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Sommar! Tid att 
fylla alla våra 
sinnen med olika 
intryck. Äntligen 
kan vi ta av jackan 
för att sitta ute 
och njuta av all 
grönska. Men visst 
känns det också 
lite konstigt. Det 
som vi alla vill ha 
mest av är ju social 
samvaro. Nu ska 

vi istället hålla avstånd och undvika 
större folksamlingar. En utmaning för 
oss där vår vilja att göra det rätta och 
ha uthållighet verkligen sätts på prov.

Men vi får tillsammans göra vad vi 
kan, och finna andra former för att 
träffas och även kanske ägna lite tid åt 
egen eftertanke. Så vad kan vi då göra 
själva för att det ska bli en alldeles 
underbar sommar? 

Jag tror att det viktigaste är vårt eget 
förhållningssätt. Om vi är positiva och 
fyller dagarna med skratt och nyfiken-
het så spelar det mindre roll om solen 
skiner eller om det regnar. 

Att planera för en hemester kan vara 
spännande. Köp hem lite god närpro-
ducerad mat, unna dig lyxen av att 
äga din dag och se till att göra det som 
du önskar att du hade gjort om du haft 
tid. Ring det där samtalet eller skicka 
det där brevet som du inte har gjort. 
Oftast finns det ju någon i den andra 
ändan som blir glad om du gör det.

Det finns dessutom så otroligt mycket 
att göra om du turistar i din hemkom-
mun. Fördelen är också att du kom-
mer hem till din egen säng på kvällen. 
Så vad är ditt speciella smultronställe 
där du njuter som bäst? 

Mitt nya smultronställe är hemma 
på en gammal hemsnickrad sliten 
träbänk vid solväggen. Där inmundi-
gas varmt, starkt kaffe och hembakta 
kanelbullar. Där kan jag exempelvis 
njuta av mullret av en 50-talare med 
V8 som tuffar förbi i sakta mak. Det 
gäller att se det fina som finns framför 
oss. Ett ungt par som går förbi i svär-
meri, en pappa drar en barnvagn med 
mobilen i handen som en slags kom-
pass eller en äldre tant i blommig som-
marklänning med rullator och liten 
vovve som spatserar fint med nosen i 
vädret. Ja det är härliga sommarbilder 
som vi mår bra av. 

En härlig sommardag kan vara ett 
flöte som guppar i solglittrigt klarälvs-
vatten, en äppelpaj med vaniljsås i 
skuggan på Dejefors eller att ligga och 
slölyssna på radion i en tillbakalutad 
stol någonstans på Skivudden. 

Det finns ju också en mängd upple-
velser alldeles inpå oss, för naturen är 
alltid öppen, alla dagar i veckan. Detta 
oavsett vart vi bor i kommunen.

Det finns oändligt att se och uppleva. 
Så använd din frihet att ta del av alla 
dessa möjligheter. Det är vår gemen-
samma plats som är vår gemensamma 
rikedom, ha en riktigt fin sommar! 

En spännande nyhet för alla barn som 
gillar att klätta är att kommunens 
första klätternät kommit på plats.
Lekplatsen på Skivudden har utrustats 
med klätternät samt nytt underlag för 
många timmars klättrande och lek. 

Skifuddens villaförening avvecklades 
i februari 2019, man valde då att lägga 
kvarvarande pengar på att upprusta 
lekplatsen i området. Tillsammans 
med stöd från kommunen blev klät-
ternätet möjligt. 

Förutom nätet finns också en rutsch-
kana, kullerbyttstativ, vanliga gungor 
och en kompisgunga. Dessutom är 
skogen nära och det finns en grillplats.

Besök gärna våra temalekparker: 
• Bondgård på Almvägen, Deje
• Riddarborg på Fältgatan, Forshaga
• Djungel vid Granliden, Forshaga
• Skeppsbrott på Anneberg, Forshaga

På forshaga.se finns alla våra lekplatser 
beskrivna samt utmärkta på en karta. 

I vår kommun finns flera spännande lekplatser där man kan leka, busa och lära sig saker i en trygg miljö. Förutom 
flera mindre lekplatser i våra bostadsområden har vi fyra större lekplatser, som vi kallar temalekplatser. 

Kom ut
 och lek!
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Fiska i Visten
Visten är en sjö i Vistens fiskeområde 
som är ett av Forshaga kommuns 
största fiskeområden. I sjön finns det 
främsta sportfiskevattnet med varierat 
utbud. Abborre, gädda, lake, ål, öring 
och inplanterad lax är några exempel 
på vad du kan få på kroken. Här kan 
du, med fiskekort, fiska med spinnspö, 
metspö, flugspö eller trolla med eller 
utan motor. 

Seklingnatta
Varje år i november leker laxfisken sik-
löjan, ”seklingen”, i sjön Visten. Fisken 
går då på grundare vatten och samlas i 
stora stim för att leka. Då är det lätt att 
fånga fisken med not. Noten består av 
ett långt nät som går att likna vid en 
trål. Den blir till en stor håv på mitten 
när den vevas in. I botten på noten 

sitter kohorn som ska tynga ner den. 
När det sker arrangerades tidigare 
den Seklingnatta där fiskare fångade 
de små fiskarna, räknade in dem och 
stekte några av dem över öppen eld. 
Det var en tradition för att bevara his-
toria och kunskap kring seklingfiske 
och notdragning vid Visten.

Badmöjligheter
I Visten finns även fina badmöjlighe-
ter. Vid den kommunala badplatsen 
vid Arnäs kan du spendera en heldag 
vid strandkanten. Badplatsen har 
gräsytor att lägga ut picknickfilten 
på. Det är långgrunt med sandbotten 
så det passar bra även för de yngre 
barnen att ta ett dopp här. Denna bad-
plats har omklädningsrum, torrklosett 
och soptunna.

Ta en promenad
Vill du röra dig lite mer på land finns 
fina möjligheter att promenera i den 
kringliggande skogen på både natur-
stigar och grusvägar. Från badplatsen 
kan du promenera till Arnästjärn eller 
strosa i sommarstugeområdet. Du kan 
även cykla på vägarna runtom. Från 
väg 62 vid Dömle-korset leder cykel-
vägarna dig till badplatsen.  

