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Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

När är det kris? Idag 
när vi sitter i våra 
varma, rymliga och 
ljusa bostäder, ofta 
med mer mat och 
pengar än vad vi 
egentligen behöver 
för att överleva, så 
ropar vi ordet kris 
så snart Tre kronor 
förlorat i ishockey 
eller att bussen är 
försenad med några 

minuter. Om sedan krisen är i form av 
ett strömavbrott några timmar, eller att 
wifi inte fungerar eller om det snöat i 
Stockholm, ja då är krisen än närmare den 
totala katastrofen. Visst händer det ibland 
saker som gör att vår egen bekvämlighet 
blir lidande, men sällan så allvarligt att 
det verkligen kan talas om kris.

För hundra år sen, 1918, ingen jättelång 
tid sedan egentligen med tanke på att 
jag är över ett halvsekel själv, då kunde 
man däremot prata om kristider. Krigsav-
slut med efterdepression, fattigdom och 
hungersnöd. Massarbetslöshet, ransone-
ring på potatis, livsmedel och kläder och 
utöver detta slår Spanska sjukan till och 
nästan 30.000 invånare dör inom loppet 
av ett par månader. Med detta i minne är 
det därför spännande att se hur vi, den 
moderna och upplysta 2000-tals männis-
kan, har så lätt att glömma vad en riktig 
kris egentligen är.

Men allvarliga kriser kommer och även om 
vi för närvarande lever i ett tryggt och rikt 
samhälle så händer förr eller senare saker 
som vi inte trodde skulle hända. Det finns 
därför anledning att arbeta för att mini-
mera risken för att krissituationer uppstår, 
och/eller att förbereda sig inför det som 
kan hända. Detta kan du och jag göra på 
lite olika sätt. Det bästa är att ha ett för-
hållningssätt att alltid tänka efter före, då 
skapar vi tillsammans möjligheter att klara 
en kris bättre än om vi inte gör det.

Ibland händer saker där vi prövas, det kan 
vara att hjälpa människor i nöd då något 
inträffat: en brand, en sjukdom, en all-
varlig olycka eller någon som är på flykt. I 
dessa situationer är vi starka, vi sträcker 
gärna ut en hjälpande hand eller hjälper 
till på annat sätt.  Det gör vi för att vi vet, 
att det vi gör med gemensamma krafter 
gör oss starkare än när vi är ensamma.  

Den värsta krisen är därför om vi männ-
iskor slutar bryr oss om varandra, och 
den krisen ska vi aldrig uppleva. Viktiga 
uppgifter ligger framför oss, och framti-
dens svårigheter löser vi därför alltid bäst 
gemensamt.

PERS KRÖNIKA

Bygglov innan semestern
Har du planerat ett byggprojekt till sommar-
semestern? Då är det hög tid att du skickar 
in din bygglovsansökan! Det är många som 
söker innan sommaren och väntetiden blir 
då längre innan du kan få ditt lov. 

Vi har tio veckor på oss att besluta från 
komplett ansökan. Du hittar information 
om vad din ansökan behöver innehålla på 
vår hemsida. Hör av dig om du är tveksam 
då olika byggen kräver olika uppgifter. 

Tänk också på att i semestertider är det 
färre handläggare som jobbar och nämn-
den, som måste besluta i vissa ärenden, 
sammanträder inte i juli månad.

Kontakta oss! 
Telefon: 054-17 20 00 (växeln)
Miljö- och byggkontoret har telefontid 
vardagar klockan 10-12, ej tisdagar.
E-post: mbn@forshaga.se
www.forshaga.se
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Lisa Nordlöf och Josefin Ohlson jobbar 
som utvecklingspedagoger inom förskolan. 
Det innebär att man, förutom att jobba i 
en barngrupp, har tid avsatt för aktuella 
utvecklingsfrågor. Här berättar de om 
förskolornas säkerhetsarbete.

Vad handlar säkerhet om i förskolan?
- Säkerhet är att uppmärksamma och age-
ra om man misstänker att ett barn far illa 
och det är att vara förberedd om något 
allvarligt händer. Och säkerhet handlar 
kanske mest om det vi gör dagligen: att 
använda grindar, både ute och inne, att 
se över lekutrustning, att plocka undan 
föremål som kan sättas i halsen eller att 
skjuta in stolar så inte de små barnen kan 
klättra upp och falla. Vi tänker på att 
sprida ut personalen så att vi har uppsikt 
överallt och att hela tiden räkna in bar-
nen så att ingen blir kvarglömd eller går 
undan. Första hjälpen finns alltid med ut 
på utflykter samt en lista över vilka barn 
som är med. 

Hur jobbar ni förebyggande?
- Sedan hösten 2015 har alla förskolor i 
kommunen en gemensam krispärm. När 
något händer ska vi i personalen alltid veta 
vad vi ska göra, det ska sitta i ryggmär-
gen. Alla ska veta var pärmen finns. Varje 
förskola har ansvar för att information 
som viktiga telefonnummer och barnlistor 
med till exempel allergier är aktuell. I 
krispärmen finns information om vad vi gör 
om ett barn försvinner, om det brinner, om 
någon sätter i halsen, dödsfall, förgiftning 
och mycket mer. Det finns också illustre-
rade scheman för till exempel hjärt- och 
lungräddning och luftvägsstopp. 

Hur pratar ni med barnen om säkerhet?
- Det finns mycket material att använda sig 
av i barngruppen, böcker och bilder. Ibland 
tar vi upp frågor efter en aktuell händelse. 
Som efter branden på multisportarenan 
då en förskola fick utrymmas. Barnen 
hade såklart många frågor efter en sådan 
händelse. På senare tid har man även 

Inom förskolan är frågor kring säkerhet en del av vardagen. Om något händer ska alla veta vad som ska 
göras och vem som gör vad. De senaste åren har de olika förskolorna jobbat systematiskt med att ta fram 
gemensamma rutiner för olika situationer, som till exempel om ett barn försvinner, om det brinner, om 
någon sätter i halsen, vid dödsfall, förgiftning och mycket mer.

Både barn och föräldrar får årligen 
svara på frågor om hur de upplever 
förskolan. Det är värdefull information 
när vi ska utveckla vår verksamhet.

Du ska känna dig trygg

börjat prata om inrymning – om man skulle 
känna att det uppstod en otrygg situation 
utomhus. Fyra gånger per år kontrolleras 
status på brandlarm, brandsläckare och 
utrymningsvägar. En gång per år övar vi 
utrymning. I samband med det kan man 
prata med barnen till exempel om hur man 
larmar SOS via 112 och att man inte ska 
springa och gömma sig om elden kommer. 

Vi arbetar mycket med att barnen ska kunna 
sätta ord på sina känslor och prata om svåra 
frågor. Förskolan ska vara trygg, rolig och 
lärorik. Vi använder dockteater, samtal, 
känslokort, drama, bild, musik, dans och 
rörelser för att utrycka oss. Vi pratar om 
hur man vill bli bemött och all personal går 
utbildning i ICDP, vägledande samspel. Vi 
har planer mot diskriminering och kränkan-
de behandling som vi jobbar efter. 

Föräldrarna lämnar över det käraste de 
har till oss. Det är vårt jobb att de ska 
kunna känna sig trygga med det!

Tem
a

! 

Förskolan ska 
vara en trygg plats
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När tillvaron vänds upp&ner
Har du funderat på vad du gör när strömmen                 försvinner, huset blir kallt och vattnet är borta? 
Det går inte att ta ut pengar eller tanka, livsmedlen i affären tar slut för att leveranserna inte fungerar 
och det finns inget internet. Att förbereda sig inför en sådan kris är en bra idé.

