detta 
var en av alla saker som lockade mig till 
Forshaga kommun. Nu på min fritid försö-
ker jag lära känna min nya hemstad och 
lära mig spela squash. Förutom det umgås 
jag med familj och vänner så klart. 

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Elin Jansson jobbar som fritidsutvecklare  

i Forshaga kommun. Hennes tjänst är ny och innebär 
kontakt med föreningslivet i utvecklingsfrågor och att, 

tillsammans med ungdomssamordnarna, utveckla  
fritiden för kommunens ungdomar.

Namn:  Elin Jansson
Yrke:  Fritidsutvecklare

Elektronisk  
        musik
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Stiftelsen Kronprinsessan 
Margaretas minnesfond
Sociala och välgörande ändamål.
Senaste ansökningsdag 1 november.
www.margaretas-minnesfond.org 

Prins Bertil/Prinsessan 
Lilians idrottsstiftelse 
Stipendiet till idrottsledare/instruktör 
för vidareutbildning. Senaste ansök-
ningsdag 1 december.
www.svenskidrott.se/stipendierochut-
markelser/RF-stipendier/

Riksidrottens vänner 
Stipendier till nuvarande och tidigare 
idrottsledare. Senaste ansökningsdag 
31 december.
www.riksidrottensvanner.se

Bygdemedel i reglerade vattendrag
Bidrag för investeringar, inköp av 
utrustning eller reparationer. Löpande 
ansökan.
www.lansstyrelsen.se/varmland

Kulturbidrag
Bidrag till arrangemang som stimu-
lerar kulturlivet i Forshaga kommun. 
Löpande ansökan.
www.forshaga.se

Kulturbidrag – Region Värmland
Bidrag till kulturarrangemang, produk-
tioner och förstudier. Senaste ansök-
ningsdag 20 december.
www.regionvarmland.se

Ungdomspengar – Region Värmland
Bidrag till ungdomar som vill arrangera 
ett evenemang eller driva ett projekt.
Löpande ansökan.
www.regionvarmland.se 

Det här är föreningsliv
Föreningsliv är, från och med nu, en återkommande del av 
kommuntidningen med inriktning på föreningslivet. Här finns 
aktuell information om, för och från föreningarna i vår kommun. 

Vill du tipsa om något till nästa nummer är du välkommen att kontakta  
kultur- och fritidssamordnare Anna Nilsson, anna.nilsson@forshaga.se.

AKTUELLA BIDRAG

Forshaga kommun uppmärksammar varje 
år goda insatser inom kultur och fritid ge-
nom att dela ut stipendier. Har du förslag 
på kandidater till följande stipendier? 

Stefan Holm-stipendiet
För att stimulera andra idrottsungdomar 
till att följa Stefan Holms goda exempel, 
har vi inrättat Stefan Holm-stipendiet. 
Stipendiet delas ut till den idrottsungdom 
som visat stor talang i sitt idrottsutövan-
de, bor i Forshaga kommun och är i åldern 
15-20 år.

Kulturstipendiet 
Stipendierna delas ut till en eller flera per-
soner som gynnat kulturen på ett positivt 
sätt för Forshaga kommun.

Ungdomsledarstipendiet
Stipendierna delas ut till en eller flera 
personer som i sin gärning gynnat ung-
domsarbetet och visat initiativrikedom och 

Vi söker stipendiater och SM-vinnare
betydande förmåga inom området.
Varje stipendium ger 10 000 kr. Vi vill att 
du skickar in din nominering med en skrift-
lig motivering.

SM-vinnare 2017
De föreningar som har någon eller några 
SM-vinnare 2017 i sin förening uppmanas 
att anmäla detta.

Vi behöver era uppgifter senast 17 no-
vember 2017. Stipendieutdelningen äger 
rum i samband med kommunfullmäktiges 
möte på Forshaga lärcenter tisdag den 12 
december. 

Skicka till
Forshaga kommun
Kultur, fritid och näringsliv 
Box 93, 667 22 Forshaga 
eller via e-post till: 
annelie.hedvall@forshaga.se
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Hur kan vi 
nyttja varandra?
Fritidsbanken bjuder in till informa-
tionsmöte för föreningar. 

David Mathiasson, verksamhetsledare, 
och Tomas Räisänen, platsansvarig i 
Deje, är på plats och förklarar vad 
Fritidsbanken är och hur vi kan hjälpa 
varandra i framtiden.