Abborrtjärn
I Forshaga hittar du den mysiga lilla 
badplatsen vid Abborrtjärn. Här är 
långgrunt och på stranden finns gott 
om skugga, idealiskt för barnfamiljer. 
Rulla ut strandfilten och duka upp 
saft och bullar. Här finns torrklosett, 
soptunna och grillplats. Runt tjärnen 
går ett promenadspår på 1,5 kilometer. 
Om man tar turen även runt närlig-
gande Sörtjärn är det 2,5 kilometer. 

Skivtjärn
I Deje hittar du vår största badplats 
som också besöks av flest gäster under 
sommaren. Här finns en brygga, om-
klädningsrum, torrklosett och soptun-
na. Delar av sommaren finns här också 
en kiosk med glass, dricka och något 
gott att köpa för varma dagar vid 
stranden. Precis invid badplatsen lig-
ger skidstugan med flera motionsspår. 
Fina naturstigar, från 2,5 kilometer 
upp till en mil. 

Västra Örten
I Mölnbacka ligger badplatsen Västra 
Örten. Sjön är kantad av vackra 
omgivningar och badplatsen är inget 
undantag. Här finns brygga, omkläd-
ningsrum, torrklosett och soptunna. I 
närheten av badplatsen passerar en 5 
kilometer låg kulturstig som genom 15 
informationstavlor guidar dig genom 
en historisk resa.

Kommunens fjärde badplats är i Vis-
ten. Läs mer om den i texten bredvid.

Vi avråder från att bada i Klarälven
Närheten till Klarälven är fantastisk, 
men Klarälven är ingen offentlig 
badplats och vi uppmanar dig att vara 
försiktig. Vattenströmmarna är starka 
och kan variera utmed älvfåran. 
I och med strömmarna kan också 
vattendjupet variera från dag till dag. 
Både på ytan och längs botten kan fin-
nas skräp eller stockar som strömmen 
fört med sig. 

Säkerheten på våra badplatser
Att vi håller koll på våra barn när de 
badar är en självklarhet. Men även 
vuxna kan tappa kontrollen. På alla 
våra badplatser finns räddningsbojar 
– tveka inte att använda dem om det 
behövs. 

Vi testar badvattnet flera gånger varje 
sommar och på havochvatten.se kan du 
se vilken kvalitet vattnet har. 

Inför badsäsongen genomför vi dykbe-
siktning på alla kommunala badplat-
ser. Syftet är att hitta och undanröja 
eventuella farliga föremål som döljer 
sig under ytan. Ta ändå för vana att 
alltid undersöka vad som döljer sig 
under ytan innan du hoppar i. Detta 
för att undvika olyckor! 

Visten är vår största vattentäkt för dricksvatten men det är också en sjö där möjligheterna för  
fritidsaktivitet är stor. På flera platser runt sjön kan du njuta av naturlivet, ta ett dopp, promenera  
eller fiska. Vid naturområdet Doktorudden, nordväst om Deje, finns en nyanlagd brygga med 50 båtplatser 
och en smidig sjösättningsramp.

För många är semester synonymt med bad och strandhäng. Vissa börjar säsongen i maj medan andra väntar 
på lite behagligare vattentemperaturer. Sen finns det de som badar året om. I vår kommun finns fyra  
kommunala badplatser, alla naturskönt belägna friluftsbad.

Visten - en uppsjö av möjligheter 

Stränder och 
 badplatser
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Tourist center

• SYSSLEBÄCK
 Tel +46 (0) 560 16050
 visittorsby.se

• TORSBY
 Tel +46 (0) 560 16050
 Gräsmarksvägen 12, Torsby 
 visittorsby.se

• HAGFORS
 Tel +46 (0) 563 18750
 Dalavägen 10, Hagfors 
 visithagfors.se

• MUNKFORS - RANSÄTER
 Tel +46 (0) 563 541081 
 Tallåsvägen 12, Munkfors
 visitmunkfors.se

• INFOPOINT FORSHAGA
 Tel +46 (0) 54 172075
 Lärcenter, Malmgatan 2 A, Forshaga  visitkarlstad.se

• KARLSTADS TURISTBYRÅ
 Tel +46 (0) 54 5402470
 Västra Torggatan 26, Karlstad  visitkarlstad.se

• INFOPOINT HAMMARÖ
 Tel +46 (0) 54 515000 
 Mörmovägen 5, Hammarö
 visitkarlstad.se
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Att färdas på Klarälvsbanan, en nedlagd asfalterad 

banvall, är en upplevelse för alla sinnen. Här får 

du allt – naturen, kulturen, äventyret och den 

underbara friska luften.

 Banan slingrar sig genom Värmlands slående 

vackra natur från Karlstad i söder till Uddeholm 

i norr. På vägen passerar du Forshaga, Deje, 

Ransäter och Munkfors. Som ständig reskamrat 

fi nns Klarälven med sitt klara vatten nära dig.

För mer information besök www.klaralvsbanan.se

To travel along Klarälvsbanan, a disused railway 

embankment, is an experience for all senses. 

Nature, culture, adventure and the wonderful 

fresh air are key ingredients.

 The trail stretches through Värmlands varying 

and striking nature from Karlstad in the south to 

Uddeholm in the north. Along the journey you 

will pass Forshaga, Deje, Ransäter and Munkfors. 

Klarälven with its clear water is always nearby 

and will be your travel companion. For more 

information please visit www.klaralvsbanan.se/en. 

Att ta sig fram längs den cykelled som sträcker 

sig utmed den norra delen av Klarälven är en resa 

utan dess like. Du färdas längs grus- och gamla 

landsvägar tillsammans med Klarälven, den älv 

som användes för att fl otta ner timret från de stora 

skogarna i norr. Passa på att njuta av den natur 

och kultur som kännetecknar just den här delen 

av vårt vackra landskap.

För mer information besök www.klaralvsbanan.se

The cycle path Klarälvsleden, provides a varied 

journey while exploring the northern parts of 

Värmland. You will travel on gravel and country 

roads along the river Klarälven. Back in the days, 

Klarälven was the main means of transport for 

timber that had been felled in the north. The 

timber fl oated downstream  to the sawmills in the 

south.
 The cycle path takes you past farms and 

meadows, vast forests, villages and across streams. 

Take the opportunity to enjoy the countryside 

and culture that makes this part of our beautiful 

landscape so special. For more information please 

visit www.klaralvsbanan.se/en. 

Välkommen!
Welcome!

