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

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

Redaktör:
Malin Wikner
Tel: 054-17 22 28

Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218

Skicka ditt material (helst via e-post) 
före utsatt manusstopp till adressen: 
kontakten@forshaga.se 
Vi förbehåller oss rätten att stryka, 
korta samt redigera insänt material.

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

Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in på 
band och distribueras till synskadade. 
Det görs av SRF Ljudproduktion i 
Kristinehamn.
Tel: 0550-832 10 

10 feb
29 mars
18 maj
17 aug
5 okt
23 nov

1-2 mars
19-20 april
7-8 juni
6-7 sept
25-26 okt
13-14 dec

UtgivningManusstopp

Barnkommun i Värmland

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

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

Utgivningsplan 2012

Kommunernas, landstingens och re-

gionernas övergripande uppdrag är att 

medverka till att utveckla medborgarnas 

välfärd. 

I förslaget till budget 2012 för Forshaga 

kommun finns pengar till utbildning, 

barnomsorg, kultur- och fritidsmöjlighe-

ter, hemsjukvård, socialtjänst och äldre-

omsorg liksom brandskydd, miljötillsyn, 

kollektivtrafik, säkerhet och trygghet 

samt underhåll av gator och vägar. Jag 

skulle kunna nämna fler saker såsom 

näringslivssatsningar och tillväxtfrågor 

men det är bättre att ni bläddrar igenom 

budgetdokumentet, som bland annat 

finns på vår hemsida. 

För att fullfölja sin uppgift behöver kom-

munen ständigt förnya och anpassa verk-

samheten till nya förutsättningar. Samti-

digt ställs krav på stabilitet, långsiktighet 

och trovärdighet. Det är det som är så 

spännande med att vara politiskt aktiv 

eller att vara anställd i en kommun, det 

finns så många olika arbetsuppgifter.

 

Julen närmar sig. Många barn i Fors-

haga växer upp under goda ekonomiska 

förhållanden. Men det finns grupper av 

barn som halkat efter i välfärdsutveck-

lingen, bland annat barn med utländsk 

bakgrund, barn till ensamstående och 

barn som lever i familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd.

Välfungerande sociala 

trygghetssystem kan 

kompensera för famil-

jers inkomstskillnader 

och därmed barns skil-

da uppväxtvillkor.

I kommunen arbetar 

vi brett för att göra 

vårt bästa så att alla 

barn ska ha det bra: 

Näringsriktig och god 

mat, låga eller inga avgif-

ter inom kultur- och fritids-

aktiviteter, utbildad personal 

inom både utbildning och om-

sorg, föräldrastöd och mycket 

mer. Vi ska sammanställa allt 

arbete som görs och då tillmö-

tesgår vi också en motion från vänster-

partiet i fullmäktige angående barnfat-

tigdom.

En del retar sig på begreppet barnfat-

tigdom och pekar på att fattigdomen är 

högre i delar av bland annat Afrika.

Allt är relativt. Vi ska jämföra barn inom 

vår kommun där vi har störst möjlighet 

att påverka.

Jag önskar alla barn och vuxna en riktigt 

god jul och ett bra 2012!

Omslagsfoto: Glad vinterlek
Fotograf: Per Eriksson

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

Vi på förskolan Vitsippan har startat upp 
vårt tema: vatten. Vi fick besök av Herr och 
Fru Vatten som inspirerade oss barn och 
vuxna. Vi både sjöng och lekte med vatten. 
Herr Vatten hade tillverkat två vattenlaby-
rinter som vi fick på vår vägg. Genom att 
prova och experimentera har vi startat ett 
forskande hos barnen som kommer leda till 
att  de  lär mer om vatten i alla dess former. 
Inomhus ringlar sig Klarälven fram i snart 
alla rum. Barnen har målat och skapat älven 
och vi får se var den slutar. 
 Katarina Persson, Förskollärare
 0552-447 44

Termintema vatten
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Närshoppa© och gynna det lokala

Världens barn 2011

DejeForshaga Centrumförening är hand-

larnas, serviceinrättningarnas, fastig-

hetsägarna och Forshaga kommuns ge-

mensamma förening för marknadsföring 

och evenemang som ska locka kunder till 

den lokala handeln.  

Ska synas mer
Under hösten har föreningen genom ett 

EU-finansierat projekt (Leader Närheten) 

getts möjligheterna att jobba fram en 

gemensam värdegrund som innebär att 

medlemmarna är mer sampratade och 

har en gemensam vision för sitt arbete 

i föreningen.  

Nästa steg i projektet är att bli bättre 

på att nyttja sociala medier i mark-

nadsföringssyfte. Parallellt med detta 

möjliggör projektpengarna att för-

eningen kan ta fram ett gemensamt 

marknadsföringsmaterial som ska an-

vändas i kommunikationen med sina 

kunder.  

— Varför görs allt detta då? Jo, vi vet 

att det gäller att ligga i framkant för 

att lyckas att attrahera kunder till 

våra butiker, säger styrelsen och fort-

sätter. Vi vill ge en tydlig signal till 

alla kunder att vi satsar på vår idé 

och det är först när spiltan är tom som 

man saknar hästen.  

 Marcus Ekholm
 Näringslivschef
 054-17 20 51 

Har du tänkt på vart du väljer att spendera dina pengar? Om inte, 
så är det hög tid att göra det, säger styrelsen för DejeForshaga cen-
trumförening i samklang.

Det var goda insatser från medverkande 
företag och organisationer, kommunen och 
inte minst av våra invånare till insamlingen 
för Världens barn!
Spring för Världens Barn, ett samarbete
mellan Röda Korset och SISU slog nytt re-
kord. Över 220 personer och 20 företag sat-
sade på SISU-löpare och kända forshagabor, 
som sprang så långt de orkade på två tim-
mar. Totalt gav initiativet 40 660 kronor.
Bössinsamlarna fanns på plats
hela 74 timmar. Totala summan för
Forshaga kommun blev 138 619 kronor.
Efter den slutliga sammanräkningen,
den 15 oktober, har totalbeloppet för kom-
munen ökat till 160 436 kronor, eller
14.32 kronor per invånare.
Forshagas placering i kommunkampen
i länet blev en hedrande 2:a plats.
Ett stort tack till alla som medverkat till 
den fina insatsen för Världens barn 2011.
 
 Sören Sandman
 Regionsamordnare i Värmland

Energifråga direkt!
Nu kan du skriva din fråga om energi direkt 
på nätet och få svar på en tid som passar 
dig. På erad.se finns ett enkelt formulär där 
du skriver ärendet och din e-postadress. Vår 
energirådgivare Thorbjörn Belenos kan då 
svara via mejl eller ringa upp på en tid som 
passar just dig.
Thorbjörns bästa tips är att alltid börja med 
att minska energibehovet och söka rätt på 
en trygg energikälla. 
— Och där kan jag som energi- och klimat-
rådgivare hjälpa till, det är bara att kon-
takta mig, vare sig du är företagare eller 
privatperson.
Du kan fortfarande ringa på vår telefontid: 

tisdagar och onsdagar 10-16, 0554-194 14

Lustenrundan startar!

Sista helgen i augusti nästa år går Lus-

tenrundan av stapeln. Syftet är att visa 

på skapandelust som leder till stolthet 

och gemenskap i vår bygd. Självklart 

hoppas vi att många får möjlighet att 

sälja sina alster också! Forshaga kom-

mun står bakom som arrangör. 

Vill du också medverka? 
Vi välkomnar fler konstnärer och konst-

hantverkare med mycket lust och en-

gagemang! Under intressemötet beslu-

tade vi om namn och datum. Vi bildade 

också ett flertal arbetsgrupper. 

Ansvariga för de olika grupperna blev:

Forshaga hembygdsgård: 

Jan-Eric Berglund, tel: 054-87 11 53

Kulturhuset i Deje: 

Joachim Aude/Lena Gustavsson, 

tel: 0552-44 663

Skyltar: 

Gun-Britt Berg, tel: 0552-414 59

Marknadsföring/kommunikation: 

Victoria Göthberg, tel: 054-17 20 87

Vernissage, utsmyckning m.m: 

Gunilla Gotlén/Aqua Tinca, 

tel: 070-542 69 98 

Egna ateljéer: 

Anne-Lie Spjuth, tel: 054-87 16 35

Vill du veta mer? Du är varmt välkom-

men att höra av dig!