Samhällskris
En samhällskris berör många människor 
och viktiga samhällsfunktioner. Den krisbe-
redskap vi har i samhället innebär att alla 
måste ta ansvar och vara förberedda när 
något oväntat händer. Speciellt i krisens 
inledningsskede behöver samhället satsa 
sina resurser på svaga grupper och övriga 
måste kunna klara sig själva.

Ansvar vid en större kris
Den som ansvarar för en verksamhet under 
normala förhållanden ansvarar för den 
också under en kris. Vid en större kris 
har Länsstyrelsen Värmland i uppdrag att 
stödja och samordna insatser. Det kan till 
exempel gälla en händelse som berör ett 
större område och flera kommuner i länet.

Planera inför en kris
Du och din familj behöver planera för att 
klara er på egen hand i upp till en vecka.

 Efter den tiden kanske inte krisen är över 
men det ger dig tid att få information, 
fundera över situationen och hur du ska 
agera framöver. 

Krislåda
Samla det du behöver i en låda som hela 
familjen vet var den finns. I en ”krislåda” 
bör det finns utrustning som kan hjälpa dig 
med värme, vatten, mat och kommunika-
tion. Det är till exempel ljus, ficklampa 
med extra batterier, tändstickor, cam-
pingkök med bränsle, matvaror med lång 

lagringstid, vattendunkar för dricksvatten, 
batteriradio med batterier, hygienproduk-
ter, foder till husdjur, filtar, sovsäckar och 
liggunderlag. Har du en braskamin eller 
annan värmekälla som eldas med ved, se 
till att du alltid har ved hemma. 

Broschyr till alla hushåll
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) genomför 28 maj—3 
juni kampanjen ”Krisberedskapsveckan” 
tillsammans med bland andra länsstyrelser, 
kommuner och frivilligorganisationer. I år 
skickar MSB ut broschyren ”Om krisen eller 

Foto: Thomas Henrikson, MSB
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Foto: Thomas Henrikson, MSB

Mer att läsa
www.dinsakerhet.se
www.msb.se
www.raddningkarlstad.se
www.lansstyrelsen.se/varmland

kriget kommer” till alla hushåll. Syftet 
med broschyren är att informera om hur 
vi alla ska förbereda oss på följder av all-
varliga olyckor, extremt väder, it-attacker, 
terrorattentat eller militära konflikter. 
Broschyren ger bland annat en mängd kon-
kreta råd och tips, berättar om privatper-
soners ansvar, vad höjd beredskap är och 
hur man ska agera. 

Håll utkik efter broschyren i din brevlåda 
sista veckan i maj. Har du frågor med 
anledning av broschyren vänder du dig till 
MSB som öppnar ett kontaktcenter i maj 
just för detta. 

Tem
a

! 
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Josefine Åslund
jobbar som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör.

Fem frågor

Vad gör du i ditt arbete?
- Jag handlägger tillstånd och gör tillsyn hos företag som hanterar till exempel 
tobak, alkohol, kemikalier och receptfria läkemedel. Men största delen handlar 
om livsmedel. Jag kontrollerar att den som producerar och säljer mat har till-
räckliga goda kunskaper och lokaler för att göra detta på ett säkert sätt.

Varför är livsmedelstillsyn viktigt?
- Det är viktigt för att du som konsument ska känna dig trygg med att den mat 
du äter inte gör dig sjuk av bakterier, allergier, glaskross eller att du hittar 
insekter, larver eller musbajs i maten. Det kan till exempel vara hygien i ett kök 
som jag kollar, eller att innehållsförteckningar är fullständiga så att någon som 
är allergisk kan vara säker på att inte få i sig något den inte tål. Om något hän-
der så ska det gå att spåra var i kedjan det felar, så att man kan åtgärda det. Vi 
följer EU-lagstiftningen vilket betyder att det ska vara lika säkert att besöka en 
restaurang var du än befinner dig i Europa.

Hur går kontrollen till?
- Oftast åker jag ut oanmäld till restauranger, kiosker, butiker, skolkök, äldrebo-
enden, matvagnar med mera. Jag går igenom en lång rad punkter som handlar 
om att det ska vara rent och snyggt, ordning och reda. Jag kollar så varor inte 
gått ut i datum, att temperaturen är rätt och att personalen tvättar händerna. 

- Jag arbetar i både Forshaga och Munkfors kommuner och har ungefär 120 
anläggningar som jag besöker. Hittar jag något som inte stämmer åker jag 
tillbaka. I värsta fall kan jag förbjuda en del av verksamheten och är det riktigt 
stora brister kan anläggningen bli tvungna att stänga tills det är åtgärdat. 

Vad kan jag själv tänka på?
- Som konsument har du alltid rätt att få svar på vad det du beställer innehåller. 
Köket eller butiken måste alltid kunna berätta vad som finns i varan. Hemmavid 
kan du tänka på att inte blanda olika livsmedel, till exempel skära kyckling och 
sallad på samma skärbräda och att alltid snabbt kyla ner mat som ska sparas 
efter middagen.

Hur kan man koppla ditt jobb till tidningens tema, kris?
- Livsmedelssäkerhet räknas som en viktig samhällsfunktion. I en kris är det 
viktigt att livsmedelssäkerheten håller hög klass. Annars är risken att krisen 
förvärras, till exempel redan överbelastad sjukvård. Länsstyrelsen har nyligen 
initierat ett länsövergripande samarbete med fokus på just säkerhet, kris och 
beredskap för livsmedel som vi deltar i. 

Hur klarar 
kommunen 
vatten, värme 
och mat vid ett 
strömavbrott? 
Kommunens verksamheter är, liksom 
samhället i övrigt, beroende av ström, 
vatten, värme och internet. Men vilken 
beredskap har vi i Forshaga kommun 
och hur klarar vi verksamheten vid till 
exempel ett strömavbrott?

Vatten
Rening av dricksvatten kan pågå som 
vanligt med hjälp av reservkraft. 
Däremot fungerar inte reningen av 
avloppsvatten utan orenat vatten kan 
rinna direkt ut i naturen.

Värme
Forshaga Energi har ingen reservkraft 
vid sina panncentraler. Det innebär 
att det kan bli kallt i skolor, förskolor 
och vårdboenden. Förberedelser pågår 
inom Forshaga Energi för att förbe-
reda panncentralerna att fungera med 
reservkraft. 

Mat 
För närvarande finns ingen beredskap 
för alternativ matlagning och det som 
står till buds är enklare kall förtäring. 
Just nu pågår ett arbete tillsammans 
med Räddningstjänsten för att planera 
hur vi bättre kan förbereda mathante-
ringen under olika krissituationer.

Foto: Thomas Henrikson, MSB
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Vem har ansvaret?
När det inträffar händelser som berör 
till exempel ett av våra äldreboenden 
träder i första skedet personalen på plats 
in och ser till att boende tas om hand. 
När räddningstjänsten är på plats är det 
räddningsledaren på platsen som leder 
arbetet. Vid allvarligare och längre kriser 
i kommunen inrättar kommunledningen en 
krisledningsstab för att kunna samordna 
krisledningsarbetet med berörda myndig-
heter, exempelvis med räddningstjänsten.

Störst beredskap för brand
Erika Svensson arbetar som undersköterska 
på natten på Lintjärn. Hon har arbetat 
mycket med kris- och säkerhetsfrågor i sin 
roll som skyddsombud. Hon talar om olika 
risker man behöver ha beredskap för. Erika 
lyfter fram brand som den risk man behö-
ver ha störst beredskap för, sannolikheten 
för till exempel översvämning är inte stor 
varken på Lintjärn eller Ullerudsgården. 