- Klarälvsbanan

- Klarälvsleden grusväg/Gravel road

- Klarälvsleden asfalt/Asphalt

- Pilgrimsleden/The Pilgrim Way

- Turistbyrå/Tourist offi  ce

- Mat/Food

- Café

- Hotell/Hotel

- Bed & Breakfast

- Vandrarhem/Hostel

- Stugby/Cottages

- Camping

- WC

- Naturreservat/Nature Reserve
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Skärgårdsmuseum

Hammars udde

Sandgrund Lars Lerin
& Värmlands museum

Mariebergsskogen

Brigadmuseum

Forshagaforsens 
lax- & öringsfi ske

Gamla kraftstationen

Ransäters Hembygdsgård

Bruksparken

Torfolk Gård

Hagfors
Järnvägsmuseum

Erlandergården

Allemansrätten är en unik möjlighet 
att röra oss fritt i naturen. Med rätten 
följer också krav på hänsyn och 
varsamhet - mot natur och djurliv, 
mot markägare och andra människor 
i naturen.
Alltså, inte störa – inte förstöra.

The Right of Public Access is a 
unique institution. It gives us all the 
freedom to roam the countryside. 
But we must also take care of 
nature and wildlife, and we must 
show consideration for landowners 
and for other people enjoying the 
countryside. In other words:
Don’t disturb - don’t destroy.

www.naturvardsverket.se/allemansratten 

www.swedishepa.se/Enjoying-nature/The-Right-of-Public-Access/This-is-allowed

Allemansrätten | The Right of Public Access

Bra att veta|Good to know

Telefonnummer / Phone numbers:
• SOS alarm

• Polisen, ej akuta ärenden/
 Police, non urgent matters
• Värmlandstrafi k/Buses and trains
 www.varmlandstrafi k.se

112

114 14

0771-32 32 00

•  WC fi nns utmed Klarälvsbanan/
 WC along Klarälvsbanan
•  Naturguidens sevärdheter fi nns 
 utmärkta längs Klarälvsbanan/
 There are marked nature sights along 
 Klarälvsbanan.

Teckenförklaring/Map legend

Design Joakim Backlundh | Foto Per Eriksson, Sandra Nilsson, 

Monica Swensson | Tryckår/Printed 2017 | Med reservation för 

ändringar efter tryck/Subject to change after printing

Sun Dance Ranch16

12
13 Laxholmen Kulturhus

Klarälvsbanan 
Klarälvsbanan sträcker sig totalt nio mil från Karlstad i söder till Uddeholm i norr.  

Vandra, ta cykeln, inlines eller rullskidor. Banans lätta lutning passar både  
stora och små familjemedlemmar och lämpar sig väl för olika funktionsvariationer.  

Oavsett om du bor i kommunen eller är här på besök tror vi att du kommer att överraskas  
av Klarälvsbanan och dess omgivningar. Vad vill du upptäcka längs vägen?

Klarälvsbanan var en järnvägslinje 
som byggdes i slutet av 1800-talet. Det 
var en 180 kilometer lång, smalspårig 
järnvägslinje. Dåvarande Uddeholms-
bolaget var huvudägare och de döpte 
järnvägslinjen till NKlJ-banan, Nord-
mark - Klarälvens Järnvägar.

På Klarälvsbanan reser du från ett 
öppet jordbrukslandskap i söder till 
storskogen i norr. Hela vägen från 
Karlstad till Uddeholm har du nio mil 
bilfri asfalt. Ungefär 34 kilometer av 
banan går genom Forshaga kommun 
och passerar Skived, Forshaga, Deje, 
Edeby och Olsäter på sin väg mot 
Ransäter. Som ständig följeslagare har 
du Klarälven och från de båda broarna 
som korsar älven i vår kommun får du 
en häftig utsikt.

Inspirerande konst, musik, djur, 
natur, vanliga och ovanliga blommor, 
fornlämningar, hembygdshistoria, 
fiske eller kyrkor är något av allt det 
du träffar på längs Klarälvsbanan 
genom Forshaga kommun. Och mat 
och fika förstås! Blir du hungrig finns 
det caféer och matställen att välja mel-
lan, eller hitta ditt eget smultronställe 
att stanna till vid och hämta ny energi. 
Blir du trött och klockan mycket finns 
såklart också olika boendealternativ 
att välja mellan. 

Banvakt Karls kabyss är ett min-
nesmärke över järnvägen och fung-
erade en gång i tiden som banvakten 
Karl Anderssons raststuga. Numera 
mysig rastplats för dig som färdas på 
Klarälvsbanan. Inne i den lilla rast-
stugan kan man köpa spikar från den 
gamla järnvägsrälsen. På väggarna 
finns fotografier från förr.

Visste du att Forshaga kommun har 
mest cykelväg per invånare i hela Sve-
rige? I snitt 6,3 meter per person.  Om 
man räknar bort Klarälvsbanan så tar 
kommunen hand om, plogar sandar 
och sopar, närmare tre mil gång- och 
cykelvägar. 

Den 18-20 september går Klarälvslop-
pet av stapeln för fjärde gången, på 
Klarälvsbanan. Det finns tre grenar att 
välja mellan i olika distanser: rullski-
dor, cykel och löpning. Elitåkare och 
motionärer – alla är välkomna och om 
du inte är intresserad av att delta så kan 
du följa loppen från sidan av banan.

Nordmark–Klarälvens Järnvägar Mycket att upptäcka längs vägenVackra omgivningar

Klarälvsloppet Mest cykelväg i hela Sverige

Läs mer om Klarälvsbanan och vad 
som finns att upptäcka längs vägen  
på klaralvsbanan.se.
Läs mer om Klarälvsloppet och  
anmäl dig på klaralvsloppet.se.
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Ett motionsspår eller en vandringsled kan leda till både vackra platser, 
nya smultronställen eller till ett trevligt minne! 

Norra hyn
Under sommarmånaderna kan en 
promenad tidigt på morgonen vara 
en härlig upplevelse. Då är luften sval 
och du kan höra naturen vakna till liv. 
En fin plats att börja dagen på är vid 
fågeltornet i Norra Hyn. Ta med dig 
morgonkaffet i en termos och någon 
du tycker om. Promenera cirka 1 kilo-
meter från Lillmyrsvägen i Dyvelsten 
till fågeltornet. 