Välkommen till Kulturhuset i Deje,  
biosalongenden 6 november klockan 17.
Anmälan via telefon 054-17 22 02 eller 
tomas.raisanen@forshaga.se.

Åker på hand-
bollscup i Kiruna
Den 2 november sätter sig ett förvän-
tansfullt gäng handbollsspelare från 
Forshaga på ett nattåg till Kiruna för 
att delta i Rallarcupen. Där ska de 
möta andra lag från Norrland, Stock-
holm och Nordnorge. 

Följ deras resa på Instagram: 
forshagabflick

Korgarna med kedjor som finns placerade 
i Forshaga vid Forshaga Akademin med 
omgivning kanske inte alla vet hur de an-
vänds, men det är alltså här som discgolf-
klubben har sin hemmaplan. 

Discgolf spelas likt traditionell golf fast 
med discar. En disc liknar en frisbee men 
är tyngre, mer kompakt och är formad 
för att kunna kastas med precision mot 
ett mål – inte fångas av en annan person. 
Målet är att träffa korgen på minst antal 
kast från utkastposten. Att korgarna finns 
i naturlig miljö med buskar, träd, stenar 
och vattendrag gör banan charmig men 
skapar samtidigt hinder för den som utövar 
sporten. 

Klarälvens discgolfklubb startades 2012 
och har idag verksamhet för både erfarna 
och nybörjare. Öppenheten om att alla 
ska få delta har varit genomgående från 
början. Under säsongen maj-september 
arrangeras klubbtävlingar varje tisdag dit 
alla är välkomna. Årligen arrangerar också 
klubben en av deltävlingarna i Mälartouren 
där tävlande från hela mellansverige del-
tar.  Visionen om klubbens framgångar har 
funnits med redan sen början. 

― Vi satte ett mål när vi startade att inom 
tio år skulle klubben få en svensk mästare 
i sporten. I år nådde vi det målet vilket 
känns jätteroligt, säger Lollo Englund, 
ordförande i Klarälvens discgolfklubb.  

Daniel Camitz tog individuellt SM-guld i 
klassen pojkjunior och tog SM-guld i par i 
klassen junior tillsammans med Erik Pers-
son från Åkersberga. Klubben fick även ett 
SM-brons under året i klassen herrjunior 
genom Jakob Andreasson. 

Vill du veta mer
Vill du veta mer om klubben eller prova 
på att spela hittar du kontaktuppgifter 
till klubben via föreningsregistret på vår 
hemsida www.forshaga.se.

FÖRENING I FOKUS PÅ GÅNG

Klarälvens 
discgolfklubb
Deras säsong är snart slut men 
banorna finns tillgängliga för 
vem som helst att använda året 
om. Klarälvens discgolfklubb er-
bjuder förutom träningstillfällen 
och tävlingar till sina medlem-
mar även en trevlig fritidsaktivi-
tet för kommunens invånare. 
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Att bilda en förening är inte svårt. Det 
som behövs är att en grupp människor med 
samma intresse bildar en tillfällig styrelse, 
en interimsstyrelse, och sammankallar till 
ett allmänt möte där föreningen slutgiltigt 
ska bildas med namn, styrelse, revisorer 
och stadgar. Efter detta första möte är 
föreningen formellt bildad och föreningen 
har blivit en juridisk person. Detta innebär 
att föreningen blir ett rättssubjekt som 
kan äga och inneha skulder, skriva avtal 
och vara part inför domstol.
 
Föreningen kan sedan ansöka om ett organi-
sationsnummer hos Skatteverket. Ett organi-
sationsnummer för en förening kan jämföras 
med ett personnummer för en person. Det 
finns inget krav att föreningen måste ha ett 

Så gör du om du vill starta en förening

Kriterier för att få föreningsbidrag från Forshaga kommun

organisationsnummer. Det underlättar dock 
många gånger då myndigheter och andra 
aktörer ibland ställer krav på detta. Kravet 
kan ställas om föreningen till exempel ska 
hyra lokal eller ansöka om bidrag.
 
Plusgiro/bankgiro
Det kan vara lämpligt för föreningen att 
skaffa ett plusgiro eller bankgiro. Ett giro 
används vid ekonomiska transaktioner, 
till exempel. vid inbetalning av medlems-
avgift. Precis som många kommuner och 
andra myndigheter ställer Forshaga kom-
mun kravet att föreningen ska ha ett giro 
om föreningen ansöker om bidrag. För att 
öppna ett plusgiro kan man gå in på www.
plusgirot.se och för ett bankgiro går man 
till en bank för att få hjälp. 