- Ett större elavbrott, berättar Erika, 
hade vi för cirka ett år sedan på Lintjärn. 
Då lärde man sig mycket om hur känslig 
verksamheten faktiskt är. 

Planerat för trygg utrymning
Förra året byggde man om på Lintjärn och 
flyttade ned de som bodde på det andra 
våningsplanet för att öka säkerheten och 
möjligheter till utrymning vid brand. Trap-
porna är svårforcerade för de äldre med 
demenssjukdomar och de som är rörelse-
hindrade. I dag finns det endast kontors-
rum på övre våningsplanet.

Informera och lugna de boende
Erika fortsätter att berätta om elavbrottet. 
- Det som var viktigast initialt vid elav-
brottet var att gå runt med ficklampa och 
lugna och berätta för de boende vad som 
hänt. En sådan situation, med plötsligt 
mörkläggning som ett elavbrott medför, kan 
oroa demenssjuka mycket. Det viktigaste för 

Att arbeta förebyggande är viktigt för att minimera riskerna för att en kris uppstår. Att bedöma riskerna 
och vara förberedd om krisen ändå är där är minst lika viktigt. I vår kommun finns två äldreboenden, 
Lintjärn och Ullerudsgården. Där har man lyft fram brand som den risk man tror sig behöva störst beredskap 
för. Att alla i personalen vet vad man ska göra och hur en säker utrymning genomförs är A och O.

Personer som bor på vårdboende har ofta 
svårt att själva kunna hantera en brand 
och utrymma, och behöver därmed hjälp. 
Brandskyddskraven är därför höga.

Höga brandskyddskrav

oss när det hände vara att se till att prata 
med och lugna de äldre demenssjuka och in-
formera ordentligt. Oron och att inte förstå 
vad som pågår är en riskfaktor i sig själv för 
en demenssjuk.

Personalen vet vad de ska göra
- All personal har personliga larm och får 
genom dessa direkt en signal om det brin-
ner någonstans, berättar Erika. Erika berät-
tar om den instruktion som alla följer vid 
larm. Det första som ska göras är att rädda 
och utrymma. Sedan larma till 112 och i 
tredje steg göra en bedömning om man kan 
släcka utan fara för den egna personen. 

På båda äldreboendena finns digitala 
tavlor där personalen direkt kan se var 
det larmar för att snabbt kunna planera 
eventuell utrymning. Byggnaderna är också 
indelade i brandceller där varje lägenhet/
rum är en brandcell. Alla korridorer har 
branddörrar som går igen vid brandlarm.

Tem
a
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Beredskap på 
våra äldreboenden
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Vi har i uppgift att kontrollera att företag och privatpersoner följer 
olika lagstiftningar. Dessa finns för att vi ska känna oss säkra och 
trygga i vårt samhälle. Inom området miljö och bygg kan detta handla 
om kontroll av restauranger, industrier, skolor, bostäder med flera.

Bygglov
Vid en bygglovsprövning ser våra handläg-
gare till att de som bygger kontrollerar 
att byggnaden uppfyller de krav som finns 
enligt Boverkets byggregler (BBR). Det 
kan handla om brandsäkerhet, elsäkerhet, 
konstruktion med mera. Dessa krav finns 
till för att i möjligaste mån säkerställa 
trygga byggnader. Det kan handla om att 
en byggnad inte ska rasa ihop, att det vid 
brand ska ta en viss tid innan den sprider 
sig till kringliggande byggnader eller att 
ett barn inte ska kunna skada sig på lågt 
sittande glaspartier. Den slutliga kontrol-
len sker innan bygget får tas i bruk, då alla 
krav som ställts ska vara uppfyllda av den 
som bygger.

Livsmedel
Vi har även tillsyn på alla restauranger 
och butiker som hanterar någon form av 
livsmedel. Denna kontroll är till för att 
säkerställa att hanteringen av den mat vi 
köper och äter inte ska äventyra vår hälsa. 
Det kan handla om att varor ska vara rätt 
märkta så att vi får det vi faktiskt betalar 
för, att färskvaror hanteras på ett hygie-

Kraven i lagen är 
till för din säkerhet

niskt riktigt sätt eller att en restaurangä-
gare känner till risker och regler kring han-
teringen av olika livsmedel och serverar 
säker mat.

Miljö och hälsa
Alla vill vi att våra barn ska ha en säker 
och hälsosam skolmiljö. Detta hjälper 
Forshaga kommun till med genom att 
regelbundet kontrollera skolmiljöer så att 
den inte gör dem sjuka eller allergiska. 
Kontrollen berör ventilation, fukt, mögel 
och annat som kan påverka inomhusmil-
jön. Vi kontrollerar också många företag 
som har någon form av påverkan på 
miljön, så att regler och lagar följs. Denna 
miljöskyddstillsyn kontrollerar så att inte 
företagen förorenar luft och vatten samt 
hanterar avfall, buller och transporter på 
ett miljöriktigt sätt.

Sommar-
vikarier till 

vård och omsorg

forshaga.se/sommarvik

Tillsammans gör vi skillnad 

för våra invånare

 - varje dag!

VI SÖKER

Översvämning och 
höga flöden
Klimatförändringarna pågår globalt och 
regionalt. I Värmland handlar det om 
temperaturhöjning, ökade nederbörds-
mängder och förändrade nederbörds-
mönster samt förändrade flöden i våra 
vattendrag.

Vårt läge vid Klarälven är en av våra 
styrkor och en viktig förutsättning för 
kommunens utveckling. Närheten till 
Klarälven är en av flera anledningar att 
många söker sig just till vår Forshaga 
kommun. Men på grund av sitt läge 
riskerar också kommunen att översväm-
mas vid höga flöden i Klarälven vid 
exempelvis vårflod vid smältande snö 
eller skyfallsöversvämning. Översväm-
ningsriskerna innebär stora utmaningar.

Den regionala handlingsplanen 
”Värmland i ett förändrat klimat” är 
en vägledning för arbetet i länet. Den 
beskriver nuläge, behov och åtgärder 
för klimatanpassningsarbetet. Hand-
lingsplanen togs fram 2013-2014 av 
Länsstyrelsen i Värmland i samverkan 
med kommuner och flera andra aktörer 
i länet.

Te
m

a
! 
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POSOM står för psykisk och social omsorg vid olyckor och katastrofer. 
POSOM är en ideell organisation som stöttar drabbade och anhöriga 
med krisstöd. POSOM Karlstadsregionen är en gemensam resurs för 
Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors kommuner. 

Vad gör POSOM?
POSOM är ett komplement till samhällets 
övriga resurser för krisstöd. POSOM hjälper 
bland annat till med praktiskt, socialt och 
psykologiskt stöd till drabbade och vittnen 
vid olyckor och katastrofer.

Hur kallas POSOM-gruppen in?
Ansvarigt befäl från räddningstjänst, polis, 
ambulans och sjukvård kan begära POSOM-
stöd till drabbade genom att kontakta 
POSOM:s ledningsgrupp eller larma via SOS 
Alarm AB.

Ledningsgrupp
POSOM Karlstadsregionens verksamhet 
leds av en ledningsgrupp som består av 
representanter från kyrkan, sjukvården, 
räddningstjänsten, socialförvaltningen och 

POSOM stöttar 
drabbade och anhöriga

från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Alla larm till POSOM-gruppen 
förmedlas via ledningsgruppen, som sedan 
i sin tur larmar ut stödpersoner.