 Victoria Göthberg, turismchef
 victoria.gothberg@forshaga.se
 054- 17 20 87

Efter ett lyckat intressemöte på Kulturhuset i Deje den 8 november 
drar vi nu igång arbetet inför en ny konst och konsthantverksrunda 
i Forshaga kommun.



4    Kontakten nr 6 december, 2011

Satte fördomar i fokus
Behrang Miri är samhällsdebat-
tör, skådespelare, programledare i 
SVT, föreläsare och artist. Det var i 
de två sistnämnda rollerna han be-
sökte Forshaga och Deje i mitten 
av november.

På fredagen mötte kommunens 400 hög-

stadieelever Behrang Miri och fick lyssna 

till hans egna upplevelser av att vara in-

vandrad till Sverige. Faktum var att han 

befann sig riktigt nära platsen där hans liv 

i Sverige startade för 24 år sedan. Det var 

nämligen till Hagfors han kom som treår-

ing tillsammans med sina föräldrar, efter 

flykten från Iran. Numera bor han i Malmö.

Behrang Miri talar mycket om fördomar. 

Han drar sig inte för att ge uttryck för 

fördomar mot honom som muslim i det 

svenska samhället och tar upp allt från ut-

seende till terrorism. 

Självironi och skratt
Han gör det på ett provokativt sätt som 

sätter igång tankarna hos högstadieele-

verna som lyssnar i Forshaga Folkets Hus 

och i Kulturhuset och samtidigt med en 

självironi som gör att åhörarna stundtals 

tjuter av skratt. 

När han sedan fortsätter på samma sätt 

med malmöbornas fördomar mot ”lanti-

sarna” i Forshaga och Deje blir det först 

lite spridda protester, innan skratten tar 

överhanden igen. Budskapet blir uppen-

bart för alla. Vi behöver komma förbi 

fördomarna och lära känna människorna 

bakom föreställningarna vi skaffat oss, 

oavsett om det handlar om muslimer el-

ler Dejebor. Behrang Miri går hem hos 

ungdomarna. 

Han avslutar sin föreläsning med att 

framföra några av sina egna rap-texter, 

där innehållet stämmer väl överens med 

föreläsningen som helhet. På lördags-

kvällen uppträdde sedan Behrang Miri 

på Kulturnatta i Kulturhuset med sin 

rap-musik.

 Janne Johansson
 Ungdomssamordnare
 0552-446 62

På Utterns förskola, avdelning Junibacken, 
har vi valt att jobba med den tidiga språkut-
vecklingen. Därför har Babba, Bibbi, Bobbo, 
Dadda, Diddi och Doddo flyttat hit. Dessa 
små figurer i olika färger och former har bli-
vit populära bland våra småbarn. Babblarnas 
egen sång sjunger vi gladeligen varje dag.
Babblarna pratar sitt eget språk som bygger 
helt på ljudet i deras namn. Genom att lyssna 
när dom ”pratar” och genom att härma 

Nu har babblarna 
flyttat in

deras sätt att prata tränas effektivt bar-
nens förmåga att använda betoningen och 
melodin i språket. Annat material som finns 
är böcker och spel. Ni som vill se och höra 
babblarna kan gå in på www.babblarna.se

 
 Personalen på Junibackens 
 förskola, 0552-44745

Årsräkningskvällar för 
gode män & förvaltare:

11 jan 2012 kl 18-21 
17 jan 2012 kl 18-21 
Plats: Folkets hus i Forshaga 

Träffarna är ett stöd för dig som är 
god man eller förvaltare och som 
redovisar för din huvudmans till-
gångar. Vi kommer att erbjuda råd 
och tips i hur man upprättar en kor-
rekt redovisning. Fundera du på att 
bli god man och vill veta lite mer? 
Välkommen du också! 

Anmäl ditt deltagande via e-post 
eller telefon: ofn@forshaga.se 
Växel: 054- 17 10 00

Hjärtligt välkomna!

Studera i höst?

På Vuxenutbildningen i Forshaga 
finns det platser kvar för start 
våren 2012. 

Mer info: www.forshaga.se/vux 
eller kontakta administrationen 
054-17 22 42 eller 054-17 21 10
Man kan söka ända fram till skol-

start, i mån av plats.

Behrang Miri föreläste och uppträdde.

Barnen med Babblarna.

Uppskattad loppis på Kulturhuset!
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— I förskolan arbetar jag med konsulta-

tion till lärare. Jag hjälper personalen 

att möta barn där det uppstått svårighe-

ter så att man kan hantera situationen 

och se till barnens behov.

Även på högstadiet och mellanstadiet 

handlar mycket om handledning och ut-

bildning av personal men Mikael arbetar 

också med att stödja ledningen i före-

byggande arbete och för att utveckla 

elevhälsan.

Barnen ska trivas
Ibland möter Mikael också barnen för 

samtal, men mest är det fokus på att 

hjälpa lärare och föräldrar - dem som är 

mest runt barnen - att förstå och han-

tera situationer.

— Jag står alltid på barnens sida. Jag 

jobbar med förebyggande arbete så att 

de ska må bättre och känna att skolan är 

rolig, att de trivs.

Som exempel kan nämnas att man för 

”Jag står alltid på barnens sida”
Som skolpsykolog inom en mindre kommun har man varierande arbetsuppgifter på sitt bord. Mikael Ny-
berg arbetar med samtliga för- och grundskolor i kommunen och i fokus står barnens välmående. 

En vanlig dag på jobbet

08:00 Telefon

08:30 Skapar intyg angående dyslexi-

utredning

09:00 Utredningsarbete

10:00 Förberedelse för utbildning av 

lärare

10:30 Utbildning i kollaborativ sam-

talsmetodik (stärka relationen mellan 

lärare och elev) med lärare

12:00 Lunch

13:00 Konsultation med lärarlag

14:30 Administrativa uppgifter/journal-

förning

15:30 Arbete kring skola-elevutred-

ningsmall

16:30 Slut för dagen (telefonsamtal 

kring elev med rektor på vägen hem.)
Mikael arbetar som skolpsykolog inom Forshaga kommun, han är ofta ute på sko-
lorna men sitter ibland också på kontoret i kommunhuset.

att förbättra elevhälsan jobbar med 

planer för att motverka mobbning och 

droger, och allmänt om hur man ska öka 

intresset för skolan.

För personalens del handlar det om att 

de får verkryg för att möta barnen. Mi-

kael arbetar för att stärka relationen 

mellan lärare och elev med hjälp av 

samtal.

Som skolpsykolog har man ett stort an-

svar och för att arbeta som psykolog be-

hövs en fem-årig universitetsutbildning 

och ett års praktiktjänstgöring innan 

man får sin legitimation som utfärdas av 

socialstyrelsen.

— Det kan vara viktigt att folk känner till 

det och att vi arbetar enligt hälsa- och 

sjukvårdslagen samt skollagen. 

Hjälper lärarna
— Det kan vara konsultation angående 

en elev som har svårt att koncentrera 

sig, lätt blir distraherad, som vässar 

pennan 18 gånger per dag. Men det kan 

också vara krishantering vid dödsfall, 

eller hur personal kan möta barn med 

neuropsykiatriska funktionshinder som 

ADHD eller autism, eller att jobba för en 

vi-känsla i klassen.

Det är en varierad arbetsdag och Mikael 

är ofta ute på skolorna och kan alltså 

vara lite svår att nå.

— Lämna ett meddelande så ringer jag 

upp!

 Malin Wikner
 Informatör
 054- 17 22 28
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Pssst! 
Mer information om kommu-
nens ekonomi och årets budget 
hittar du på www.forshaga.se

Föreningsbidrag stöttar aktiv fritid

Det finns i Forshaga kom-

mun tre olika former av 

föreningsbidrag; Verksam-

hetsbidrag, anläggningsbi-

drag och investeringsbidrag. 