Kulturstigen
Är du ingen morgonmänniska kanske 
en vandring i kulturmiljö kan passa? 
Längs Mölnbackas 5 kilometer långa 
kulturstig passerar du 15 olika platser 
av historiskt värde. Det finns skyltar 
utplacerade med foton från förr och 
text om platsen. Vandringen är varie-
rad och erbjuder lövskog, granskog, 
ängsmark, sjöar och bäckar. Det finns 
flera platser längs vägen där du kan 
slå dig ned och äta en lunchmacka 
eller bara stanna till och lyssna på 
skogsljuden. 

Skivtjärn
Kvällen kan med fördel spenderas 
vid badplatsen Skivtjärn. Där börjar 
flera motionsspår med sträckor från 

Vår natur runt knuten

2,5 kilometer upp till en mil. Här kan 
du på elljusspår eller naturstigar få 
motion och skogsluft. Det finns också 
möjlighet att efter din promenad ta ett 
dopp i tjärnen, grilla din middag vid 
grillplatsen eller ta ett bastubad.  

elda på berghällar eller större stenblock 
får man inte göra, de kan spricka.

Om du inte har med egen ved kan du ta 
torra kottar och löst liggande pinnar och 
grenar på marken. Men kom ihåg att du 
aldrig får hugga eller såga ner träd eller 
buskar för att använda som ved. 

Eldningsförbud
Om det är risk för brand i skog och 
mark kan eldningsförbud införas. 
Detta är exempelvis vanligt vid torrt 
väder. Det är länsstyrelsen eller rädd-
ningstjänsten som utfärdar eldnings-
förbud. Då är all öppen eld förbjuden, 
även eldning i iordninggjorda eldstäder. 
Information om brandrisk eller 
eldningsförbud kan du få på räddnings-
tjänstens och länsstyrelsens webbplatser. 

Efter lek, bad eller en vandringstur är det gott med lite mat i magen. Att göra upp en lägereld och grilla korv 
är både spännande och mysigt. Men i allemansrätten finns regler för hur man får elda i naturen. Genom att 
använda en av våra fina grillplatser är det enklare att elda säkert.

Inte störa – inte förstöra
När du paddlar, vandrar, klättrar eller 
cyklar i skogen använder du dig av 
allemansrätten. Allemansrätten innebär 
att du får röra dig på annans mark utan 
att fråga om lov. Samtidigt innebär 
allemansrätten krav på dig som rör dig 
i skog och mark. Huvudregeln är ”Inte 
störa – inte förstöra”.  

Var får man göra upp en lägereld? 
Välj en plats för elden där det inte är 
risk att den sprider sig eller skadar 
marken och grönskan runt omkring. 
Grus eller sandig mark är bra underlag. 
Däremot är mossa och jordig skogs-
mark mindre bra. På dessa platser finns 
risken att elden sprider sig men också 
att elden kan ligga och pyra nere i mar-
ken och senare flamma upp igen. Att 

Motionsspår:

• Hembygdsgården i Skived 

• SISU-gården

• Skidstugan i Deje

• Abborrtjärn 

Vandringsleder:

• Forshaga kanal

• Forshagaleden

• Hynleden

• Mölnbacka kulturstig

• Norra Hyn – Fågeltornsleden

• Pilgrimsleden och Botanisk  
vandringsled

• Ätterösleden

• Vandring i Klarälvsbygd i Forshaga 
och Deje

Vandring i  
kulturbygd
Det finns två kulturvandringar 
att gå i vår kommun. Det är 
trevliga promenader eller  
cykelturer där du får lära dig 
mer om din hemmiljös historia. 

Vår historia
Våra centralorter – Forshaga och 
Deje, bär på mycket historia. Här 
har flottare promenerat ner till 
älven, fabriksarbetare har cyklat till 
sitt skift, tåget har passerat på väg 
till Karlstad, växelreceptionister har 
vidarebefordrat samtal och barn 
har hoppat hopprep på grusplaner 
vid skolan. 

En historisk inblick 
I kommunens InfoPoint på Fors-
haga lärcenter finns informations-
foldrar att hämta med historia om 
Forshaga och Deje. Foldern inne-
håller en karta som markerar en 
promenad eller en cykeltur på cirka 
10 kilometer. Längs sträckan finns 
platser markerade med en text 
knuten till sig. Texterna berättar om 
platsen, vad som skett där tidigare 
och ger besökaren en historisk 
inblick. 

Ta dig ut och lär dig mer om din 
hemkommun. Ta reda på vad som 
hänt i omgivningarna. Det är intres-
sant och lärorikt och kanske får du 
veta något som du inte visste sedan 
tidigare! 

Gör upp en  
  lägereld

Tips på grillplatser i kommunen 

• Abborrtjärn - vid badplatsen samt 
på andra sidan sjön där det också 
finns vindskydd

• Hembygdsgården Skived -  
vid motionsspårens börjar

• Campingen Forshagaforsen –  
har även vindskydd

• Sisugården – har även vindskydd 
samt på 5-km spåret även där med 
vindskydd

• Skidstugan Deje

• Skivtjärn

• Doktorsudden

• Järnvägsområdet Deje

• Västra Dejefors – vid grönområdet

• Mölnbacka - vid badplatsen

Naturvardsverket.se/allemansratten

Att göra upp en lägereld och grilla sin mat är spännande och mysigt. Men i allemansrätten finns regler för hur 
man får elda i naturen. Genom att använda en av våra fina grillplatser är det enklare att elda säkert.
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KOMMUNENS PULSÅDER

Klarälven
Klarälven är en ständig följeslagare genom vår kommun. 

Med sitt klara vatten har den erbjudit mat på bordet, kraft ur forsarna och en  
praktisk farled genom tiderna. Älven ger upplevelser för alla: spännande fiske,  
vackra vyer, rofylld paddling eller mysiga grillstunder. Upptäck den du med!

Klarälven har varit viktig för vår bygd i 
alla tider. Ullerud, Forshaga och Skived 
är orter kända från medeltiden. Då 
drog man upp lax ur Klarälven för att 
försörja klostren söderut i landet. Älven 
har varit mångas försörjning och dess 
krafter har drivit sågar, stångjärnsham-
mare, glasbruk, pappersbruk och kraft-
verk. Älven har också varit ett viktigt 
transportmedel för såväl människor 
som varor. 1877 var trafiken som störst 
då hela 1610 fartyg och båtar passerade 
genom Forshaga kanal. Klarälven var 
också den sista flottgodsälven i Sverige 
som hölls i bruk ända fram till 1991. 
Enorma mängder timmer har flot-
tats nedströms från de värmländska 
skogarna till bruken och hamnarna i 
Vänern.