Förberedelser 
Skriv ett förslag till stadgar 
(regler) för föreningen. Stadgarna 
är viktiga eftersom de anger hur 
föreningen ska arbeta.

Föreslå ett namn på föreningen.

Ge förslag på styrelseledamöter.

Ge förslag på revisorer.

Sammankalla till ett allmänt möte 
där föreningen slutgiltigt ska 
bildas. I kallelsen ska det stå att 
avsikten med mötet är att bilda 
en förening. 

Förbereda alla frågor som ska 
diskuteras på föreningens första 
möte.

När kultur- och fritidsföreningar söker de 
allmänna bidragen hos Forshaga kommun 
ska de uppfylla vissa kriterier. 

Utgår från Barnkonventionen
Föreningsbidragens regler utgår från 
Barnkonventionen och handlar om barnens 
bästa, deras rätt till liv och utveckling, 
rätten att framföra sina åsikter och få dem 
respekterade samt rätten att skyddas mot 
övergrepp och diskriminering. Föreningar 
som söker bidrag ska i och med detta bland 

annat kunna uppvisa hur de aktivt arbetar 
för att motverka mobbning, diskriminering 
och kränkningar. Kommunen tittar även på 
inkludering i både verksamhet och styrelser 
vad det gäller exempelvis ålder och kön för 
ett jämlikt och jämställt föreningsliv. 

Utveckling och delaktighet
Reglerna är satta med mål om att utveckla 
föreningslivet och få fler delaktiga på lika 
villkor. För att följa upp frågor som dessa 
ska föreningar som söker bidrag lämna 

insyn i sin verksamhet genom att skicka 
sin verksamhetsberättelse och budget till 
kommunen. 

Forshaga kommun bjuder även in till dia-
logmöten för att samtala kring villkoren, 
föreningarnas verksamheter och utveck-
lingen av föreningslivet. 

Vill du veta mer
Bidragsreglerna i sin helhet 
finns på forshaga.se.
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Jacob Andersson 
Medlem i FIF sedan 2008 

och elev på Forshaga lärcenter.

Fem frågor

Vad brukar ni göra på träningarna?
― Under genomgången innan träningarna brukar vi gå igenom vad vi ska göra 
när träningen drar igång. Sedan brukar vi bara öva på passningar, olika skott och 
lagkänsla. Vi tränar även på vår spelförståelse. När det är match brukar vi gå 
igenom startelvan och hur bra laget vi möter är.

Hur ser ledningen ut?
― I Forshaga så finns det en styrelse i hockey och en i fotboll. De bestämmer när 
det är match och hur våra scheman ska se ut. Men kan nog lämna in synpunk-
ter, men jag har aldrig gjort det själv. Jag har heller aldrig varit med om några 
ledningsmöten. Det är om det varit det men att jag aldrig hört talas om det.

Anser du föreningsliv vara viktigt?
― Ja, det är väl bra att röra på sig så att man inte bara sitter inne och glor. Det 
är bra att röra på sig för att få en bra hälsa. Det är även bra socialt eftersom 
man får vänner genom att gå på träningarna. Då utvecklas man socialt.

Har du några förslag på hur man ska  
kunna främja Forshagas föreningsliv?
― Typ, kanske att olika föreningar går ut och pratar samtidigt, även för de 
mindre barnen. De kan berätta om vad de har för sporter som man kan börja i 
inom föreningarna. Föreningar i Forshaga kan åka ut till skolorna och ha prova 
på dagar för alla sporter och sen kan man ha tider på helgerna, om någon vill 
prova på.

Trivs du i din förening?
― Ja, det gör jag. Det är en bra förening för ledarna är bra och man träffar 
mycket vänner på träningar och det är kul. Det är en bra skött förening helt 
enkelt.

Intervju av Nikita Jönsson 
och Asta Henningsson 

Elevens val, klass 9D 
Forshaga lärcenter

Vår evenemangskalender hittar du på 
förstasidan av forshaga.se. Där kan för-
eningar, privatpersoner och företag lägga 
in evenemang så att fler kan ta del av 
informationen.