Utöver det finns det också 

kartbidrag, bidrag till ledar-

utbildningar och startbidrag 

till nya föreningar.

Forshaga kommun vill att vår kommun 

ska vara en attraktiv plats att bo och leva 

på och i den bilden ingår en meningsfull 

fritid med sysselsättning för både unga 

och äldre. Förra året delades 5,5 miljo-

ner kronor ut som stöd för ändamålet och 

4 942 000  kronor av dem gick till fören-

ingsbidrag och 620 000  kronor till bidrag 

för föreningars personal.

Uppmuntrar till 
ungdomsverksamhet
• Verksamhetsbidraget ska utgöra ett 

stöd till befintlig verksamhet, uppmunt-

ra till nyskapande och utveckling inom 

föreningslivet och medverka till att ak-

tiviteterna sprids inom kommunen. Att 

Forshaga kommun vill stötta de fören-

ingar som erbjuder aktiviteter för barn- 

och unga gör att föreningar med ålders-

grupper mellan 10-20 år prioriteras. 

• Anläggningsbidraget finns för att kom-

munen vill medverka till att föreningars 

behov av lokaler och anläggningar för 

sin verksamhet tillgodoses. Bidraget ska 

täcka en del av kostnaderna för drift 

och underhåll.

• Investeringsbidraget finns till för att 

ge möjlighet till kommunalt stöd för 

föreningar eller organisationer som vill 

genomföra investeringar på sina lokaler 

eller anläggningar.

Vilka kan få bidrag?
Det är kultur- och fritidsförvaltningen 

som arbetar med hanteringen av för-

eningsstödet. Hur pengarna fördelas 

styrs av bidragsreglerna, riktlinjer som 

kommunfullmäktige fattat beslut om. Där 

Läs om föreningarna
På www.forshaga.se hittar du en förteckning över alla föreningar i kommunen. Sök på föreningsregister.

Ekonomiguiden
Skatteintäkterna är kommu-

nens största och viktigaste 

inkomstkälla. De olika verk-

samheterna inom kommunen 

finansieras till 81 procent av 

skatten. I den här guiden visar 

vi upp exempel på var kom-

muninvånarnas pengar går. 

I Forshaga kommun har alla föreningar möjlighet att söka föreningsbidrag. Det är ett 
stöd som erbjuds för att det i kommunen ska finnas möjligheter till en aktiv fritid. 
Men vilka kan söka vad och hur fördelas pengarna?

Har du något du undrar över inom den kommunala verksamheten som du gärna vill veta mer om? Hör av dig så kanske 
vi kan ta upp det i något nummer. Skicka ett mail till: kontakten@forshaga.se

finns regler för vilka förening-

ar och organisationer som är 

berättigade bidrag, hur stor-

leken på bidraget bestäms 

och vilka krav som ställs på 

mottagarna. 

Till exempel ska föreningen 

vara ideellt organiserad och 

medlemsstyrd. Sedan 2003 

måste de olika föreningarna också ha 

minst en styrelseledamot under 25 år. Den 

regeln kom till för att stötta föreningarna 

som inte bara arbetar för barn och unga 

utan också med dem. De unga ska kunna 

påverka verksamheten.

Såväl idrottsföreningar som kulturfören-

ingar, studieförbund med flera kan söka 

bidragen så länge de uppfyller kraven 

som ställs. 

 Malin Wikner, informatör
 054- 17 22 28

74%

8%

16%
0% 2%

Anläggningsbidrag 3 325 000 kronor Verksamhetsbidrag 380 200 kronor
Investeringsbidrag 728 000 kronor Ledarutbildningsbidrag 14 600 kronor
Kartbidrag 90 000 kronor

Fördelningen av föreningsbidrag 2010
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Systemet ska ses över

Senast riktlinjerna för stödet ändrades 

var 2003 och då bara genom en mindre 

justering. Kultur- och fri-

tidsförvaltningen har fått 

i uppdrag att se över sys-

temet.

— Vi får studera hur andra 

kommuner gör, om det 

finns lämpliga modeller 

som vi också kan använda oss av, säger 

Lena Gustavsson, kultur- och fritidschef.

En person kommer att arbeta halvtid 

med arbetet och en speciell grupp är 

tillsatt.

— Vi måste förtydliga riktlinjerna och se 

om systemet stöder det man politiskt 

vill stötta. Politiskt vill man ha regler 

som gynnar barn och ungdomars idrott. 

Har vi det i dag? Det är sådant vi ska 

undersöka.

Men det är ett trögt sys-

tem att ändra på. Even-

tuella ändringar innebär 

också att det gamla måste 

fasas ut och föreningarna 

ges tid att vänja sig vid 

nyheterna.

— Det får inte vara ett orättvist system. 

Folkhälsoperspektivet är viktigt och vi 

sätter stort värde vid det ideella arbete 

som föreningarna lägger ned, säger Lena 

Gustavsson.
 Malin Wikner
 Informatör
 054- 17 22 28

Riktlinjerna för föreningsbidragen kommer att granskas under 2012. 
En grupp är tillsatt och syftet är att se om reglerna stämmer överrens 
med syftet.

När det anordnades höstfest på Lintjärn var 
det både tårta och dragspelsmusik som av-
verkades. 14 musiker spelade upp för de 
boende.
— Det är bra att vi kan umgås tillsammans 
och att vi lär känna varandra, sa Violet 
Wackerfäldt.
Höstfesten arrangeras varje år och brukar 
vara ett uppskattat inslag. Speciellt de olika 
framträdandena gillas och i år var det dags 

för Deje dragspelsklubb att underhålla pu-
bliken.
Samlingslokalen var full när både de boende 
och inbjudna anhöriga satte sig ned för en 
timmes musik.
— Men vi brukar ha lite olika aktiviteter var-
je vecka. Det kan vara allt från dansbands-
musik till glad jazz eller kristen musik. De 
boende får vara med och tycka till, berättar 
Ylva Thilén och Lisbeth Budai.

Trappan vänder sig till personer boen-
de i Forshaga kommun från 20 år som 
upplever problem med alkohol, droger 
eller spel om pengar. Man kan även 
som anhörig till någon med ovanstå-
ende problem vända sig till oss. 
Hit kan man komma via rådgivning el-
ler biståndsbeslut från socialsekrete-
rarna. Vi erbjuder individuellt anpas-
sat stöd till den som vill förändra sin 
situation. De första träffarna på Trap-
pan innebär en kartläggning av indi-
videns situation för att sedan kunna 
erbjuda individen bästa möjliga hjälp. 
Vi har sekretess men även anmäl-
ningsplikt. 
 
Har du frågor eller vill träffas oss, 
ring så bokar vi en tid.
 Marie Eriksson 054-172158   
 Mikael Karlsson 054-172259

Beroendemottaggningen 
Trappan

Drag(spel) på Lintjärns höstfest

I kommunarkivet
I kommunhuset finns kommunarkivet, där 
samlas protokoll, korrespondens, ämnes-
ordnade handlingar, utredningar, ekonomi 
med mera. Vissa handlingar skickas till 
Värmlandsarkiv för förvaring.
Ett exempel på handlingar som sparas är 
kopior av skolbetyg, men betygen finns 
också i betygskatalogen. Det är med hjälp 
av den vi kan återskapa betyg om eleven 
av någon anledning inte har kvar original-
dokumentet.
Sedan tidigare gäller det betyg från hög-
stadiet men från och med höstterminen 
2012 gäller det också betyg från år 6.

Forshaga kommun ser över föreningsbidragen.

”Politiskt vill man 
ha regler som 

gynnar barn och 
ungdomars idrott”
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

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

efter passande lokaler? Är du intresserad av att köpa mark? Behöver du hjälp att utveckla din verksamhet eller 

bredda ditt affärsnätverk? Tveka inte att ta kontakt med mig. Jag har till uppdrag att skapa strukturer, system 

och miljöer där företag kan verka och utvecklas. 