Klarälven har sin källa i Härjedalen, 
letar sig så småningom över på den 
norska sidan för att åter korsa gränsen 
i nordligaste Värmland. Älven rinner 
från norr till söder rakt igenom hela 
Värmland för att tillslut mynna ut i 
Vänern. 

Dra upp en firre
Är du sugen på att prova på att fiska? 
Barn och unga under 15 år fiskar gratis 
på många platser. Vill man prova på 
att meta kan man låna utrustning på 
Forshagaforsens camping och sport-
fiskecenter för att meta från deras 

båtbrygga eller i viken intill. På Fri-
tidsbanken i Deje kan man också låna 
fiskeutrustning, både met- och kastspö 
samt flytvästar.

Älven bjuder på ett varierande fiske 
både i strömt och lugnt vatten. Har du 
tur kan du få abborre, gädda, harr, id, 
lake, lax, mört, sutare eller öring på 
kroken. Forshagaforsen är känt för sitt 
lax- och öringsfiske och besöks varje år 
av sportfiskare från hela världen. 

På Forshagaforsens camping och 
sportfiskecenter kan man köpa fiske-
kort till de flesta av kommunens vat-
ten. På webbplatsen fiskekartan.se finns 
information om bland annat regler, 
priser och vilka fiskar som finns var. 
På fiskekort.se kan du köpa fiskekort 
direkt i mobilen.

Hitta ditt eget smultronställe
Ta med en fikakorg och njut av om-
givningarna längs älvens stränder. 
Du kommer garanterat hitta ditt eget 
smultronställe. Kanske vid det gamla 
färjeläget i Edeby, vid Kraftstationen 
i Deje, vid cykelbron i Skived eller 
någon helt annan stans. Vid Forshaga 
kanal finns en kulturstig som går förbi 
slussarna och längs den stenlagda 
pråmkanalen. Här kan du läsa mer 
om kanalens historia och vid inloppet 
finns en rastplats med grillmöjligheter. 

Följ strömmen
Man kommer sällan så nära naturen 
som när man färdas på älvem. Du 
kommer även nära inpå djurlivet, både 
det i älven och på land. Kanske möter 
du en bäver som jobbar på sin hydda 
eller en älg som gått ner för att dricka 
vid strandkanten. Vid lågt vattenstånd 
bildas stora sandbankar i innerkurvor-
na. Håll ytterkurvan så har du öppet 
vatten. På Fritidsbanken i Deje finns 
ett antal kanoter att låna för den som 
vill prova på att paddla. Fråga efter 
lämpligt iläggningsställe och vad du 
behöver tänka på. Har du inte flyt-
västar till hela familjen så låna även 
det, det är viktigt att alla har oavsett 
om man kan simma eller inte. Vill du 
hellre hyra roddbåt kan du göra det på  
Forshagaforsens camping och sport-
fiskecenter. Där kan man också  bo på 
campingen i stuga, tält, husbil eller 
husvagn. 

Att bada i älven kan kännas lockande 
men det är ingen offentlig badplats. 
Vattenströmmarna är starka och 
varierar längs älvfåran. På grund av 
strömmarna kan också botten ändras 
från dag till dag. Båttrafik och saker 
som kan komma flytande är andra 
anledningar till varför vi avråder från 
bad i älven. 
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Är du en av de som redan varit ute 
och letat checkpoints? Om inte så är 
det inte för sent. Fram till och med 
den 3 oktober kan du ge dig ut i vår 
kommun och leta reda på de rosa stol-
parna. 13 274 stycken checkpoints är 
hittills registrerade från deltagarna.

Cykelkartor
De två huvudkartorna består i år av 
checkpoints i Deje och i Forshaga. De 
är olika svåra att hitta och därför passar 
aktiviteten alla som vill ut och andas 
frisk luft, motionera och hitta nya 
platser i kommunen. Kartan innehåller 

även två cykelkartor. Under säsongen 
kommer totalt 215 checkpoints vara 
utplacerade. 

Samarbete med Lustenrundan
I år släpps några unika checkpoints 
i ett samarbete med konsthelgen 
Lustenrundan. Under den sista helgen 
i augusti kommer det i Hittaut-appen  
dyka upp nya checkpoints knutna 
till konst eller kultur. De som deltar 
i jakten på dessa är med i en särskild 
utlottning av konst och hantverk från 
utställare i Lustenrundan. 

25 april - 3 oktober 2020, orientering.se/hittaut/forshaga/
Hitta ut

Sommarens kartsläpp
Fler kartsläpp under sommaren
15 juni - Hagen, Deje
15 juli – Dömle, Deje
15 augusti – Skived, Forshaga

Alla checkpoints är markerade på hu-
vudkartan. Håll koll på vilket datum 
de är knutna till.

För mer information och uppdatering-
ar besök orientering.se/provapaaktivi-
teter/hittaut/forshaga/

Vi möts i Forshaga 
Kommunen  har många fina platser 
där man kan aktivera sig på olika 
sätt. Vi har bestämt oss för att upp-
datera dessa platser lite extra i år! 

På utvalda platser i vår avlånga 
kommun kommer vi under somma-
ren placera ut saker som uppmunt-
rar till olika typen av aktiviteter och 
möten. Det kan handla om möbler 
att sitta på, filtar att ha picknick på, 
kubbspel, fotbollar, tipspromena-
der eller strandtennisracket. Dessa 
saker kommer finnas tillgängliga 
för vem som helst att låna på plat-
sen. 

Initiativet är ett sätt att synliggöra 
de olika mötesplatserna vi har i vår 
kommun för både invånare och 
besökare. Det är ett sätt att upp-
muntra till att använda platserna 
och möta varandra. 

#vimötsiforshaga
Var möts du i Forshaga? Lägg ut 
dina favoritställen på Facebook 
eller Instagram, använd #vimötsi-
forshaga och berätta! 

Vi har flera platser i komunnen där du kan motionera spontant själv  
eller tillsammans andra. 

Vi har två arenor i kommunen där du 
kan idrotta spontant utan att boka tid 
innan. Det är så kallade multisporta-
renor. På dessa idrottsplatser är det 
konstgräs och ytan är anpassad för 
bollsport. Platserna ska skapa förut-
sättningar för motion och rörelse. Du 
hittar den ena multisportarenan vid 
Forshaga Lärcenter och den andra vid 
Dejeskolan. 