Det är från evenemangskalendern som vi 
sedan hämtar informationen som läggs ut 
på bland annat kommunens facebooksida, 
den digitala informationstavlan vid riksväg 
62 och på baksidan av Kontakten. 

Det här är ett enkelt och gratis verktyg att 
använda för att ditt evenemang ska nå ut 
lite extra till kommuninvånarna. Om eve-
nemanget bedöms vara av regionalt eller 
nationellt intresse publiceras det även på 
visitvärmland.se och visitkarlstad.se. 

Hur gör jag? 
På forshaga.se hittar du evenemangskalen-
dern och det är också där du kan anmäla 
ditt eget evenemang. Direktlänken är 
forshaga.se/evenemangstips. Här fyller du 
i ett formulär, fyll i så mycket informa-
tion som möjligt så att vi kan ta hand om 
ditt tips på bästa sätt. Efter ungefär två 
arbetsdagar ligger ditt tips ute.

Låt ditt evenemang 
synas för fler
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Pensionärernas 
riksorganisation, PRO
PRO är Sveriges största mötesplats för 
pensionärer. Organisationen har cirka 400 
000 medlemmar och finns utspridda över 
hela landet. PRO är en partipolitisk och 
religiöst obunden organisation som styrs 
demokratiskt av medlemmarna. 

PRO Forshaga är en förening som är till för 
alla som har någon form av pension. Även 
make/maka/sambo till pensionärer är väl-
komna. Föreningen startade 1944 och har 
idag cirka 450 medlemmar. PRO i Forshaga 
har bland annat studiecirkelverksamhet, sy- 
och vävgrupp, qigong, sittgymnastikgrupp 
och boule.

PRO distrikt Forshaga nås genom 
ordförande är Lennart Andersson
Telefon: 070-870 45 01 
E-post: lennart.054870406@telia.com

SPF Seniorerna
SPF Seniorerna är Sveriges äldsta fören-
ing för pensionärer och en av de största 
ideella organisationerna i landet. 
SPF Seniorerna bildades 1939 och har cirka 
270 000 medlemmar runt om i landet, 

fördelat 27 distrikt och 820 föreningar. 
Föreningen är partipolitiskt och religiöst 
obunden och är till för alla som har rätt 
till pension i Sverige, oavsett ålder. Orga-
nisationen driver opinion i såväl traditio-
nella som digitala kanaler. 

Föreningen finns i Forshaga och bilda-
des där 1982. Föreningen ska verka för 
gemenskap, trygghet och trivsel bland 
medlemmarna och tillgodose intressen för 
medlemmarna inom Forshaga kommun. 

SPF Seniorerna Forshaga Ullerud nås 
genom ordförande Sören Sandman
Telefon: 054-87 39 46 
E-post: soren.sandman@telia.com

SKPF Pensionärerna
SKPF Pensionärerna har över 170 000 med-
lemmar och är öppet för alla som har någon 
form av pension, eller är maka/make/sam-
boende/registrerad partner med medlem.

SKPF är partipolitiskt och religiöst obun-
den och tillhandahåller sociala aktiviteter, 
utbildningar och resor med mera. SKPF ar-
betar lokalt, regionalt och nationellt med 
påverkansarbete gentemot myndigheter 

och politiker för att göra medlemmarnas 
röster hörda.

SKPF Pensionärerna Forshaga, avd 124,
nås genom ordförande Ingrid Holmberg
Telefon: 070-662 94 82
E-post: forshaga.avd124@skpf.se

Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet, arbetar för reumati-
kers rätt till ett bra liv och söker lösningen 
på reumatismens gåta. Förbundet startade 
1945 och har nationellt 50 000 medlemmar. 
Reumatikerförbundet är även en medlems-
organisation med 174 föreningar indelade 
i 24 distrikt. De driver frågor, tar initiativ, 
mobiliserar och inspirerar. Organisationen 
har även förening i Forshaga kommun.

Förbundet representeras av lokal förening 
i Forshaga-Deje. Föreningen bildades i 
Forshaga för cirka 20 år sedan och har i 
dagsläget 70 medlemmar. Målet är att alla 
reumatiker ska vara fullt delaktiga och 
jämlika i samhället. 