Det goda företagsklimatet, helt enkelt! Marcus Ekholm - näringslivschef

NÄRINGSLIVS

SVEPET

• Wermlands Fasadvård AB
Verksamhet: Rengörning av byggnader
• Hundshopen Forshaga AB
Verksamhet: Försäljning av djurtillbehör 
och foder samt fritidskläder 
• F Bygg och Interiör AB
Verksamhet: Bedriva bygg- och montage-
verksamhet

Lycka till önskar Forshaga kommun!
Källa: UC (Reservation för eventuella fel) 

Period: sep – okt 2011

Nya företag i 
Forshaga kommun

Årets Företagare 2011?
Känner du en företagare som är värd att uppmärksammas? Nu har du 
(och alla andra) chansen att vara med och nominera en företagare som 
du tycker har gjort något utöver det vanliga. Årets företagare är ett 
samarbete mellan Företagarna och Forshaga kommun.

Årets Företagare ska:
• äga företaget 

• aktivt driva företaget 

• ha företaget som sin huvudsakliga sys-

selsättning  

• genom gott ledarskap, vara en god före-

bild och ambassadör för företagare 

• visa prov på att vara extra kreativ och 

företagsam på ett sätt som bör premieras 

• ha god lönsamhet 

• inte ha några betalningsanmärkningar

En jurygrupp bestående av personer från 

det lokala näringslivet väljer ut Årets fö-

retagare utifrån de nomineringar som in-

kommit. 

FöretagarFrukost
Morgonpigg eller inte! Nu har du chansen 
att äta frukost, prata med kollegor, göra 
affärer, ge inspel till kommunledningen 
och få nyttig och användbara information.
Företagarfrukostarna är en mötesplats 
för företagare, politiker och tjänstemän 
där man kan lyssna, mingla och äta samt 
knyta kontakter och kanske göra affärer.

Tid och plats
Torsdagen den 15 december 
klockan 7.15 – 9, ForshagaAkademin

Program
Frukost med fralla, juice, frukt och kaffe 
serveras från klockan 7.15
Programmet startar klockan 8
• Information från kommunteknik, Morgan 
Häggbom, tekniskchef
• Informationssäkerhet, Thomas Wignell, 
Towerhouse
• Rapport från Småföretagarrådet
• Samtal om näringslivsklimatet

Forshaga Lärcenter, en mötesplats 
för alla, där samverkan skall skapa 
lust, engagemang och livskvalitet i 
det livslånga lärandet. Utöver stu-
denter och elever är huset öppet 
för näringslivet. 

En eftermiddag och kväll i slutet av no-

vember var det företagen som intog Fors-

haga Lärcenter. Först var det stål- och 

verkstadsbranchen som hade möte med 

”sitt” kompetenscentra i regionen. An-

ledningen till möte var att man skulle be-

stämma en långsiktig samarbetsplan för 

utbildning och affärsutveckling som gör 

att företagen även i framtiden ska stå sig 

starka i den globala konkurrensen. 

Sammankomsten avslutades med en 

mingelbuffé som samtidigt var början för 

nätverket Älvornas kvällsföreläsning.

Älvornas föredrag var inriktat på ämnet 

Internet. Hur fungerar sökoptimering och 

vad har mitt företag för nytta av det? Hur 

är Internet uppbyggt? Målsättning med 

föredraget var att sprida information om 

det så viktiga datornätverket eftersom 

kunskap ger försprång i kampen om kun-

den.

Nya kunskaper på Lärcenter

Skicka namnförslag med en nomine-
ring senast den 15 januari till Marcus 
Ekholm:
Adress: Box 93, 667 21 Forshaga

E-post: marcus.ekholm@forshaga.se
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Information från Näringslivsservice

”Jag arbetar med bokstäver”

Cicci Wik har länge varit intresserad av kom-
munikation. Hon läste till informatör i Göte-
borg och kompletterade senare med kurser i 
journalistik och webb. Planen var att kunna 
arbeta som informatör, gärna med fokus på 
miljöfrågor — ett ämne hon brinner för.
I dag driver hon istället ett eget företag 
med Forshaga som bas. Inte helt som det var 
tänkt från början, men hon jobbar med det 
hon vill och hon är sin egen chef i företaget 
som heter Cvea Kommunikation.

Skapade sitt eget jobb
Det var för att Cicci fann kärleken i Forshaga 
som hon flyttade hit 2003 och blev sambo. 
Innan flytten från Göteborg hade hon ar-
betat som webbredaktör men hade inte så 
mycket annan erfarenhet från området och 
det fanns inte så många jobb att söka.
— Jag hade två val tillslut. Antingen fick jag 
söka jobb långt bort och vara tvungen att 
lämna barnen och sambon under veckorna, 

eller så fick jag starta eget.
Att driva eget var nytt men hon hade sina 
utbildningar och ett starkt intresse för att 
jobba med text och form.
— Hösten 2005 skrev jag några artiklar 
för Yrkesföreningen Miljö och Hälsas tid-
ning och i december lämnade dåvarande 
redaktören över jobbet som redaktör för 
tidningen till mig.
Sedan dess är tidningen Miljö&Hälsa hen-
nes största återkommande uppdrag, men 
hon får in allt fler.
— Jag har gjort några hemsidor och ett 
par dokumentationer och så vidare.
Från och med förra året frilansar hon för 
Länstidningen Värmlandsbygden. Ett upp-
drag som innebär att hon ofta kan vara 
ute och skriva om det som händer i Fors-
haga kommun eller orterna runt om. 
En roll som många säkert sett henne i för ett 
annat syfte, Forshagabloggen. Där skriver 
hon som fritidssysselsättning. Hon är ändå 
ofta ute och fotar när det händer något i 
kommunen, så varför inte dela med sig?
Ibland smälter rollerna ihop, det ideella 
och yrket, men det trivs hon med. 

När utbildningen var klar men jobben hon ville ha lyste med sin frånvaro skapade Cicci Wik sin egen 
arbetsplats. I dag driver hon det egna företaget Cvea Kommunikation sedan 6 år.

Cicci Wik, Cvea Kommunikation. Foto: Tommy Svensson

Cicci arbetar medvetet för att lyfta det po-
sitiva, hon menar att det är med ett positivt 
synsätt man kan skapa utveckling.

Samarbete är viktigt
Hon värdesätter frågan om utveckling ock-
så rörande det lokala näringslivet. Cicci är 
engagerad både som sekreterare i Älvorna, 
Forshaga Kvinnliga Företagarförening, och 
som ledamot i Företagarna. Att man samar-
betar och hjälper varandra är viktigt.
Sitt eget företag ser hon gärna att det växer. 
Hon arbetar för att ta emot fler uppdrag och 
skriver egentligen om allt utom matchrefe-
rat. Men hon tänker också på att utveckla 
firman mot andra näringsgrenar, kanske en 
webbshop om några år?
— Tänk om det går bra och man tillslut kan 
anställa någon, det är ju i så fall väldigt bra 
för Forshaga!
Hon hamnade inte där hon tänkt sig från 
början i yrkeslivet, men hon trivs bra som 
företagare.
 Malin Wikner
 Informatör
 054- 17 22 28
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Ung i kommunen

Bibliotek, Kulturhuset och Träffen

www.forshaga.se/kulturfritid

Kulturnatta 2011

Forshaga bibliotek
23 december 10.00-15.00

24 – 26 december Stängt

27 – 29 december 10.00-18-00

30 december 10.00-15.00

1 januari Stängt

2 – 4 januari 10.00-18.00

5 januari 10.00-15.00

6 januari Stängt

8 januari 11.00-14.00

Deje bibliotek
27 december - 8 januari       Stängt

Öppet för självservice när Kulturhuset 

är öppet

Kulturhuset 
28 december 17.00-21.30

30 december 17.00-23.30

2 januari  15.00-21.30

4 januari  17.00-21.30

Träffen
27 december 17.00-21.30

29 december 17.00-21.30

3 januari  17.00-21.30

7 januari  17.00-23.30

Prova-på idrottsläger 
och Hallkul!
På höstlovet ordnades det ett prova-på 
idrottsläger igen och denna gången även för 
lågstadieelever. Aktiviteterna som fanns att 
välja mellan var många bland annat Drillning, 
gymnastik, karate, Kikit och ridning. Ett 30-
tal barn testade på detta under veckan. Näs-
ta tillfälle blir under sportlovsveckan vecka 9. 
Planerna för kommande läger är redan igång 
och har du tips på idrotter så är du varmt väl-
kommen med dina idéer till mig. Några idrot-
ter som redan nu är på gång är konståkning 
och simhopp!