I anslutning till multisportarenan i 
Forshaga finns en skatepark. Skate-
parken är cirka 600 kvadratmeter och 
byggd i första hand för skateboardåk-
ning. I parken kan du även åka inlines, 

Spontanidrotta i sommar

BMX-cykel och kickboard. Tänk på att 
all åkning sker under eget ansvar, att 
använda hjälm och att respektera andra 
åkare. 

Om du vill motionera på andra sätt har 
kommunen fler aktivitetsytor till exem-
pel utegym vid stationsområdet i Deje. 
I parken vid Berghaget finns beachvol-
leyplan, tennisbanor som drivs av Fors-
haga Tennisklubb samt discgolfbana 
som Klarälvens Discgolfklubb har hand 
om. I närheten ligger även Lintjärns 
park med boulebana.

 I vanliga fall skulle du hittat ett upp-
slag med bilder av kommunens alla 
nyfödda bebisar i den här tidningen. 
På grund av läget med corona har vi 
valt att inte åka runt för att träffa några 
familjer. Vi kommer att höra av oss 
till alla er vi ännu inte besökt längre 
fram och hoppas vi får möjligheten 
att träffa er då. Till dess, var rädda om 
varandra!

Besök hos våra nyfödda
I förra numret av Kontakten fick  
Tuva-Li Knutsson tyvärr fel namn. 
Men här är hon igen, nu med rätt 
namn. 

Tuva-Li Knutsson

Friskvårdssatsningen Hitta ut Forshaga är i full gång sedan den 25 april i år. I skrivande stund deltar  
430 personer i jakten på Forshaga och Dejes olika checkpoints. 
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Vi har upprättat ett förslag till översiktsplan för kommunen. Den ska ge 
vägledning för hur mark- och vattenområden samt byggda miljöer används, 
utvecklas och bevaras. Just nu kan du lämna synpunkter på förslaget.  

Hur ska Forshaga  
kommun utvecklas?

 Senast 

17 juli 
Vill vi ha in dina  

synpunkter

Översiktsplanen är kommunens vikti-
gaste dokument för hur vi vill  
förvalta mark- och vattenresurser i 
framtiden. Planen ska ge vägledning 
när vi fattar beslut om användningen 
av olika områden och tala om hur 
vår bebyggda miljö ska utvecklas och 
bevaras. 

Vad tycker du?
Förslaget för ny översiktsplan är just 
nu ute på samråd i tre månader, från 
21 april till 17 juli. Under samrådet 
har alla kommuninvånare möjlighet att 
lämna sina synpunkter på samråds- 
förslaget och hur de tycker att kom-
munen ska se ut 2040. Efter samrådsti-

den kommer alla synpunkter sam-
manställas i en samrådsredogörelse. 
När eventuella justeringar gjorts går 
översiktsplanen ut på granskning, 
för att därefter beslutas av kommun-
fullmäktige. Den slutliga versionen 
av översiktsplanen beräknas bli klar i 
början på 2021.

Digitalt samråd
På grund av den rådande situationen 
med covid-19 har vi valt att hålla sam-
rådet helt digitalt. Anledningen är att 
minska risken för smittspridning. 

Samtliga handlingar finns på  
forshaga.se/oversiktsplan. Du kan lämna 
dina synpunkter genom att fylla i 
formuläret på webben eller genom att 
skicka dem via e-post till:  
kommun@forshaga.se. 

Den som inte har möjlighet att ta del 
av planhandlingar via webben är 
välkomna att kontakta kommunen via 
telefon 054- 17 20 00 för att få planför-
slaget skickat till sig.

Tack mödrar det 
gjorde ni bra
Forshaga kommun presenterar 
ett nytt offentligt konstverk; 
Tack mödrar det gjorde ni bra 
av konstnären Anna Lidberg.

Verket Tack mödrar det gjorde 
ni bra är ett hyllningsverk till en 
annan generations kvinnor och fe-
minister. Titeln, och orden i verkets 
utformning, är citerat ur Margareta 
Garpe och Suzanne Ostens text till 
Befrielsen är nära från 1974: Och en 
dag ska barnen säga tack mödrar 
det gjorde ni bra.

Verket producerades ursprungli-
gen för festivalen Stockholm Music 
and Arts och visades på Skepps-
holmen 2015, sedan dess har det 
även visats i Värmland, utanför 
Värmlands Museum och på Alma 
Löv museum.

Anna Lidberg
Lidberg är född 1984 i Skoghall och 
hon bor och arbetar i Stockholm. 
Hon är utbildad på Konstfack i 
Stockholm. Lidbergs verk berör 
ofta frågor om konstens tillgänglig-
het, maktstrukturer och relationen 
till betraktaren.

I Forshaga har vi valt att placera 
det 18 meter långa konstverket på 
Forsledsbron i Deje. Vi knyter ihop 
verket med bruket i bakgrunden 
och tänker på alla de kvinnor, era 
familjers förmödrar som förtjänar 
ett tack.

Konstverket i Deje kommer att 
monteras i augusti under vecka 32 
och 33. Det kommer även att finnas 
i ett mindre format i biblioteket på 
Lärcenter i Forshaga.

Rundan omformas tillfälligt
Med anledning av coronaviruset 
covid-19 förändrar vi i år konstrunda 
i vår kommun. Möjligheten att få upp-
täcka vår lokala konst den sista helgen 
i augusti kommer att finnas kvar 
men ta ny form. Forshaga kommun 
tillsammans med utställningslokaler, 
utställare och friskvårdssatsningen 
Hitta Ut Forshaga bjuder istället in 
till en gemensam konsthelg den 29-30 
augusti 2020. 

Konst på motionsrundan
I appen Hitta Ut Forshaga kommer det 
under helgen att dyka upp nya check-
points. Dessa checkpoints kommer en-
dast att finnas tillgängliga under den 
sista helgen i augusti. De är unika för 

helgen och på plats vid dem kommer 
du kunna upptäcka olika konstverk. Du 
som registrerar dina hittade checkpoints 
i appen har även möjlighet att i en ut-
lottning vinna ett konstverk från någon 
av våra Lustenrundan-utställare. 

Möt en utställare
Utställare kommer att ställa ut sin 
konst i marknadsstånd i Deje respek-
tive Forshaga. Under utsatta tider finns 
utställare på plats i marknadsstånd. Där 
kan du se deras konstverk, prata med 
utställaren och, om du önskar, köpa ett 
verk.