Forshaga-Deje Reumatikerförening nås 
genom orförande Inger Olsson
Telefon: 054-87 31 44
E-post: sit.inger@telia.com

Föreningar representerade i KRPF
Forshaga kommun har ett rikt föreningsliv även bland pensionärer och personer med funktionshinder. 
Dessa organisationer, beskrivna nedan, representeras i det Kommunala rådet för pensionärer och 
personer med funktionshinder (KRPF). 
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Cissi Leibring,
jordbrukare 
Cissi har många grenar av verksamhet inom 
sitt jordbruksföretag. Den del som de flesta 
känner henne för är som fårbonde. De 
har just nu tre olika fårraser; gotlandsfår, 
finullsfår och leicester. Från dessa får säljs 
lammskinn, men också köttlådor slaktade i 
ett lokalt slakteri. I adventstider säljer Cissi 
julgranar från egen skog. Jordbruket har 
också ett antal hästar. Verksamheten drivs 
från en anrik gård i Skived, Sörgården, där 
Cissi är elfte generationen.

Anders Berglind, 
auktionist
Efter att ha drivit auktioner i Hagen finns 
nu Anders med sin verksamhet på gamla 
sågverksområdet i Deje. Där har de både 
auktioner och direktförsäljning av gammalt 
och nytt i sin lokal. En imponerande sam-
ling gamla saker blandas med mycket nytt.

Anders började sin bana som auktionist 
omkring 1992-1993, i sin fars fotspår, och 
han använder fortfarande samma klubba 
som när han började. Tillsammans med sin 
sambo Annelie driver de sin verksamhet 
mot nya mål, och med entusiasm avslöjar 
de en del framtida planer för oss. 

FÖRETAGSBESÖK

Det är viktigt för oss att erbjuda en bra 
kommunal service. Det ska vara enkelt att 
komma i kontakt med oss, handläggningen 
av myndighetsärenden ska vara snabb och 
enkel och bemötandet ska kännetecknas 
av öppenhet och dialog. Undersökningen 
ger svar på hur väl kommunen svarar upp 
mot dessa mål. Genom att fånga upp syn-
punkter och identifiera möjliga förbätt-
ringsområden lägger Insikt grunden till en 
bättre verksamhet. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
gör undersökningen i samverkan med  

Vår service ska mätas
Forshaga kommun har anmält sig till ”Löpande Insikt” som 
är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning. 
Undersökningen avser 2017 års myndighetsärenden. 

Stockholm Business Alliance (SBA) och 
Business Region Göteborg (BRG).  

Som företagare som haft kontakt med 
kommunens myndighetsutövning kommer 
man bli kontaktad för att svara på några 
frågor om hur man upplevt ärendehante-
ringen. Mätningen kommer genomföras 
löpande, och startar under hösten. Den 
första mätningen som görs avser ärenden 
som behandlats under januari till juni. 

Vi har bytt tjänst för att presentera våra 
lediga lokaler och ledig industrimark.

Objektvision.se är en heltäckande och 
oberoende marknadsplats som sammanför 
företag som söker respektive erbjuder 
lediga lokaler och kommersiella fastighe-
ter i Sverige.

Nästa företagsfrukost kommer att hållas 
den 6 december på Kulturhuset i Deje 
klockan 07.15 -09.00.

Vi serveras julfrukost med  
gröt och skinkmacka. 

Programmet presenteras längre fram!

Ny marknadsplats 
för lediga lokaler 
och mark

Notera i kalendern! 
- nästa företags-
frukost 6 december
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Sommarlovet 2017

Titta-in butiken har haft lokal på Storgatan 
men de fick en vattenskada.

18 september i år öppnade de en ny lokal 
på Järnvägsgatan i Forshaga. 

Terese Christiansen som är enhetschef 
för LSS och daglig verksamhet
invigde den nya lokalen tillsammans med 
Anne-Marie som arbetar i butiken. 

Titta-in butiken är daglig verksamhet 
i Forshaga kommun. 
Daglig verksamhet är för personer med 
funktionsnedsättningar.

Välkomna att besöka vår fina butik! 

Terese och Anne-Marie invigde 
Titta-in-butikens nya lokaler.

Konst, musik, och mat

I november ordnar Kulturskolan en kulturfestival.
Festivalen heter Kulturer möts. 

Malte Hallquist kommer att prata på festivalen 
och berätta om allt som händer. 
Folkmusik, trummor och dans till musik från 
Irland är några exempel. 

Det blir även en konst-utställning med musik.
Musiken har eleverna på Lärcenter skrivit. 
Mat och fika finns att köpa och Röda Korset 
kommer att berätta om en del av sitt arbete.    