Ny favorit
Höstlovsveckan avslutades med en alldeles 
extra rolig aktivitet, nämligen hallkul! Vi fyll-

de hela Grossbols-
hallen med uppblås-
bara spel som Human 
Fussball, som var 
som gamla hederliga 
fotbollsbrädspel där 
man drar i pinnar för 
att spelarna ska röra 

sig. Gladiatorkamp, hoppborg, kängruboxning, 
sumobrottning med mera fanns att njuta av. 
Hela hallen var fylld med barn, föräldrar, fri-
tidsgrupper och ungdomar. Härligt att se så 
mycket aktivitet i hallen och så mycket spral-
liga människor som bjöd på sig själva hela 
dagen! Hallkul blir absolut en favorit i repris!
 Linda Olson, ungdomscoach
 054-172247

Kulturhuset fylldes med ungdomar och 

aktiviteterna var många. Framgångs-

rike föreläsaren/rapparen/skådespe-

laren Behrang Miri bjöd på skrattkalas 

och tänkvärda ord när han föreläste 

om kulturkrockar i Sverige. Workshops 

av olika slag fanns att testa på: göra 

väskor och plånböcker utav traktor-

däcksgummi, pärlpyssel, cupcake-

dekorationer och mycket mer. Kväl-

len bjöd sedan på musik i danshallen 

av lokala förmågor och även Behrang 

Miris egen rapshow. Tack till alla som 

ställde upp i årets Kulturnatt! 

 Linda Olson
 Ungdomscoach
 054-17 22 47

Gilla Kulturhuset/Träffen på 
Facebook så får du koll på vad 
vi har på gång!
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Historien om ett 
brukssamhälle!
Under tre kvällar har Staffan Fridh underhål-
lit kommuninvånare med sina många bilder 
och sin fantastiska kunskap om Deje från då- 
till nutid. Resan han tog oss med på startade 
tidigt 1900-tal och slutade 2011. 
Kvällarna har arrangerats i samarbete mellan 
Forshaga kommun och ABF och under våren 
planerar vi att tillsammans med Staffan visa 
"Det stora kalaset", filmen från Mölnbacka-
Trysils storslagna 75-årsjubileum.
Något att se fram emot, om man tycker hös-
ten och vintern är lång och mörk!!

 Kicki Lindfors, ungdomssamordnare

Vilket lag blir 
årets Lussehjältar?
Snart dags för årets Lusseinnebandyturne-
ring. 17 december kl: 17.30 i Dejehallen drar 
det igång. Vem vinner årets turnering? Fram 
till 15 december kan du anmäla ditt lag på 
Träffen eller Kulturhuset, det kostar 100 kro-
nor/lag och betalning = anmälan!
Regler är likt alla andra år. Varje lag ska vara 
utklädda och ha något lussetema. På plan ska 
samtliga lag alltid ha minst två tjejer och två 
killar under hela matchen. 
Vandringspokalen är putsad och klar, bara att 
invänta 19 december!

 Linda Olson, ungdomscoach
 054-17 22 47

Kulturhuset har 
nya öppettider 2012

 

För att kunna utveckla verksamheten 

på Kultuhuset till barn och unga kom-

mer vi att ha öppet på onsdagsefter-

middagar med olika aktiviteter! 

De nya öppettiderna är:
 Kulturhuset Bibliotek

Måndag  15 - 21:30 15 - 19

Tisdag  10 - 14  10 - 14

Onsdag  10 - 17

Torsdag  10 - 14  10 - 14

Fredag  17 - 23:30

Biblioteket är öppet för självservice 

när Kulturhuset är öppet!

Dialogcafé om en 
attraktiv kommun

17 kommunstyrelsepolitiker och för-

valtningschefer mötte 25 ungdomar 

från Forshaga ungdomsråd, elevråden 

på högstadierna och Forshagaakade-

min samt från fritidsgårdarnas husråd. 

Gyllene salen på Slottet var uppdukad 

med sju mindre cafébord, där ljuslyk-

torna brann på de blårutiga dukarna. 

Vid varje bord fanns ett förutbestämt 

samtalsämne. 

Kvällens tema var ”Attraktiv kommun”. 

Temat och frågeställningarna hade 

kommunstyrelsens arbetsutskott och 

Forshaga ungdomsråd kommit fram 

till vid ett gemensamt möte tidigare i 

höst. Som namnet Dialogcafé antyder 

så ägnades kvällen åt samtal och fika! 

Vad vill vi utveckla?
Deltagarna talade om i vilka samman-

hang de är stolta över sin kommun och 

när de talar med stolthet med andra 

om sin hemort och saker som sker här. 

Vid ett annat bord diskuterades för-

eningslivets betydelse och vid bordet 

intill pratade man om arbetsmiljön i 

skolan. Vilka speciella värden vi ser 

i kommunen och vad vi vill utveckla 

vidare var ett annat ämne. Ett ämne 

introducerades av Lars-Göran Johans-

son från ABF Värmland, som var sär-

skilt inbjuden gäst för kvällen. Han 

presenterade en projektidé som ABF 

har, som handlar om hur vi tar tillvara 

de som lever i någon form av utanför-

skap, på ett bra sätt. Diskussionerna 

kom till allra största delen att handla 

om hur vi skapar en bra miljö och ger 

en god nystart till de ensamkommande 

flyktingbarn som förväntas komma till 

Deje i augusti, om allt går som plane-

rat. Deltagarna hjälptes till sist åt med 

att sammanfatta diskussionerna och 

plocka ut vad som är viktigast att arbe-

ta vidare med. Resultatet av dialogen 

kommer att sammanställas och skickas 

till elevråd, ungdomsråd och kommun-

styrelse, för att respektive enhet ska 

fundera på hur de ska gå vidare med de 

idéer som framfördes.

En uppskattad arbetsform
Samtalsformen och den trivsamma 

miljön inbjuder till goda möten! När 

jag dagen efter Dialogcaféet träffade 

husrådet på fritidsgården Träffen har 

de bara positiva omdömen att ge om 

mötet. ”Häftigt”, ”Det verkade som 

de lyssnade”, ”Bra samtal!” var några 

spontana kommentarer. På samma sätt 

var flera av de äldre cafébesökarna 

imponerade av de yngres engagemang 

och goda idéer. Av eftersnacket att 

döma verkar Dialogcaféerna vara en 

arbetsform som kommit för att stanna!

 
 Janne Johansson
 Projektledare Ungdomsdialog
 0552-446 62
 jan.johanssonforshaga.se

Att ungdomar, politiker och kommunala chefer möts till Dialogca-
fé börjar så smått slå rot som en etablerad arbetsform i Forshaga 
kommun. Det märktes inte minst på den goda uppslutningen när 
höstens Dialogcafé hölls på Slottet i Forshaga en novemberkväll.

Alla som deltog delades upp i mindre 
samtalsgrupper.
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Uppskattade besök

Innebandycup satte fart på lovet
Kommunens fritidshem håller öppet också 
under loven och vad passar då inte bättre 
än lite extra aktiviteter? Det är tradition 
sedan några år tillbaka att arrangera inne-
bandycup och höstlovet var inget undan-
tag. 150 fritidselever från skolområden i 
Forshaga deltog under dagen.
— Cup har vi två gånger om året och sedan 

varvar vi med fritidshemmens dag. Vi vill 
ha en gemensam aktivitet, det var vanli-
gare förr, men vi försöker att återupprätta 
det, säger Ann-Britt Mört, fritidspedagog 
på Lärcenter.
Under dagen fanns också vissa föräldrar 
med, antingen för att hjälpa till eller bara 
för att heja på sina lag.

Det var Niklas Krog, Mårten Sandén, 

Titti Knutsson, Kerstin Lundberg Hahn 

och Dan Höjer som kom på besök. 