Öppna utställningslokaler
Vissa utställningslokaler har öppet un-
der helgen. De är fristående och ansva-

rar själva för sina öppettider och sitt 
erbjudande. Vilka platser som håller 
öppet kommer publiceras på forshaga.
se/lustenrundan. 

Samlingsutställning i höst
Under hösten planeras mässan Var 
Dags Liv 2020 att genomföras om 
situationen kring covid-19 ser annor-
lunda ut då. Under mässan kommer 
du kunna besöka en samlingsutställ-
ning med konst och hantverk av våra 
lokala konstnärer. 

Vi reserverar oss för eventuella 
förändringar då situationen kring 
covid-19 ständigt förändras. All infor-
mation och uppdateringar om helgen 
finns på forshaga.se/lustenrundan. 

29-30 augusti, forshaga.se/lustenrundan

Lusten   
   rundan

Vår traditionsenliga konstrunda Lustenrundan, som fyller vår kommun med konst, hantverk och  
kreativa själar, kommer i år att ta ny form. I år blir konstrundan en konsthelg.
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Ungdomssamordnarna finns i kommunen för att möta 
kommunens unga på deras fritid. Förutom att hålla öppet  
på Hubben arrangerar de aktiviteter och är ute under 
vissa fredag- och lördagskvällar och fältarbetar. 

– När vi ”fältar” är vi ute i våra centralorter Forshaga och 
Deje från att fritidsgården stänger klockan 22. Vi finns se-
dan närvarande ute fram tills då vi anser att behovet inte 
längre finns, vilket brukar innebär allt från midnatt till 
tidig morgon, säger ungdomssamordnaren Kim Jensen.

Ungdomsrådet
Ungdomssamordnarna är också ett stöd till kommunens 
ungdomsråd. Ungdomsrådet består av unga som vill 
arrangera aktiviteter för andra unga samt vara en röst för 
ungdomar i kommunen till politik och tjänstepersoner. 

– Vi ska finnas närvarande hos de unga för att kunna stöt-
ta dem och erbjuda aktiviteter som de vill delta i. Att unga 
arrangerar för andra unga gör att fler känner sig delaktiga 
och att aktiviteterna passar fler, därför är ungdomsrådet 
viktiga för oss säger Kim. 

Drömsommarjobbet
De första veckorna under sommarlovet håller ungdoms-
samordnarna i feriearbetet Drömsommarjobbet. Där får 
några unga möjlighet att arbeta under tre veckor med ett 
eget projekt eller idé. 

– I Drömsommarjobbet får unga möjlighet att göra idéer 
till verklighet, känna ansvar, få arbetserfarenhet och 
utvecklas som person, berättar Kim.   

Under sommaren kommer Hubben hålla öppet som 
vanligt, med undantag för några semesterveckor. Ung-
domssamordnarna kommer fortsätta att fältarbeta under 
sommarnätterna samt arrangera enskilda aktiviteter för 
ungdomar.

Ungdomssamordnare i din närhet
Ungdomsgården Hubben på Kulturhuset i Deje har öppet varje fredag och lördag. Här kan unga från årskurs 7 upp 
till 20 år träffa varandra, hänga i en trygg miljö och aktivera sig med bland annat sällskapsspel, biljard och tv-spel. 

Aktiviteter
Föreningslivet har aktiviteter året 
om i olika former. Några håller i 
aktivitet för medlemmar, andra för 
allmänheten och några gör både och. 
Ett exempel är alla bygdegårdar och 
hembygdsgårdar som är förenings-
drivna. De bevarar och synliggör lokal 
kulturhistoria, har lokaler att hyra för 
fest och andra arrangemang samt un-
derhåller utomhusytor dit allmänhe-
ten kan komma för en stunds stillhet. 

Idrottskommun
Forshaga är även en idrottskommun 
med flertalet föreningar som aktiverar 

både barn, unga och vuxna. Hockey, 
dans, fotboll, gymnastik, karate, 
innebandy, jujutsu och futsal är några 
exempel på idrotter som finns i vår 
kommun. Här kan du aktivera dig 
med det du tycker om eller varför inte 
gå på någon av föreningarnas hemma-
matcher eller uppvisningar. 

Utöver kulturhistoria och idrott finns 
bland annat scoutverksamhet, fiskeför-
eningar, pensionärsföreningar, folkets 
hus och folkets park. Även dessa 
erbjuder aktiviteter för anslutna med-
lemmar och för allmänheten. Detta 
sker i form av anordnade aktiviteter, 

evenemang eller möjlighet att använda 
anläggningarna till egna arrangemang. 

Krav att uppfylla
Det finns ett hundratal olika förening-
ar registrerade i Forshaga kommun. 
Strax under hälften av dem är kul-
tur- och fritidsföreningar som får stöd 
från kommunen. De föreningar som 
är stödberättigade uppfyller krav som 
bland annat handlar om att arbeta för 
allas lika värde samt ha trygga miljöer 
för barn och unga. Du hittar dessa 
föreningar i kommunens föreningsre-
gister på forshaga.se. 

Efter lek, bad eller en vandringstur är det gott med lite mat i magen. Att göra upp en lägereld och grilla korv 
är både spännande och mysigt. Men i allemansrätten finns regler för hur man får elda i naturen. Genom att 
använda en av våra fina grillplatser är det enklare att elda säkert.

Upptäck 
 föreningslivet

Vår kommun har ett rikt föreningsliv med alltifrån konst och kultur till naturliv och idrott. Genom våra fören-
ingar kan du lära dig nya saker, träffa nya vänner, hitta nya intressen eller underhålla en redan upptäckt hobby.

Pär Ekberg och Kim Jensen  Ungdomssamordnare
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Här kommer flera bra tips från biblioteket för att förgylla din sommar. 

Låna böcker, ljudböcker, tidningar  
och film hemifrån
Ta del av bibliotekets digitala tjänster 
hemifrån. Låna e-böcker och e-ljud-
böcker via vår webb eller i appen 
Biblio. Läs dagsfärska tidningar och 
tidskrifter från hela världen i appen 
PressReader. Inför sommaren kommer 
vi även att börja låna ut strömmande 
film via appen Cineasterna. 
Läs mer om bibliotekens digitala tjäns-
ter på www.bibliotekvarmland.se

Hemkörning och take away
Du som är 70+ eller i riskgrupp kan 
just nu få böcker levererade hem till 
dig. Det går också att beställa take 
away och hämta sin bokkasse utanför 
biblioteket. Kontakta biblioteket på 
054-17 22 20 eller bibliotek@forshaga.se.