Stödpersoner
POSOM Karlstadsregionen har ett 70-tal 
ideella stödpersoner som kommer från 
många olika samhällssektorer. De får 
kontinuerlig utbildning för sitt uppdrag 
och genomför årligen totalt ca 20-talet 
POSOM-insatser. 

Är du intresserad? 
POSOM söker ständigt nya stödpersoner. 
Maila till posom@karlstad.se och ge en 
kort beskrivning av dig själv. Sen blir du 
kontaktad av POSOM-ledningsgrupp för ett 
uppföljande samtal.

Information från Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen där vår kommun ingår. 

Vill du jobba som 
deltidsbrandman?
I Forshaga kommun finns det brand-
stationer i Forshaga och Deje. Dessa 
bemannas med räddningstjänstpersonal 
i beredskap, även kallade deltids-
brandmän, som snabbt kan rycka ut vid 
bränder och olyckor. 

Är du intresserad?  
Hör av dig till avdelningschef  
Björn Johansson på e-post 
bjorn.johansson2@karlstad.se  
eller respektive stationschef.  
Du hittar mer information och kontakt-
uppgifter på raddningkarlstad.se.

       Gilla
Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
finns på facebook. Följ deras arbete och 
se vad som är på gång genom att gilla
facebook.com/raddningstjansten

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

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

6 4 9
Den 5 april 2018 hade 
vi 3649 gillare på vår 
facebooksida.

3

Tem
a

! 
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Hilma Holmedahl Lydia GuttmanJuni Svartling Lisen Skott

Alice Nilsson

Malva Jacobsson

Alicia Yvdal

Molly Eliasson

Elly Lundin

Sam Bjureld Kjellin

Emmanuel Lindroos

Adrian Radevik

Vide Lindskog

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn 
välkomna genom att besöka dem och deras familjer.

Besök hos de nyfödda

Några gånger om året åker vårt kommu-
nalråd runt i kommunen för att hälsa på 
familjernas nya medlemmar. Barnet får 
blommor och kommunens maskot Björn. 
Bebisuppvaktningarna har blivit en fin 
tradition sedan första besöket år 2000. 

Med omkring 100 uppvaktade bebisar varje 
år har besöken blivit många! Och för oss är 
det mer än ett trevligt sätt att välkomna 
våra nya invånare. Det är också ett sätt 
att få ta del av familjernas synpunkter och 
funderingar kring vår gemensamma plats!
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Lär dig spela ett instrument
På kulturskolan kan man lära sig att 
spela många olika instrument. Vi erbjuder 
undervisning i fiol, gitarr, elbas, elgitarr, 
piano, blockflöjt, klarinett, saxofon, 
trumpet, valthorn, baryton, trombon och 
trummor. Kötiderna varierar för olika 
instrument men vi har löpande antagning 
och meddelar så fort det finns plats. 

Danskurser
För den som hellre dansar finns bland annat 
jazzdans, modern dans, dansmix och show-
dans. Och så ”Huvud, axlar, knä och tå” för 
deltagare 60+ som vill ha roligt och stärka 
upp kroppen med enkla dansrörelser.

Sång individuellt och i kör
Individuell undervisning i sång erbjuds 
från årskurs 6 och vi har kör för elever i 
årskurs 1-3. Det finns även möjlighet för 
de som är nya i Sverige att delta i en kör 
där vi sjunger sånger på svenska tillsam-

mans med tonvikt på språkinlärning. Våra 
pedagoger åker även ut till skolorna för 
undervisning. Ett exempel på detta är 
musikterapi enligt FMT-metoden.

Hos oss kan barn och unga som går i för-
skola och skola delta i kurser och grupper i 
dans, instrument, sång och kör. 

Tillfälliga kurser och prova-på
Vissa terminer har vi även möjlighet att 
presentera nya kurser utöver basutbudet. 
Vi har nyligen haft en mycket populär 
kurs i musikdata, som troligtvis blir av 
igen. I april startade två prova-på-kurser; 
improvisationsteater samt skapande och 
drama. På kursen improvisationsteater 
får barn i åldrarna 7 till 10 år prova på 
improvisationsteater. Kortkursen konst och 
drama vänder sig till elever i årskurs 4-6 
som får möjlighet att vara kreativa i denna 
kombination.  

Det här är 
kulturskolan

Är dina barn intresserade av sång, dans, drama, musik eller bild och form? Är du ny i Sverige och vill 
bättra på din svenska genom sång eller är du kanske 60+ med behov av att stärka upp dig med lite dans? 
Då har kulturskolan aktiviteten!

Vi tar in nya elever inför kursstart och 
fortlöpande under året. Du får en plats 
så snart det blir en ledig. I de flesta fall 
kan du hyra instrument av oss.

Välkommen till oss

Vem kan delta?
Kulturskolan är i första hand till för barn 
och unga i Forshaga kommun. Men det 
finns även ett par aktiviteter för seniorer 
och nyanlända i utbudet. Våra pedagoger 
är utbildade och själva aktiva konstnärer, 
musiker, dansare med mera. 

Aktiviteter och öppet hus
Kulturskolan har återkommande aktiviteter 
som konserter, dansdagar, och orkester-
klassprojekt. Den 19 april har vi öppet 
hur på Forshaga lärcenter där du som är 
intresserad kan komma och titta på vår 
verksamhet och prata med pedagogerna.

Intresserad?
Mer om våra utbildningar, hur du går 
tillväga för att söka samt vad som är 
på gång hittar du på 
forshaga.se/kulturskolan

19/4
Välkommen på 
kulturskolans  

öppet hus
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Nu drar Friska Forshagas stolpjakt igång 
igen. Friska Forshaga är vår friskvårds-
satsning som vi gör tillsammans med 
orienteringsklubbarna SISU Forshaga SK 
och Deje SF. Stolpjakten passar alla! Det är 
enkelt att komma igång och du gör det när 
det passar. Du väljer själv ditt tempo eller 
om du vill ha sällskap. På köpet får du se 
mer av bygden och får frisk luft!

Hur går det till?
Vi har placerat ut några kontrollstolpar på 
mer eller mindre kluriga platser i Forshaga 
och Deje med omnejd. Så har vi tryckt upp 
kartor över dessa två områden där vi har 
markerat varje stolpe med en ring. Din 
utmaning är att med hjälp av kartorna för-
söka hitta så många stolpar som möjligt.

Startskottet
Den 21 april släpper vi de första kontroller-
na i Forshaga och Deje. Du som bor i kom-
munen får kartorna i din brevlåda. Även i 
år kommer vi ha fyra extra kartsläpp.

Nära 400 stolpjägare
2017 var ni 370 deltagare som registrerade 
minst en stolpe. Totalt antal registrerade 
stolpar var 17 746 stycken. Vi hade totalt 

Friska 
 Forshaga

satt ut 180 stolpar och 29 deltagare hit-
tade och registrerade alla stolpar. Bra 
jobbat!

Registrera och tävla
Varje registrerad stolpe är en lott i våra 
två dragningar. Skapa ett konto och 
registrera alla stolpar du hittar och om ni 
är flera som letar tillsammans så får alla 
registrera hittade stolpar. Det går också 
bra att lämna in ett papper med de stolpar 
och koder du hittat. Mer information om 
var och hur du registrerar dig finns på 
kartan.

Häng med på Kickoff
I samband med att vi startar årets Friska 
Forshaga den 21 april, har vi kickoffer 
både i Deje och i Forshaga 11.00 – 12.30. 
Kom gärna och prata med oss! Vi finns 
utanför ICA Nära i Deje och Apoteket i 
Forshaga. 