Festivalen är på Forshaga Lärcenter 
lördag 18 november klockan 12-16.   

Information om skolan på internet  

Höstterminen 2017 och vårterminen 2018 
börjar grundskolorna i Forshaga kommun 
med Skola24.

Det är ett system på internet där skolan kan 
hantera elevernas frånvaro och schema. 

Föräldrar kommer att kunna logga in på Skola24
och läsa informationen. 
De kan också anmäla frånvaro för sitt barn 
direkt på webbsidan eller i en mobilapp.    
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Skriv en berättelse om djur

Forshaga kommun har en tävling för barn.  
Tävlingen gäller att skriva en berättelse.
Den ska handla om ett djur. 

Du behöver inte anmäla i förväg att 
du vill vara med i tävlingen. 
Fredag 10 november är sista dag att 
lämna in din berättelse. 

Du kan lämna den till biblioteket på papper 
eller skicka din berättelse med e-post till 
margaretha.gunnarsson@forshaga.se 

Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, 
din ålder och vilken klass du går i.

Barnen tävlar i två olika grupper:
• Grupp 1 är barn som går på lågstadiet
• Grupp 2 är barn som går på mellanstadiet

Lärare på Forshaga lärcenter och bibliotekarier 
på Forshaga bibliotek är jury i tävlingen. 
De kommer att läsa alla berättelser. 

Alla får ett pris 
Juryn kommer att välja en vinnare i 
grupp 1 och en vinnare i grupp 2. 
Alla som är med i tävlingen får pris. 

Har du frågor om tävlingen? 
Ring till Margaretha Gunnarsson.
Hon har telefonnummer 054 17 23 56.
Du kan också skicka e-post med frågor 
till margaretha.gunnarsson@forshaga.se
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

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

Torsdag 26 oktober
Ishockey: Brynäs-FBK på bioduken.
Forshaga Folkets hus, 19.00. Elitseriematch. 

Lördag 28 oktober
Dansa till Matz Bladhs, Forshaga Folkets hus, 
20.00. Välkommen att dansa loss. 

Söndag 29 oktober 2017
Kultursöndag: Bilbyggardag
Forshaga bibliotek, 11.00 - 13.30. Testa att 
bygga din egen magnetdrivna bil. Passar barn 
från 5 år. 

Måndag 30 oktober 2017
Bokfika på Deje bibliotek under höstlovet.
Kulturhuset, 11.00. Det bjuds på boktips, fika 
och andra aktiviteter. Passar barn 7-12 år. 

Tisdag 31 oktober 2017
Bokfika på Forshaga bibliotek under höstlovet
Forshaga bibliotek, 11.00. Det bjuds på boktips, 
fika och andra aktiviteter. Passar barn 7-12 år. 

Onsdag 1 november 2017
Film i biosalongen: Borg
Forshaga Folkets hus, seniorbio 14.00. 
Visas även på kvällen 18.30.

Fredag 3 november 2017
Sagostund på Forshaga bibliotek, 10.00. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna! Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3 och 6 år. 

Söndag 5 november 2017
Kultursöndag: Pärlor, pärlor, pärlor
Forshaga bibliotek, 11.00 - 13.30. Armband, 
snurror, halsband... Släpp loss kreativiteten och 
pärla tillsammans. Passar barn från 5 år.  

Onsdag 8 november 2017
Film i biosalongen: Vilken jävla cirkus
Forshaga Folkets hus, seniorbio 14.00. 
Visas även på kvällen 18.30.

Stickträff, Hvilan, 14.00. 

Litteraturquiz på Forshaga bibliotek, 18.00. 
Ta en fika i Café Rasten och testa dina kun-
skaper i en frågesport om högt och lågt från 
böckernas värld. 

Torsdag 9 november 2017
Godnattsagostund på Forshaga bibliotek, 18.00. 
Alla små välkomnas! Ta gärna på dig pyjamas 
och ta med ditt gosedjur så kan du gå direkt och 
lägga dig när du kommer hem från sagostunden. 

Med reservation för ändringar
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Fredag 10 november 2017
After school, ordlekar, Forshaga bibliotek, 
14.00 - 15.30. Alla barn mellan 9 och 11 år är 
välkomna på After school på Forshaga bibliotek. 
Kom till biblioteket efter skolan. Det blir prat 
om böcker, läsning, lyssning och pyssel. 