Läsutmaningar 
Häng med i bibliotekets läsutmaning-
ar för barn och vuxna. Hämta foldrar 
på biblioteken eller digitalt via vår 
webb- eller facebooksida.

Pysselpåsar
Succén med pysselpåsar fortsätter. 
Hämta en pysselpåse på biblioteket 
och pyssla hemma. Till sommarlovet 
har vi fyllt på med nya pyssel.

Sommaren på biblioteken 
Brädspel
Låna hem ett brädspel från Forshaga 
bibliotek och utmana familjen.

Var Dags Liv 2020
Vi är igång och planerar för mässan 
Var Dags Liv 2020 då vi visar upp 
vår kommun i miniatyr tillsammans 
med lokala företag och föreningar.

Mer information och inbjudan kom-
mer till hösten men spara redan nu 
datumet 7 november i kalendern. 

Fem spökhistorier
Ta med dig dina vänner och ditt mod 
och ge dig ut på upptäcktsfärd i vår 
kommun. På fem olika platser finns 
det specialskrivna lokala spökhistorier 
och sägner utplacerade. Berättelserna 
står historikern och podcastaren Linda 
Segtnan för. För att kunna skriva be-
rättelserna till Spökvandringen gjorde 
hon en noggrann research på Forsha-
gas lokala historia.

Ladda ner appen Storyspot
Lyssna på Spökvandringen i Storyspot 
genom att ladda ner appen gratis 
i App Store eller Google Play. Sök 
efter platserna på kartan eller skriv 
”Spökvandring Forshaga” i sökrutan. 

Antingen lyssnar du hemma eller sam-
tidigt som du utforskar platserna där 
det hände. Appen är aktiv utomhus och 
tillgänglig för den med nedsatt hörsel- 
och/ eller rörelseförmåga.

Forshaga hembygdsgård - Bygdeband
Ett annat sätt att upptäcka trakten på 
är genom Forshaga Hembygdsför-

enings digitala samling av texter om 
platser i vår bygd, hembygd.se/forshaga/
bygdeband. På sidan Bygdeband finns 
en karta med flera markörer som var 
och en berättar om en plats. Här finns 
det beskrivet i både text och bild om vad 
som skett i Forshaga genom historien 
och hur det har sett ut. Beskrivningarna 
handlar om gårdar, torp och andra plat-
ser med historia knuten till sig. 

Varför inte ta en vandring och utforska 
dessa platser? Gör det efter skymning 
för att öka spänningen. Låt fantasin 
spinna vidare om vad som funnits på 
platsen och om möjligen någon finns 
kvar och spökar… 

När ljuset blir dunklare i sommarnatten men värmen fortfarande finns kvar kan du som vågar  
ta dig ut och upptäcka kommunen på ett nytt sätt. 

Historierna som finns i appen: 

• Galna Hilma på Lövedsvägen

• Spökvakten i Trysils gamla fabrik

• Nedre Ulleryds kyrka

• Bergsgårdens sorgebarn

• Kokla på Milbråten

Trötta ben kan nu 
vila på bänkar av 
gran och fur
Just nu bygger skogslaget bänkar 
av material från kommunens skog. 
Arbetsledaren Gijsbert van Krieken 
berättar att bänkarna bland annat 
kommer att stå på fina platser och 
längs vandringsleder. Till exempel 
vid älven, Klarälvsbanan och SISU-
Dömleleden. 

Simhallen stänger 
under sommaren
När det är badsäsong utomhus  
passar vi på att rengöra och fixa 
med Deje simhall. På så sätt kan den 
vara redo för att ta emot gäster till 
alla våra olika verksamheter igen 
när höstterminen drar igång.

Deje simhall  har stängt från 18 juni  
till och med 16 augusti.

Forshaga bibliotek
Öppettider 15 juni - 23 augusti

Måndag 10 - 18 
Tisdag 10 - 14
Onsdag  10 - 18
Torsdag 10 - 14 

Deje bibliotek
Sommarstängt 19 juni - 9 augusti

Under stängningen är biblioteket  
fortfarande tillgängligt via Meröppet:

Måndag 06 - 22
Tisdag 06 - 22
Onsdag  06 - 22
Torsdag stängt 

Extraöppet 15 juni-18 juni
Passa på att registrera dig för Meröppet 
eller låna på dig läsning inför sommar-
stängningen.

Måndag 10 -19
Tisdag   10 -18
onsdag 10 -18
Torsdag  10 -14

Fredag  06 - 22
Lördag 06 - 22
Söndag  06 - 22

Fredag  10 - 14
Lördag stängt
Söndag  stängt

Spökvandra i 
 sommarnatten

Storyspot • hembygd.se/forshaga/bygdeband.  



Hemestra som Björn
Gör som Björn och passa på att upptäck vår fina kommun, här finns massor att handla, göra och uppleva.

Vårt lokala näringsliv finns här för dig. Passa på att tvätta bilen, boka en klipptid, köp dig något fint, ge bort en blomma, 
köp med fika till din utflykt, ät på restaurang eller få mat utkörd. 

Fritidsbanken 
Fritidsbanken är en bank fylld med 
sport och fritidsprylar.  Där kan du
låna saker gratis, ungefär som på 
ett bibliotek. Syftet är att uppmunt-
ra barn och ungdomar till spon-
tanidrottande och att bidra till en 
mer hållbar miljö där vi tar tillvara 
prylar som andra kan ha glädje av. 

Sommaröppet (vecka 27–30)
Tisdagar ............................. 15-18
Fredagar ............................. 15-18

För mer information se  
fritidsbanken.se.

Gör egna fröbomber
Bin är viktiga för oss, de pollinerar växter som ger oss mat. Men våra bin har svårt 
att hitta mat till sig själva, blommorna de tycker om har blivit färre. Du kan hjälpa 
dem genom att göra en fröbomb. 

Ta några fröpåsar med ängsblommor som 
du gillar och blanda dem med 2 dl jord och 
3 dl lera. Knåda ihop till en deg. Tillsätt 
lite vatten om det behövs. Rulla degen till 

tio bollar. Låt bollarna torka. Placera dina 
fröbollar där du tycker att det saknas blom-
mor. Sen kan du låta regnet och solen sköta 
resten! 

Sommartips!