Vi som jobbar med Friska Forshaga är 
medlemmar i Deje SF och Sisu Forshaga 
SK, i samarbete med Forshaga kommun. Vi 
hoppas att du har väntat lika mycket som 
vi på att säsongen ska starta.

Under 2017 registrerades 17 746 stolpar av 

370 
deltagare!

Den 21 april är friskvårdsarrangemanget Friska Forshaga tillbaka för sjätte året. Om du bor i Forshaga 
kommun kommer du att få två kartor i din brevlåda. Friska Forshaga passar alla. Det är enkelt att 
komma igång och du gör det när det passar dig. Alla som registrerar hittade stolpar har chans att 
vinna fina priser. Häng med!

Försäljningsställen 
Saknar du karta eller om du vill ha fler 
finns de på våra utlämningsställen;

• ICA Nära Deje
• OKQ8 Forshaga
• Apoteket Lärkan Forshaga
• Forshaga lärcenter

Om du har sagt nej tack till reklam så får 
du ingen karta i posten. Då kan du hämta 
kartan på något av dessa utlämningsställen. 

Extra kartsläpp
Skived ............................................ 8 maj
Hagen ............................................ 5 juni
Dömle-Mon .................................. 26 juni
Abbortjärn ..............................14 augusti

Ps! Om du kommer på våra motions-
orienteringar på tisdagskvällar har du  
möjlighet att få tillgång till bonuskoder. 
Tider för träningarna finns på vår hemsida 
forshaga.stolpjakten.se
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Sopning av sand
Våren är sen detta år och det gör att 
vi inte kunnat börja sopa lika tidigt 
som de senaste åren. Denna vinter har 
vi också sandat rekordmycket vilket 
innebär att det kommer ta lång tid att 
sopa upp sanden. Vi har planerat att 
sopa i två skift och kan därmed hålla 
på längre om kvällarna. I år börjar vi 
sopa i Deje. På vår hemsida skriver vi i 
vilken ordning vi sopar, gå in på
forshaga.se/sopning.

Spola rätt
Toalettpapper är det enda papper du 
ska slänga i toaletten. Vet du varför? 
Jo, för att det lätt löser upp sig i vat-
ten. Det gör inte annat papper som 
i stället bidrar till att det blir stopp 
i avloppet. Ledningar täpps igen och 
pumpar stannar och då kan orenat vat-
ten rinna rakt ut i Klarälven. 

Allt annat papper slänger du i en pap-
perskorg. Det är till exempel hushålls-
papper, tvättlappar, våtservetter och 
pappersnäsdukar. Det gäller också
skräp av alla de slag, till exempel 
blöjor, pappersnäsdukar, bomullstus-
sar, all olja (även matolja), färgrester, 
aceton, bekämpningsmedel, kemikalier, 
aska, mediciner, bomullspinnar, hår, 
trasor, mensskydd, kondomer, kattsand, 
matrester, cigaretter och snus. 

Friska 
 Forshaga

Värmland står inför flera viktiga miljö- och klimatutmaningar. För 
att driva arbetet framåt och synliggöra kommunernas insatser har 
vi, tillsammans med flera andra kommuner, skrivit under en miljö-
överenskommelse tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland. 

Miljööverenskommelsen undertecknades 
i samband med Värmlands miljö- och kli-
matdag den 20 mars, där kommunfullmäk-
tiges ordförande Angelica Rage represen-
terade Forshaga kommun vid signeringen 
tillsammans med landshövdingen Kenneth 
Johansson.

 
Ett viktigt ställningstagande
Miljööverenskommelsen är ett frivilligt, 
men ack så viktigt ställningstagande, där 
Forshaga kommun beskriver och åtar sig 
åtgärder som ska genomföras under pe-
rioden 2018-2020. Åtgärderna görs för att 
uppnå miljömålen och att anpassa sig till 
ett förändrat klimat.
 
Fem fokusområden
Under 2017 har kommunerna tillsammans 
med länsstyrelsen jobbat fram fem olika 

Miljööverenskommelser 
för ett hållbart Värmland

fokusområden som särskilt viktiga. Hälsa 
och livsstil, hållbart brukande av skog- och 
odlingslandskap, hållbar vattenförvaltning, 
hållbar samhällsplanering och minska kli-
matpåverkan. Utifrån dessa fokusområden 
har vi tagit fram åtgärder som har proces-
sats hos både tjänstemän och politiker. 
Forshaga kommun åtar sig bland annat att 
börja jobba mer strategiskt med miljö- 
och klimatfrågan, arbeta för en fossilfri 
fordonsflotta, ta fram en VA-plan för hela 
kommunen och införa riktlinjer för miljö- 
och sociala krav vid våra upphandlingar.
 
Vi vill vara med och jobba för en långsik-
tigt hållbar framtid, där miljööverenskom-
melsen är en viktig pusselbit.
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Jag heter Monika Nyqvist och arbetar som 
deltidsbrandman på Räddningstjänsten Karl-
stadregionen station 2 22 2400  Forshaga. 
På vår brandstation i Forshaga så är vi 20 
brandmän och två reserver. Varje brandman 
har beredskap sju dygn per månad. Varje 
dygn är det 5 brandmän i tjänst i Forshaga, 
beredda på att rycka ut och hjälpa våra 
kommuninvånare. Vår station åkte på 110 
larm under 2017. De larm som vi åker på 
är automatlarm, trafikolyckor, brand i 
byggnad, farligt utsläpp, skogs-/gräs-/ter-
rängbrand, sjukvårdlarm med mera. 

Att vara deltidsbrandman
När man har uppdraget som deltidsbrand-
man så bär man en larmdosa, när larmet 
går ska de brandmän som har jour ta sig till 
brandstationen, klä sig i sin larmdräkt och 
lämna brandstationen i brandbilarna inom 
fem minuter. Några av oss jobbar i Forshaga 
kommun och får lämna sin arbetsplats vid 
larm. Jag själv jobbar på Centralsjukhuset 
i Karlstad som biomedicinskanalytiker, så 
jag har ingen möjlighet att ha jour när jag 
jobbar. 

Jag har haft uppdraget som deltidsbrand-
man i lite över tio år och jag ”brinner” 
lika mycket för detta yrke sedan dag ett. 
Det är ett mycket stimulerande och viktigt 
yrke. Med åren har jag blivit mycket tryg-
gare i min roll som brandman, tack vare 
bra utbildningar och övningar. Jag har all-

Personal-
   porträtt

tid velat hjälpa andra människor och det 
är det vi gör som brandmän. Vårt uppdrag 
är att rädda liv, egendom och miljö. Som 
brandman ställs man inför olika utma-
ningar, situationer och får lösa mycket 
utifrån förutsättningarna man möter på 
olyckplatsen. Där kan förutsättningarna 
snabbt förändras. 

Utbildar i HLR (hjärt- och lungräddning)
Jag har extra ansvar runt sjukvård på vår 
station tillsammans med en kollega. Vid 
varje olycka/tillbud där det är skarpt läge 
så är ju någon skadad och behöver bli 
omhändertagen. Jag är D-HLR-instruktör. 
Jag utbildar våra nya brandmän och håller 
i HLR-övningar på vår station. Jag håller 
även HLR-utbildningar bokade genom 
utbildningsenheten Karlstadregionen, nu 
under vårvintern har jag utbildat personal 
inom Forshaga kommun. 