Innehållen i besöken blev blandade, 

allt från allvarliga tankar kring kon-

flikter och fiendskap i världen när sju-

orna diskuterade böckerna Muren och 

Kampen med Titti Knutsson till Dan 

Höjer som nästan slog knock på frök-

narna med gitarren när han rockade 

loss i en spöktango efter att ha berät-

tat om sina samlingar med spökhis-

torier. Men alla berättade de förstås 

också om hur det egentligen är att 

vara författare, hur man gör när man 

skriver en bok och lite om sig själva.

Nästa J.K Rowling?
Det var nöjda och glada författare 

som lämnade Forshaga, de hade träf-

fat intresserade, trevliga, roliga och 

väl förberedda klasser. Och att döma 

av autografköerna som stundtals ring-

lade sig långa och av alla barn och ungdo-

mar som kommit till biblioteken i Forshaga 

och Deje efter besöken och velat läsa mer 

av författaren de träffat så var besöken 

mycket uppskattade bland eleverna.  

En av klasserna som fick chansen att lyss-

na på författaren Niklas Krog var klass 9A 

på Dejeskolan.

— Det var kul att han kom hit, att han tog 

sig tid, säger några av dem.

Om de själva vill skriva vet de inte, men 

det var intressant att höra ändå, säger de.

Men vem vet, kanske blev någon inspire-

rad att själv skriva en bok. Om några år 

kanske nästa J.K Rowling kommer från 

Forshaga…
 
 Sara Carlsson, Forshaga bibliotek
 054- 17 22 22

Under två veckor i oktober/no-
vember fick Forshaga kommuns 
alla elever i klass 1-9 träffa en 
författare.Det handlar 

om kärlek 
Forshaga kommun har gått med i 
ett projekt om barn och ungdo-
mars rättigheter riktat till hög-
stadieelever. Det drivs av Rädda 
Barnen och syftar till att mot-
verka hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Syftet är också att ge stöd till barn som 

bevittnat våld, och informera alla barn 

och ungdomar om deras rättigheter uti-

från barnkonventionen. 

Genom att olika myndigheter och or-

ganisationer samverkar och informerar 

om sina verksamheter och ansvarsområ-

den vill man att barn och unga ska veta 

vart de vänder sig när deras rättigheter 

kränks.

Vecka 50 kommer myndigheter och or-

ganisationer att besöka Forshaga Lär-

center. Eleverna kommer bland annat 

att få ta del av en presentation där alla 

samverkansparter medverkar, se en tea-

terföreställning och ta del av en utställ-

ning. Vecka 3 återfinns kärleksprojektet 

på Dejeskolan. 

               Mattias Göthberg
 Informatör
 054- 17 10 00

Cecilia Boman, Sofie Ask, Eliina Keidser, 
Maja Carlsson, Erik Lefverström och Patrik 
Olsén – 9A, Dejeskolan.

Kontakt 
• Teresa Dahlström, Rädda Barnen, 
projektledare ”Det handlar om kärlek” 
i Värmland. Telefon: 08-698 90 63
• Peter Öhlander, biträdande barn och 
utbildningschef, Forshaga kommun, 
styrgruppsledamot för projektet ”Det 
handlar om kärlek”. 
Telefon: 054-17 20 81
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Lek på is lockar många

— Jag ville att alla skulle få möjlighet att 

prova på skridskoåkning och ishockey, 

men jag tyckte inte att alla fick chansen.

Tanken som för ungefär åtta år sedan blev 

starten på något nytt. Stefan var då som 

nu en engagerad medlem och ledare i 

Forshaga IF. Föreningen hade samma pro-

blem som många andra, återväxten ute-

blev. Men Stefan, som till vardags bland 

annat arbetar med rekryteringsfrågor på 

Värmlands Ishockeyförbund, och några 

andra ledare hittade en lösning som visat 

sig lyckad – en skridskoskola med ett nytt 

koncept. 

Inriktning på lek 
och ingen åldergräns
I dag är ”Lek på is” etablerat och välkänt i 

Värmlands ishockeyföreningar men också 

i stora delar av övriga hockeysverige. 

— Barnen får prova på skridskoåkning 

med eller utan hjälpmedel så att de hit-

tar balansen och koordination för att ta 

sig framåt på skridskor. Vi försöker få dem 

att röra på sig genom lekar och skridsko-

banor.

Varje söndag, från oktober till februari, 

är verksamheten igång. Målgruppen är 

barn, både killar och tjejer, födda 05 

men också yngre och äldre är välkomna. 

Responsen har varit positiv och skridsko-

skolan är idag, och har de senaste åren 

varit, Värmlands största. 

Yngres deltagande viktigt
— En förutsättning för föreningens exis-

tens på längre sikt är en väl fungerande 

verksamhet som lockar de yngre bar-

nen att prova på och att deras föräldrar 

tycker det är en bra aktivitet. Fören-

ingen behöver såväl spelare som ledare 

längre fram som tycker ishockey är ro-

ligt och vill engagera sig. Det är därför 

viktigt att successivt också ge möjlighet 

till en mer ishockeyinriktad träning när 

barnen blir några år äldre. ”Trappste-

gen” in i föreningen ska vara så bra som 

möjligt, säger Stefan.

Hittills under den här säsongen är snittet 

70 barn per tillfälle och antalet hockey-

spelande medlemmar har ökat sedan 

starten för åtta år sedan.

 Malin Wikner
 Informatör
 054- 17 22 28

Det kan vara svårt för föreningar att föryngra sig och ibland måste de 
hitta nya vägar. Stefan Owesten, Forshaga IF, är en av initiativtagarna 
till ”Lek på is” och en av dem som bidrar till ett aktivt Forshaga.

Lek på is på Ängevi, TKS. Foto: Stefan Owesten

Musik 
och teater
Forshaga kommun har under 
cirka sex år haft ett samarbete 
med Värmlandsoperan, numera 
Wermland  Opera, ett led i att 
få in mer kultur i skolan. Något 
som bidragit till både musikal 
och musiksagor för eleverna.

Skolornas gemensamma kulturgrupp  
tillsammans med kultur- och fritidsche-
fen planerar föreställningar för rätt 
åldersgrupp och verksamhetens peda-
gogiska innehåll. Wermland Opera har 
erbjudit ett varierat innehåll och skolan 
har kunnat boka upp till exempel många 
aktuella musikaler för år 7-9, men också 
musiksagor med olika innehåll för de 
allra yngsta barnen. Vi har i år sett 
”Gubben Pettsson” för alla barn i åk 2 
och ”Vem ska trösta Knyttet?  för åk 1, 
som båda är framställda utifrån böcker 
som barnen ofta läser. Medeltids-
musikal och Don Quijote 
har passat för år 4-6 
och ”Att Växa” var 
ett värdegrundspro-
gram som visades 
för åk 5-7 i kom-
munen, anpassat för 
tidiga tonår. Alla kom-
munens barn har regelbundet upplevt 
musik och teater i skolan.
Vi har jobbat för att hitta helhetslös-
ningar inför föreställningar med intres-
sant innehåll att till exempel diskutera 
eller analysera. 
Kulturrådet beviljar pengar till verk-
samhet som bedriver samarbete mellan 
skola och kulturarbetare i samhället.
Föreställningarna främst musikalerna är 
endera tidsenliga och moderna alterna-
tivt historiska, vilket har varit intresse-
skapande för just tonåringar.
Arbetet utvärderas för att ständigt för-
bättras och utvecklas.

 Ann Brüngel
 Rektor på Lärcenter
 054- 17 22 41
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Två gode män berättar

”Gode män sökes” - en vanlig rubrik såväl i Forshaga som i många andra kommuner. Allt som oftast är beho-
vet stort. Men vad är egentligen en god man och vad innebär det att ta på sig ett uppdrag?
Vi har mött Sven-Erik Persson och Ing-Marie Fritzson som berättar om hur de ser på sina uppdrag.

Ett val man gör
Sven-Erik Persson, Deje.

Det var en slump att Sven-Erik 

tog sig an att hjälpa en huvud-

man. Han hade aldrig hört nå-

got om hur det fungerade men 

var genom sitt engagemang 

som kassör i föreningslivet 

ganska insatt i ekonomifrågor. 

När en bekant på grund av åldersskäl ville avsäga sig sitt god-

man uppdrag och ville lämna över tog han till sig uppgiften. 