Lördag 11 november 2017
Handboll: HKB-IK Nord
Deje Sport- och simhall, 14.00. 
Herrar division 2. 

Dansa till Donnez, Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss. 

Litteratureftermiddag, Forshaga bibliotek, 13.00 
- 16.00. Forshaga bibliotek och Värmländska 
författarsällskapet bjuder in till litteraturefter-
middag. Möt författare med lokal anknytning, 
bland andra Aino Trosell som pratar om Liv och 
litteratur i Skived. 

Söndag 12 november 2017
Kultursöndag: Bokpyssel, Forshaga bibliotek, 
11.00 - 13.30. Kom och pimpa en bok som du 
kan fylla med dina egna berättelser eller bilder. 
Passar barn från 5 år. 

Tisdag 14 november 2017
Barnteater: Maja och Bobbo, Forshaga Folkets 
hus, 10.00. En humoristisk och varm berättelse 
med dockor, musik och sång om att vara vänner, 
bli ovänner och att kunna säga förlåt. Gratisbil-
jetter hämtas på Forshaga bibliotek. 

Onsdag 15 november 2017
Bio: Neruda
Forshaga Folkets hus, seniorbio 14.00. 
Visas även på kvällen 18.30.

Torsdag 16 november 2017
Boken vs filmen, Forshaga bibliotek, 18.00. 
Är boken bättre än filmen? Vi träffas två tors-
dagskvällar och diskuterar Fyren mellan haven 
av M.L. Stedman. 

Fredag 17 november 2017
After school, Afternoon read.
Forshaga bibliotek, 14.00 - 15.30. Alla barn 
mellan 9 och 11 år är välkomna på After school 
på Forshaga bibliotek. Kom till biblioteket efter 
skolan. Det blir prat om böcker, läsning, lyssning 
och pyssel. 
 
Sagostund på Forshaga bibliotek, 10.00. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna! Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3 och 6 år.  

Måndag 20 november 2017
Dansa till Samzons, Forshaga Folkets hus, 18.00 
- 21:30. Välkommen att rocka loss. 

Onsdag 22 november 2017
Bio: Lady M
Forshaga Folkets hus, seniorbio 14.00. 
Visas även på kvällen 18.30.

Stickträff, Hvilan, 14.00. 

Torsdag 23 november 2017
Boken vs filmen, Forshaga bibliotek, 18.00. 
Är boken bättre än filmen? Vi träffas två tors-
dagskvällar och diskuterar Fyren mellan haven 
av M.L. Stedman. 

Lördag 25 november 2017
Dans till Highlights, Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss. 

Söndag 26 november 2017
Handboll: HKB-HP Skövde 90.
Deje Sport- och simhall, 14.00. 
Herrar division 2. 

Handboll: HKB-Borås HK 84.
Deje Sport- och simhall, 16.00. 
Damer division 2. 

Kultursöndag: Julpyssel, Forshaga bibliotek, 
11.00 - 13.30. Tjuvstarta advent med julinspire-
rat pyssel på biblioteket. Passar barn från 5 år. 

Fredag 1 december 2017
Sagostund på Forshaga bibliotek, 10.00. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna! Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3 och 6 år. 

Onsdag 6 december 2017
Stickträff, Hvilan, 14.00.

Lördag 9 december 2017
Dansa till bandet Per-Håkans, Forshaga Folkets 
hus, 20.00. Välkommen att dansa loss. 

Söndag 10 december 2017
Handboll: HKB-HK Lidköping.
Deje Sport- och simhall, 16.00. 
Damer division 2. 

Handboll: HKB-GIK Wasaiterna.
Deje Sport- och Simhall, 14.00. 
Herrar division 2. 

LÖRDAG 28 OKTOBER 10-13
HVILAN, FORSHAGA

Höstbasar
Loppis, försäljning av hantverk, 
stickat, bröd, sylt med mera.

SÖNDAG 19 NOVEMBER 11-14
FORSHAGA BIBLIOTEK

Leksaksbytardag
Kultursöndag: Kul för barnen, bra  
för plånboken och smart för miljön. 
Varje barn får byta upp till fem  
leksaker eller böcker. 

FREDAG 24 NOVEMBER 14-15.30
FORSHAGA BIBLIOTEK

After school
Julaktiviteter! Alla barn mellan 9 och 
11 år är välkomna på After school. 
Kom till biblioteket efter skolan.