Förebyggande arbete
Räddningstjänsten jobbar förebyggande 
inom brand, kris och säkerhet för det är 
du som är på plats i ditt hem eller på din 
arbetsplats som kan göra de första avgö-
rande insatsen, så att det stannar vid ett 
tillbud och inte blir till en ”katastrof”. Så 
jag vill uppmana ALLA att ha brandvarnare 
(som fungerar, helst flera beroende hur 
stort hus/lägenhet man har), en sexkilos 
pulversläckare och en brandfilt i sitt hem. 
Alla i familjen ska veta hur de fungerar 

och hur vi tar oss ut ur vårt hus/lägenhet, 
har vi en uppsamlingsplats där vi i familjen 
ses? Ha en brandövning hemma då och då 
så alla vet hur ni kommer ut och vart ni ska 
ses. På våra arbetsplatser/skolor så övar 
vi på detta och vet hur vi ska agera, hur vi 
kommer ut och vart uppsamlingsplatsen är. 

Dubbla arbeten
Mitt arbete som biomedicinsk analytiker 
är ett mycket stimulerande och spännande 
yrke. Jag diagnostiserar leukemier, lymfom 
och myelom. Jag tittar i mikroskop på 
benmärgsprov, blodprov, lymfkörtlar och en 
del andra kroppsvätskor för att hitta och 
analysera avvikande celler och identifiera 
sjukdomar. (Lite enkelt förklarat). I mitt 
yrke som biomedicinsk analytiker så sitter 
jag mycket still och som deltidsbrandman 
är man inte still. Jag har två fantastiska 
yrken som jag engagerar mig starkt i och 
som ger mycket tillbaka. På stationen så får 
man speciella band det är som en ”extra” 
familj, vi är mycket måna om varandra.

Älskar träning i olika former
Min fritidssysselsättning speglas av brand-
mannayrket - jag älskar att röra mig, vara 
ute i naturen och hitta på olika aktiviteter. 
Jag älskar träning i olika former och tycker 
om att testa nya saker. Min familj har en 
sommarstuga i skogen, vid en sjö. Där finns 
nästan ingen uppkoppling men där finns 
mycket energi att hämta. Där ”tankar” jag!

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Monika Nyqvist jobbar som deltidsbrandman  

på brandstationen i Forshaga och som biomedicinsk 
analytiker på Centralsjukhuset i Karlstad. ”Jag har två 
fantastiska yrken som jag engagerar mig starkt i och 

som ger mycket tillbaka.”

Namn: Monika Nyqvist 

Yrke: Deltidsbrandman
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AKTUELLT

Kåren som bygger 
musik av glädje
Valborg, jul och midsommar – ja, vid de allra flesta traditionerna hörs 
Dejefors musikkår/Klarälvdalens toner. Musikkåren förgyller tillställ-
ningar med sin musik och glädje och har gjort så i snart ett sekel.  

Viktor Klarström bildade 1924 Dejefors 
musikkår tillsammans med några musikin-
tresserade ungdomar. Sedan dess har mu-
sikkåren spelat vid de stora traditionerna i 
kommunen. För två år sedan gick musikkå-
ren ihop med Klarälvsblåstet i Munkfors och 
har nu omkring 30 musikanter i ensemblen. 

Många av Forshaga- och Dejeborna har 
hört tonerna från musikkåren vid fyrver-
kerierna på Valborgsmässoafton, cyklat i 
takt med musiken i första maj-tåget och 
stått på torget i Deje för att välkomna 
sommaren med musik. Traditioner har en 
stor roll för Dejefors musikkår vilket också 
syns i föreningen då flera musiker ärvt 
både sin musikalitet och sitt engagemang i 
generationer. För att locka nya musikanter 
har föreningen en nybörjargrupp som suc-
cessivt lotsas in i den stora musikkåren.

- Vi vill fortsätta att vara en viktig och 
positiv del av bygdens kultur- och musikliv, 
säger Ulf Andersen, musikkårens dirigent. 
Det är en utmaning, då vi hela tiden behö-
ver utvecklas och se framåt. 

Sista helgen i mars i år framförde Dejefors 
musikkår, Forshagas och Nedre Ulleruds 
kyrkokörer, Alla kan sjunga-kören och Kör 
som Stör, två ABBA-föreställningar för fulla 
hus i Deje och Forshaga. Ett samarrang-
emang för att utvecklas och locka både 
nya musiker och ny publik. 

- Tillsammans med andra är vår nyckel 
till framtiden. Vi vill spela tillsammans i 
Dejefors musikkår, med sångare och andra 
musikanter och även utveckla samarbeten. 
Vi ska ha roligt, musik är glädje! säger Ulf 
Andersen entusiastiskt.

Sök halltider
Nu är det dags att söka tider i våra 
sporthallar och gymnastiksalar inför 
säsongen 2018-2019. Nuvarande 
hyresgäster får ansökningsblanketter 
utskickade med post. Nya hyresgäster, 
föreningar och privatpersoner hittar 
ansökningsblanketten på forshaga.se. 

Vid frågor, kontakta Annelie Hedvall på 
telefonnummer 054-17 22 25 eller via 
e-post annelie.hedvall@forshaga.se.

Ansök senast 2018-04-27 till: 
Forshaga kommun, Annelie Hedvall, 
Kultur, fritid och näringsliv
Box 93, 667 22 Forshaga

Aktuella bidrag
Ledarutbildningsbidrag Bidrag för att 
utbilda ledare för föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet. Löpande 
ansökan. forshaga.se 

Säcken Bidrag till unga i Forshaga 
kommun som vill förverkliga en idé. 
Löpande ansökan. forshaga.se 

Sparbanksstiftelse Alfa Bidrag som ska 
främja bl.a. kulturprojekt, näringslivs-
projekt och utbildningsinsatser. Löpande
ansökan. sparbanksstiftelenalfa.se 

Prins Carl Gustafs Stiftelse Främjar 
barn- och ungdomars verksamhet så-
som deltagande i lägerskolor, skolresor 
eller andra studieresor (speciellt vad 
gäller barn med funktionshinder) med 
mera. Löpande ansökan. kungahuset.se   

Berit och Carl-Johan Wettergrens 
stiftelse Bidrag till utbildning inom 
kulturområdet. Sista ansökningsdag 10 
oktober. wettergrenstiftelsen.se 
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De största bostadsområdena i Forshaga och Deje är nu utbyggda 
med fiber. Det finns en del mindre områden och gator/vägar i tätort 
kvar dit Forshaga Fiber skickar ut tidsplaner senare i år. Fokus 
kommer att ligga på de sträckor på landsbygden som ges bidrag.

Utbyggnaden 
Forshaga Fibernät är just nu inne i en 
period med en hel del förändringar. Vi har 
bytt driftchef, vi kommer byta ut en del 
dataprogram och system, vi arbetar med 
att besikta nätet, vi ser över avtalen med 
våra entreprenörer och vi har några stora 
projekt med fiber på landsbygd som vi ska 
börja arbeta med under året. Bland annat 
Landsbygdsprogrammet och två ERUF-
sträckor (stöd från Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden). Därför har vi inte haft 
möjlighet att gå ut med några tidsplaner än 
för de områden som vi planerat att bygga 
under 2018. Vi gör vårt bästa för att komma 
igång med årets utbyggnad så fort som möj-
ligt då trycket på fiber fortfarande är stor 
i och med att fler ser fördelarna med fiber 
och att ADSL-nätet kommer att släckas ner 
inom några år. 

Landsbygdsprogrammet
Under våren har vi börjat arbeta med 
Landsbygdsprogrammet, ett projekt som 
samordnas av Region Värmland. Vi har 
ansökt och kommer att få stöd av Läns-

Fiberutbyggnad med 
fokus på landsbygden

styrelsen Värmland och Forshaga kommun 
för att kunna genomföra utbyggnaden 
till de här kunderna så att de får samma 
anslutningsavgift som resterande lands-
bygd. Vi håller just nu på med upphandling 
av entreprenör som kommer att gräva ner 
fibern, installera den hos kunderna och 
ansluta dem till Forshaga Fibernät. 