I dag har han varit god man i 18 år och hjälper för tillfället 

tre personer.

Vad innebär det för dig att vara god man?
— Jag ska se till att personen, huvudmannen, har det han 

eller hon behöver. Det gäller allt från vård 

till olika bidrag. Jag ska se till att de får 

det men jag ska inte göra det själv.

Det innebär att Sven-Erik har kontakt med 

biståndsbedömmare, försäkringskassan, 

bank och liknande. Han sköter om per-

sonens ekonomi med allt från att betala 

räkningar till att ordna så att personen får 

de fickpengar som behövs. Men han ska 

inte själv åka och handla eller hjälpa till 

med städning.

— Vad man gör varierar mycket beroende 

på vem man hjälper, de har olika behov. 

Men ofta hjälper jag till mer än vad man 

måste, sitter ner och fikar och pratar en 

stund. Det känns bra för mig att göra så.

De personliga mötena ser han som en viktig del i uppdraget.

— Du ska agera som att du är personen och fatta beslut efter 

deras behov och intresse. Ju mer man pratar med varandra 

desto mindre missförstånd blir det.

Hur mycket tid krävs?
— Det kan vara allt från 10-30 minuter om dagen. Det varierar 

också så jag är noga med att föra dagbok över vad jag gör och 

vilken tid det tar. Har man bra koll och håller isär de egna 

pärmarna med de om sin huvudman så är inte redovisningen 

ett problem.

Värnar om andra
Ing-Marie Fritzson

Ing-Marie Fritzson bytte från 

arbetet som disktrikssköterska 

till en administrativ tjänst men 

ville inte tappa kontakten.

— Genom jobbet hade jag haft 

kontakt med både dem som 

fick hjälp av gode män men 

också dem som hade uppdraget så jag fick en bra bild av det.

Hon valde att hjälpa en brukare inom området hon tidigare 

arbetat med, personer med intellektuella funktionshinder. 

Det första uppdraget fick hon för ett år sedan och valde efter 

sex månader att hjälpa en till.

I korta ord kan man säga att hon som andra gode män ska 

se till att brukaren får den hjälp som behövs, i hemmet och 

kontakt med myndigheter. Hon har också 

hand om ekonomin.

— Det är inte betungande - jag gör det för 

att jag värnar om andra.

Vad innebär god man uppdraget för dig?
— De jag hjälper är beviljade personlig as-

sistans eller gruppboende enligt LSS och 

då har jag inte bara kontakt med min hu-

vudman utan också personalen. Ser till så 

att  allt löper smidigt med fickpengar och 

exempelvis kort för den dagliga handeln. 

Men jag förvissar mig också om att de får 

komma iväg på semester, se kultur och kan 

syssla med fritidsintressen.

Hon känner inte igen sig i bilden att det skul-

le vara tufft att sköta om någon annans eknomi.

— Det finns enklare bokföringsprogram att använda och läg-

ger man in regelbundet så är inte redovisningen ett problem.

Hur mycket arbete lägger du ned?
— Jag träffar brukaren och personalen ungefär en gång i 

månaden för att stämma av. Ekonomin brukar ta ungefär en 

timme per månad, då man lägger in allt i systemet. De jag 

hjälper är också i behov av olika bidrag och bostadstillägg 

men det söker man en gång per år. Och har man gjort det en 

gång blir det lättare sen.

Tips till dig som funderar
— Du ska göra det för att du vill 
hjälpa, inte för pengarna. Håll isär 
pärmarna, tänk på att fatta beslut 
ifrån den du hjälper och tänk på att 
hembesök är viktigt. 
 Sven-Erik Persson.
— Börja som god man åt en person, 
känn efter och se till att du får ord-
ning på allt. Ta bara på dig så myck-
et så att du kan sköta uppgiften i 
alla lägen. Ing-Marie Fritzson

Frågor? Maila ofn@forshaga.se
eller ring 054- 17 20 00
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Bluff och båg via mail

De som skickar hoppas givetvis att man 

ska nappa och kontakta dem. För att 

vinsten ska kunna betalas ut behöver en 

vinstskatt, en administrativ avgift betalas. 

När den är betald kommer ett nytt medde-

lande om fler avgifter som måste betalas. 

Den som ”vunnit” måste betala för att få 

ut sin vinst och betalningen går förstås 

inte att kvitta mot vinsten. Samma gäl-

ler för den som fått ett arv, avgifter ska 

betalas för att kunna få arvet. I slutändan 

förlorar man pengar och betalar för något 

som inte finns. 

Ett exempel är killen som ”vann” en mas-

sa miljoner pund. Han hade två timmar 

på sig att agera för att få vinsten, som 

skulle överlämnas av kurir på Kastrup. 

Om killen inte kunde komma till Kastrup 

bestämd dag kostade det €100 extra per 

dag. Killen hade lämnat ut namn, adress 

och Visakortsnummer per telefon och fick 

snabbt kontakta sin bank för att spärra 

kortet. 

Om något låter för bra för att vara sant är 

det ofta så också!

En ny variant av bedrägeri är via telefon. 

Personer blir uppringda och informerade 

om att de drabbats av virus i sin dator. 

Hjälp kan de få direkt via telefon genom 

att ladda ner ett visst program. Men de 

som laddar ner programmet blir utsatta 

för så kallad ”phishing” (nätfiske) som ger 

bedragarna full tillgång till datorn med 

kontouppgifter och annat. 

Om någon ringer eller du får ett medde-

lande med frågor om personliga uppgifter 

ska du vara försiktig och inte lämna ut 

någon information! 

 Ina Johansson, Konsumentrådgivningen
 054-540 46 81

Nytt spontanidrottsområde

Har du fått ett brev, mejl eller sms om att du vunnit en massa pengar? 
Det kommer ofta ärenden om utlovade vinster från lotterier och arv. 
Men hur kan det bli en vinst utan lott och var kommer arvet ifrån?

Kommunen får flera nya eller re-
noverade sportarenor de närmsta 
åren. 

Redan i början av januari står den nya 

bollhallen i Deje färdig att användas. Det 

är en fullstor hall med en plan på 20 x 

40 meter för handboll, innebandy och 

fotboll. I första hand ska den användas 

som matcharena och det finns kiosk, täv-

lingskansli och domarrum, läktare för 500 

åskådare och förråd för föreningarna.

Renovering av Grossbolshallen
Föreningarna kan boka den nya hallen 

från och med den 7 januari 2012. Den 

gamla hallen används i skolundervisning-

en samt som träningshall. 

Totalt kostar den nya hallen cirka 10,5 

miljoner kronor rav Mölnbacka Trysils bo-

stadsstiftelse bidragit med 4,6 miljoner.

Nästa sommar får Grossbolshallen ett 

nytt sportgolv. Även omklädningsrummen 

kommer att renoveras. Budgeterad kost-

nad är 2,1 miljoner kronor. Arbetet be-

räknas vara färdigt till skolstart augusti 

2012.

Under 2012 kommer vi att börja bygga 

anläggningar för skateboard, multisport 

och skolidrott vid Lärcenter. Multis-

portanläggning är en arena för bollspor-

ter: handboll, fotboll, basket, innebandy. 

Den har en sarg runt om ungefär som på 

en hockeyrink, storleken är 20 x 40 meter 

och underlaget är konstgräs.

Skateboardanläggningen blir i betong med 

olika ramper och skolidrottsanläggningen 

får en längdhoppsgrop och tartanbanor.

Total kostnad beräknas till 3,5 miljoner 

kronor och arenorna blir klara under 

2013. 

 Anne Hellström
 Informationsansvarig kommunteknik
 054-17 20 40

Miljöalmanacka 2012
Vecka 49 får du 2012 års miljöalmanacka 
i din brevlåda. 
Miljöalmanackan informerar om avfall, 
sortering, miljö och energi. I almanackan 
finns en mycket användbar A-Ö lista där 
det framgår hur och var olika produkter 
ska sorteras och lämnas. 
Vill du ha ytterligare information om ren-
hållning och avfall finns mer att läsa på 
kommunens hemsida.