När det blivit klart vilken entreprenör 
som ska bygga projektet så kommer vi 
skicka ut mer information och avtal till de 
kunder som tillhör projektet. Det är bara 
de adresser som pekats ut av Länsstyrelsen 
och som anmält intresse i samband med 
våra utskick förra sommaren som omfattas 
av Landsbygdsprogrammet. Du hittar dem 
alla på vår hemsida under Fiber till Byn.

Ny digital funktion
Vi kommer inom kort att lansera en ny 
funktion på vår hemsida där man kan se 
alla anslutna hus och vilket område man 
tillhör. Man kommer även att kunna skicka 
in avtal för fiberanslutning med hjälp av 
Bank-ID. Läs mer på forshagafibernat.se.

Skydda ditt hem 
mot brand
Skaffa bra brandskyddsutrustning 
Med brandvarnare, handbrandsläckare 
och en brandfilt är du väl utrustad. 
Brandvarnaren ger dig tidig varning och 
med handbrandsläckare och brandfilt 
ökar dina möjligheter att släcka eller 
begränsa branden. Brandvarnare ska 
sitta i taket och kontrolleras varje 
månad. 

Om det börjar brinna 
I en stressig situation kan det vara bra 
att hålla sig till ledorden rädda, varna, 
larma, släck. Då blir viktiga åtgärder 
gjorda i rätt ordning.

1. Rädda först dem som är i livsfara, 
utan att utsätta dig själv för fara. 
Tänk på att den giftiga röken stiger 
uppåt.

1. Varna alla som hotas av branden så 
att de också kan sätta sig i säkerhet.

1. Larma räddningstjänsten genom att 
ringa 112. Möt upp räddningstjäns-
ten när de kommer.

1. Släck branden om du bedömer att 
du klarar det. Stäng in branden.

Vill du vara 
röstmottagare?
Söndagen den 9 september är det val 
till riksdag, kommun- och landstingsfull-
mäktige. Vi söker nu ytterligare några 
röstmottagare till valdagen.

Läs mer och fyll i intresseanmälan 
på forshaga.se/val.
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

FÖRETAGSBESÖK

LEDIGA LOKALER HOS FABO

SAVE THE DATE

VOLAB
Kennet Wallström startade sin verksam-
het på heltid för bara ett år sedan och 
det är redan full fart! Genom miljövänliga 
produkter går det att väcka liv i slitna och 
trasiga saker som möbler, bilklädslar och 
båtdynor, men Kennet renoverar i princip 
allt som är i vinyl eller läder. Ett exempel 
är den ålderstigna Bruno Mathsson fåtöljen 
som tack vare Kennet nu ser helt ny ut.

Många uppdrag kommer från privatperso-
ner, men även de stora gymkedjorna ser 
vinsten i att laga dynorna på sina maskiner 
i stället för att köpa nytt. 

Saras godis 
och tobak
Familjeföretaget som Mahirs pappa star-
tade i Munkfors 2003 fortsätter att växa. 
Nu har Mahir öppnat upp en godisbutik 
även i Forshaga. Mahir har stora planer för 
framtiden, han kommer bland annat att 
under försommaren starta glassförsäljning 
på ett helt nytt sätt! 

De har också redan blivit nominerade till 
Årets butik av Axfodd. Vi håller tummarna 
för att Saras godisbutik vinner när finalen 
går av stapeln i Göteborg i mitten av mars.

Kvarntorps
industriområde
Industritomter för nyetablering finns 
vid Kvarntorp strax norr om Forshaga. 
Marken ligger i anslutning till väg 62.

Markpris
Markpriset är 5 kr/m2, därtill kommer 
kostnader för avstyckning, bygglov och 
anslutningar.

Vad får man bygga? 
Du får bygga en eller flera byggnader 
som är max 7 meter höga. I övrigt är 
det ganska fritt när det gäller byggna-
dens utseende. Våra bygglovshandläg-
gare hjälper dig med karta och annan 
information om till exempel byggnadens 
placering.

Mer information 
forshaga.se/kvarntorpindustrimark

Välkommen till 
företagsfrukost

Datum: 22 maj
Tid: Frukost 7.15 och   
 program 8-9

Innehåll och plats meddelas senare.

Järnvägsgatan 32, 
Forshaga
205 kvm har tidigare varit arbetsförmed-
lingens kontor. Centrumläge med entré 
från Järnvägsgatan och tillgång till ute-
plats i anslutning till personalrum. Tillgång 
till stora parkeringsytor.  

Tillgänglig från april 2018.

Klarälvsgatan 5, 
Deje
152 kvm butikslokal, varav 37 kvm lager-
lokal under butikslokal. Centralt läge med 
närhet till ICA och Kulturhuset. 

Tillgänglig från mars 2018.
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Olika kriser 
En kris är när något händer som kan bli ett 
stort problem, 
till exempel om strömmen försvinner.
Då blir huset kallt och det finns inget vatten.  
Utan ström går det inte att ta ut pengar och 
inte att tanka bilen och det finns inget internet. 
Det är bra att förbereda sig för en kris. 

Samhällskris 
En samhällskris är en kris för många människor 
och kris för viktiga saker i samhället. 

Ansvar vid en stor kris 
Länsstyrelsen i Värmland ska göra så att alla 
som har ansvar vid kriser arbetar tillsammans.  
Det kan vara om något hänt i ett stort område 
och i flera kommuner i länet.

Planera för en kris 
Du och din familj behöver planera för att 
klara er själva i en vecka vid en kris. 
Krisen kanske inte är slut efter en vecka
men det ger dig tid att få information och att
tänka på vad du ska göra den närmaste tiden.  

Det är bra att vara förberedd om något händer. 
Du kan till exempel ha en krislåda med saker som mat, radio och ljus.

Krislåda 
I en krislåda kan du lägga saker som ni behöver 
om det blir en kris. 
Berätta för alla i familjen var lådan finns. 
I en krislåda ska det finnas saker som kan 
hjälpa dig att få värme, vatten och mat. 
Lägg till exempel ljus, tändstickor, matvaror, 
campingkök med bränsle, ficklampa med batterier, 
dunkar för dricksvatten 
och batteriradio med batterier i krislådan. 
Ha alltid ved hemma om du har en braskamin 
eller något annat som eldas med ved. 

Information till alla hem 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) arbetar med att informera om vad vi ska 
göra om det blir en kris i samhället. 
I år ska de ha en speciell Krisberedskapsvecka.
Den är från 28 maj till 3 juni. 
MSB ska skicka hem en broschyr till alla.  
Den heter ”Om krisen eller kriget kommer”. 
I broschyren finns information om hur vi kan 
förbereda oss på vad som kan hända vid  
till exempel allvarliga olyckor. 

Foto: Thomas Henrikson, MSB
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I förskolan pratar man om säkerhet med barnen.
Det kan till exempel vara att lära sig numret 112 till SOS.

Vad är säkerhet i förskolan?  
Säkerhet i förskolan är viktigt varje dag. 
Att använda grindar både ute och inne.   
Att kontrollera så att leksakerna är okej.  
Att personalen är på olika ställen 
så att vi ser alla barn. 
Att vi har en lista på vilka barn 
som är med på utflykt. 
Att ”Första hjälpen” alltid finns med på utflykter.  
Det är en väska med plåster och annat.  