Har du inte fått någon almanacka?
Ring 054-17 20 40 eller kom in på kom-
munkontoret så får du en.

 Anne Hellström 
 Informationsansvarig kommunteknik

Vinter, snö och halka
• Gräns för att vi ska börja ploga är fyra 
centimeter snö på gång- och cykelvägar 
och sex-åtta centimeter på gatorna. Of-
tast börjar vi ploga först när det slutat 
snöa. Genomfartsgatorna och de viktigas-
te gång- och cykelvägarna plogar vi först. 
Det tar cirka tio timmar att ploga allt. Blir 
det stora mängder snö tar vi bort snöval-
lar vid vissa vägkorsningar och trottoarer.
I år har vi gjort en ny upphandling av snö-
röjning. Det innebär att det är nya före-
tag som plogar vissa områden. Speciellt 
vid de första snöfallen kan det bli fördröj-
ningar och andra problem och vi ber dig 
ha överseende med detta.
• Det är varje fastighetsägares skyldighet 
att skotta och sanda trottoaren längs med 
sin fastighet. Om det kommer mycket snö 
kan kommunen lägga snö på trottoarerna. 
Då behöver fastighetsägaren inte skotta 
och sanda ”sin” trottoar. 
Det är inte tillåtet att köra snö från fast-
igheter och infarter ut i körbanan.
• Privatpersoner kan hämta sand i hinkar 
eller andra mindre kärl på kommunför-
råden i Deje och Forshaga. Sandlådorna 
står utanför grindarna och fylls på regel-
bundet.
Sanden i de gröna lådor som står på olika 
ställen i kommunen, är i första hand till 
för att sanda i närheten av där de står.

 Sven-Erik Heggen
 Driftchef gator och park
 Telefon 054-17 20 37



16    Kontakten nr 6 december, 2011

Evenemangstips

Med reservation för ändringar

Evenemangen är hämtade från vår 
kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också. 
De publiceras också på Värmlands 
evemenangssidor under varmland.se 
och har möjlighet att visas på infor-
mationsskylten vid Lyckan, Rv 62.

21 nov-22 dec ”Färgens väg i vatten” Akva-
reller av Sven-Åke Modin, Kulturhuset, 

10 december BIO: Happy Feet 2, Kulturhuset, 
kl. 16

10 december Dans till Cavalkad & Jonas Näs-
lund, Forshaga Folkets Hus, Kl. 21-01

10 december GS86-IBF Lesjöfors, Damer divi-
sion 2, Forshaga sporthall, Kl. 15

11 december BIO: Happy Feet 2, Matiné, 
Forshaga Folkets hus, Kl. 16

12 december GS86-Skoghalls IBK, Juniorall-
svenskan, Forshaga sporthall, Kl. 20

14 december BIO: Simon och Ekarna, Fors-
haga Folkets Hus, Kl. 19

14 december Forshaga IF - IFK Hallsberg , Is-
hockey div 2 B västra, Ängevi Ishall, kl. 19

15 december BIO: Simon och Ekarna, Kultur-
huset, kl. 19

17 december Dans till Micke Ahlgrens, Fors-
haga Folkets Hus, kl 21-01

21 december BIO: Sherlock Holmes, Forshaga 
Folkets Hus, kl: 19

22 december BIO: Sherlock Holmes 2, Kultur-
huset, kl. 19

28 december BIO: Stig Helmer, Forshaga Fol-
kets Hus, kl. 19

5 januari BIO: Alvin och gänget 3, Kulturhuset

6 januari BIO: Stig Helmer Story, Kulturhuset

11 januari Forshaga IF - Åmåls SK , Ishockey 
div 2 B västra, Ängevi Ishall, kl. 19

13 januari GS86-Skoghalls IBK, Damer division 
2, Forshaga sporthall, kl. 19:30

15 januari GS86-BKI Sunnanå, Herrar division 
2, Forshaga sporthall, Kl. 14

18 januari Forshaga IF - HC Örnen, Ishockey 
div 2 B västra, Ängevi Ishall, kl: 19

21 januari GS86-Skattkärrs IK, Herrar division 
2, Forshaga sporthall, kl. 14.30

25 januari Forshaga IF - Grums IK, Ishockey 
div 2 B västra, Ängevi Ishall, Kl. 19

28 januari GS86-Åmotfors IF, Damer division 
2, Forshaga sporthall, kl. 15:45

1 februari Forshaga IF - Hammarö HC , Ishock-

ey div 2 B västra, Ängevi Ishall, kl: 19

4 februari GS86-Nordmarkens IBF, Herrar 
division 2, Forshaga sporthall, kl. 15

5 februari GS86-Grums IBK, Damer division 
2, Forshaga sporthall, kl. 13:30

5 februari Ishockey div 2 B västra, Fors-
haga IF - Köping HC, Ängevi Ishall, kl. 17

12 februari Ishockey div 2 B västra, Fors-
haga IF - Arvika HC, Ängevi Ishall, Kl: 17

18 februari GS86-Lesjöfors/Filipstad IBK, 
Damer division 2, Forshaga sporthall, kl. 
15:30

25 februari GS86-BK Vålberg, Herrar divi-
sion 2, Forshaga sporthall, kl. 14

3 mars GS86-Hagfors IF U, Damer division 
2, Forshaga sporthall, kl. 15

Bob, pulka 
eller skidor?
Det finns 
mycket att göra 
utomhus också 
i vinter

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

Måndag
Motionssim* kl 16-18
Rehabbad kl 18-19
Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21
Tisdag 
Allmänhetens bad kl 16-20
Motionssim* kl 20-21
Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21
Onsdag
Allmänhetens bad kl 16-20
Motionssim* kl 20-21

Pensionärsbad kl 13.15-16
Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21
Torsdag
Allmänhetens bad kl 16-20
Motionssim* kl 20-21
Motionslokal** och solarier*** kl 7.30-21
Fredag
Allmänhetens bad kl 16-20
Motionssim* kl 6-8
Babysim kl 14-16
Motionslokal** och solarier*** kl 6-20

Lördag
Allmänhetens bad kl 10-14
Motionslokal** och solarier*** kl 10-14
Söndag
Allmänhetens bad kl 13-17
Babysim kl 10.30-13
Motionslokal** och solarier*** kl 10.30-17

Välkomna!

*Åldersgräns 14 år, **Åldersgräns 16 år
***Åldersgräns 18 år

Deje simhall 2 januari – 29 april 2012

Barnkommun i Värmland

För priser och mer information:
www.forshaga.se/simhall eller 0552-446 70

Jullov • Under vecka 1 (2/1 – 5/1) finns extra öppettider för allmänheten. Tiderna är tis och tors 10 -14 samt ons kl 10 - 13.
Sportlov • Under vecka 9 (27/2-2/3) finns extra öppettider för allmänheten. Tiderna är mån, tis, tors och fre kl 10 – 14. (OBS ej onsdag)
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Elly ÅhrströmBirger Hast

Agnes Hemmingsson Karlsson

Alma Lund Nyman

Clara Axelsson Olsson

Agnes Falch

Alice Björvang Alice Östergren

Besök hos de nyfödda i Forshaga kom-
mun är en tradition. Kommunalråd Ang-
elica Rage hälsar på för att fira familjens 
nytillskott och för att överlämna kommu-
nens maskot. Det är uppskattade besök 
och samtal som har resulterat i många nya 
ideér och förslag. 

Förälder, vill du beställa en förstoring av 
bilden på er älskling? Ta kontakt med vårt 
tryckeri på 054- 17 20 93

Bebisupp-
vaktning
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Liam MathiassonIda Wikenström

Emma Mathiasson

Gabriel Andersson Hindström

Julia Lindström

Emilia ÖsterbergElof Paulsson

Emmett Penttinen Esther Ellström



Kontakten nr 6 december, 2011      19   
Rinor ShabaniMärta Hermansson

Maja Nilsson

Måns Karlsson

Noah Larsson

Lova SvärdLleo Wallinder

Meg Larsson Milo Johansson
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Vilmer OhlssonWilma Stolt

Stella Larsson

Wilma Nelsén

Vilmer Hedin

Sigrid OlssonRobin Westberg

Theo Lindberg Wilda Leben