Säkerhet är också att göra något om vi tror att 
ett barn inte mår bra. 

Vad gör ni för att förbereda er?  
Alla förskolor i kommunen har en krispärm. 
All personal ska veta var pärmen finns. 
I krispärmen står vad vi ska göra om ett barn 
försvinner och mycket annan information.  
Hur pratar ni med barnen om säkerhet?  
Det finns böcker, bilder och mycket annat material. 
Ibland händer något som gör att barnen har frågor.   
Då pratar vi om det, 
som efter branden på multisportarenan.

En gång per år övar vi utrymning.
Då kan vi prata med barnen om 
numret till SOS Alarm 
och att man inte ska gömma sig 
om det börjar brinna.  

Förskolan ska vara  
en säker plats  
Det är viktigt med säkerhet på förskolan. 
All personal ska veta vad de ska göra om 
något händer som kan vara farligt,   
till exempel om det brinner eller om ett barn 
sätter i halsen och inte kan svälja.  

Lisa Nordlöf och Josefin Ohlsson är pedagoger. 
De arbetar både i barngrupp och med säkerhet. 
De svarar på några frågor om säkerhet förskolan.  

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

Spola rätt i toaletten 
Bara toapapper i toaletten 
Du ska bara slänga toalettpapper i toaletten. 
Du ska slänga annat papper i en papperskorg. 

Toalettpapper fastnar inte i toaletten. 
Allt annat papper gör att det kan bli stopp. 
Då kan smutsigt vatten rinna ut i Klarälven. 

Fel i toalett och avlopp 
Du ska bara kasta toalettpapper i toaletten. 
Annat skräp gör att det kan bli fel i toaletter 
och fel i avlopp. 

Skräp som du aldrig ska slänga i toaletter och 
avlopp är till exempel blöjor, bomull, hushållspapper, 
olja, färg, aceton, mediciner, hår, mat, mensskydd, 
kondomer, kattsand, aska, cigaretter och snus. 
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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/
forshagakommunMed reservation för ändringar

Torsdag 19 april 2018
Öppet hus Kulturskolan, Forshaga lärcenter, 
17.00 - 19.00.  Ta chansen att få veta mer om 
vad Kulturskolan gör och vilka kurser och grup-
per som finns.  

Lördag 21 april 2018
Premiär Friska Forshaga. Deje centrum 11.00 - 
12.30. Forshaga centrum 11.00 - 12.30. Läs mer 
på sida 12.

Söndag 22 april 2018
Joyvoice, Forshaga Folkets hus, 18.00 - 19.15. 
Joyvoice är popkören för alla som vill sjunga. 

Kultursöndag på biblioteket, Musiksöndag på 
Forshaga bibliotek, 11.00. Bibliotekets kultur-
söndagar är en kreativ mötesplats för familjer. 
Välkommen hit och skapa något tillsammans 
med ditt barn. Ingen föranmälan. 

Onsdag 25 april 2018
Stickträff i Hvilan, 14.00. 

Lördag 28 april 2018
Opera på bio: Askungen. Forshaga Folkets hus, 
19.00. Live från Metropolitan. 

Söndag 29 april 2018
Joyvoice, se 22/4. 

Lördag 5 maj 2018
Dansa till Lövgrens, Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss. 

Söndag 6 maj 2018
Joyvoice, se 22/4. 

Tisdag 8 maj 2018
Friska Forshaga, kartsläpp 2. Läs mer på sida 12.

Fredag 11 maj 2018
Slowman, Gamla Kraftstationen, 20.00. Slowman 
bjuder på nerv och attityd som få förknippar 
med akustiska spelningar. 

Söndag 13 maj 2018
Joyvoice, se 22/4. 
 
Bilbingo premiär, Tallmovallen, 17.00. 
Bingo, minibingo och rövare. Fina priser. 

Söndag 20 maj 2018
Joyvoice, se 22/4. 

Onsdag 23 maj och torsdag 24 maj
Jorden runt - avslutningskonsert med kultur-
skolans orkesterklass. Välkommen till Forshaga 
Folkets hus klockan 18.

Lördag 26 maj 2018
Raise your fist for metal, Forshaga Folkets park, 
12.00. Forshaga folkets park kommer att fyllas 
med härliga människor, mat i överflöd, kläder, 
tatuerare och inte minst massa bra musik från 
två scener. 

Söndag 27 maj 2018
Joyvoice, se 22/4. 

Hemträdgårdens dag 
Forshaga hembygdsgård, 10.00 - 14.00. 
Stor växtmarknad med trädgårdsrelaterade 
produkter och hembakat fika på mors dag. 

Bilbingo, Tallmovallen, 17.00. Bingo, minibingo 
och rövare. Fina priser. 

Fredag 1 juni 2018
Musikquiz sommar 2018, Forshaga Folkets park, 
18.00. Välkomna att tävla i musik med Magnus. 

Lördag 2 juni 2018
Bakluckeloppis i parken, Forshaga Folkets park, 
11.00 - 15.00. Välkommen att fynda eller boka 
en plats. 

Söndag 3 juni 2018
Joyvoice, se 22/4. 

Tisdag 5 juni 2018
Friska Forshaga Kartsläpp 3. Läs mer på sida 12.

Fredag 8 juni 2018
Junijazzen med Mattias Ståhl och Georg Riedel,
Gamla Kraftstationen, 19.00. Välkommen att 
ta del av en ibland stillsam, ibland rörlig men 
framförallt lekfull resa. 

Söndag 10 juni 2018
Joyvoice, se 22/4. 

Bilbingo, Tallmovallen, 17.00. Bingo, minibingo 
och rövare. Fina priser. 

Föreslå
evenemang
Har du ett evenemang som 
du vill tipsa om? Skicka in 
det till oss så hjälps vi åt 
att sprida allt spännande, 
viktigt och kul som händer 
i vår kommun! 

Använd formuläret 
på forshaga.se.

 

Nionde upplagan - 100-talet knallar! 

Fredag 6 juli 10-18 
Lördag 7 juli 10-16

Välkomna att boka er försäljningsplats! 
Även ett utmärkt sätt att visa upp  
företaget eller föreningen. 
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Forshagamässan
antikt och kuriosa 
10 maj klockan 10-15, Ängevi inshall

Vårkonsert med 
Kalhyttans Cavalierer 
13 maj klockan 18, Forshaga kyrka

Invigning av nytt
offentligt konstverk
5 maj klockan 11-13, skateparken

Invigning av Forshaga kommuns nya of-
fentliga konstverk, målad av konstnären 
Henric Thåg. Vi bjuder på kaffe och tårta, 
konstnärssamtal, workshop med sprayfärg 
och bumper ball! Vi ses vid skateparken i 
Forshaga där kommunalrådet Per Lawén 
hälsar välkomna. (Vid regn, torget Fors-
haga lärcenter.) 

För sextonde året anordnas antik- och 
kuriosamässan i Ängevi ishall. Värmlands 
största inomhusmässa under en dag med 
drygt 80 utställare och 1100 besökare. 
Här hittar du antikt, kuriosa, samlarsaker, 
mynt, glas, porslin, figurner, böcker, leksa-
ker, vykort, frimärken, vinyl och vintage. 
Cafeterian är öppen.

Kalhyttans Cavalierer är en stor kör  
där flera av sångarna har ett förflutet  
i Sångsällskapet Orphei Drängar, från  
Uppsala. Repertoaren är bred och omfattar 
såväl sakral som profan musik av både 
äldre och modernare snitt, inte sällan 
med solistiska inslag. 
Dirigent: Håkan Sund.


