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Benny Pedersén 
Kommunstyrelsens ordförande

Detta nummer av 
Kontakten fokuserar 
lite extra på samar-
beten. I mitt uppdrag 
har jag många, bra 
och viktiga samarbe-
ten; inom politiken, 
regionen, närings-
livet, med tjänste-
männen etc. Att vi 
kan samarbeta inom 
organisationen

Forshaga kommun är A och O när vi ska le-
verera en bra service till er invånare. Ge-
nom samarbeten utanför organisationen 
kan vi utvecklas i nya riktningar. Och ibland 
kan helt oväntade samarbeten leda till rik-
tigt bra saker!

Så, vad är på gång? Under årets första må-
nader har vi arbetat med att se över och 
formulera om Forshaga kommuns mål och 
vision. Jag tänkte berätta mer om det ar-
betet i kommande nummer av Kontakten. 
Vi arbetar just nu intensivt med budgeten, 
för innevarande år och för åren som komma 
skall. En kommun får sina inkomster genom 
skatt och avgifter. Vi kan se att kostnader-
na är för höga i förhållande till intäkterna, 
här måste vi hitta en bättre balans inför 
framtiden!

Som ni kan se på Kvarntorp så anlägger vi 
nu en ny och miljöanpassad återvinnings-
station. Den gamla, som nu ligger i Deje, är 
uttjänt och kommer stängas. Det har läns-
styrelsen beslutat. Vi tror att Kvarntorp 
är ett bra läge för den nya stationen där 

vi, i anslutning till den, också anlägger ny 
industrimark om 30 000 kvadratmeter. Jag 
kan se nyetableringar på Kvarntorp som ett 
attraktivt läge utmed riksväg 62. Vi skall 
snart börja marknadsföra marken för 5 kro-
nor per kvadratmeter. I framtiden kan det 
bli något riktigt bra! 

Återvinningscentralen skall även ha ett så 
kallat återbruk, där saker som är för bra 
för att slänga kan tas om hand och säljas 
på nytt. Här kan säkert praktikplatser för 
våra innevånare och nyanlända anordnas, 
integration och kretslopp i ett.

Kommunstyrelsen fattade ett beslut i au-
gusti om att tillsätta en grupp politiker 
och en tjänsteman som skall arbeta fram 
en landsbygdsutvecklingplan. För att klara 
av framtiden måste vi tänka klokt i våra 
utmaningar med landsbygden. Kan vi odla 
och producera på hemmaplan. Hur vill och 
kan vi bo i framtiden? Kommunikationer, 
bredband och mycket annat kommer säkert 
behandlas i arbetet för att få fram en bra 
plan.

Sist vill jag berätta om idén med kommu-
nala kossor. Tanken är att ha lokal djur-
hållning, föda upp kalvar på bra och när-
producerat foder och servera köttet i våra 
kommunala skolor och äldreboenden. För-
skolor skulle kunna besöka gårdarna – alltså 
även en pedagogisk vinst! Vi utreder detta 
just nu!

TEMA: Samarbete
Kontaktens teman för 2015 är hämtade från den värdegrund som 
kommunfullmäktige beslutade anta i augusti 2013 och som är ge-
mensam för alla oss som arbetar i Forshaga kommun. 

En av delara i vår värdegrund har rubriken 
”Vi ser helheter och samarbetar” och däri-
från är temat hämtat till detta nummer av 
Kontakten. Den beskriver vikten av att alla 
vi som jobbar inom kommunen samarbetar 

och ser oss själva som en viktig länk i vårt 
gemensamma uppdrag; att göra Forshaga 
kommun till en bra plats att bo, verka och 
leva på.
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Linnéa Flodkvist
Kommunikatör

I år var det nio ungdomar som fick chansen 
att genomföra sitt Drömsommarjobb. De-
ras projekt var allt ifrån att göra iordning 
ett ungdomscafé, arrangera en rockkonsert 
och genomföra musikframträdanden för 
äldre. Till sin hjälp har ungdomarna kom-
munens ungdomssamordnare som coachar 
och stöttar. Deras hjälp kan vara att stötta 
ungdomarna i kontakter med näringslivet 
och kommunen eller att hjälpa dem att 
prioritera sina arbetsuppgifter. 

Hanna Lawen och Elin Andersson var två av 
drömsommarjobbarna.  
– Vår dröm var att anordna en talangshow 
för barn i årskurs 1-6. 

Unga förverkligar sina drömmar på 

Drömsommarjobbet 
Under tre veckor i sommar har ett gäng ungdomar fått chansen att genomföra ett drömprojekt på 
arbetstid. När man söker till det så kallade Drömsommarjobbet får man beskriva projektet som man vill 
genomföra, det kan handla om nästan vad som helst så länge som det genomförs i Forshaga kommun 
och är en aktivitet som riktar sig till flera. 

- Målet var att barnen skulle få känna hur 
det är att stå på scen och hur det kan stär-
ka självförtroendet och vara väldigt roligt, 
berättar Elin.

Tjejerna tyckte båda att det lät spännande 
med drömsommarjobb och bestämde sig 
snabbt för att söka. 
– Det kändes som en bra chans att få ge-
nomföra ett roligt projekt på ett tryggt sätt 
då man fick stöd och hjälp om man behöv-
de, säger Hanna.  

Och hur blev det, slog drömmen in? 
– Ja det gjorde den! Efter att bara ha jobbat 
med det i tre veckor så tyckte vi att det 

gick bättre än förväntat och vi är supernöj-
da, berättar tjejerna gemensamt.  

Genom Drömsommarjobbet berättar Hanna 
att det lärde sig att planera och att verkli-
gen ta tag i saker. De berättar att det kän-
ner sig tryggare och bättre på att kontakta 
nya människor på ett professionellt sätt. 

9

3
ungdomar

veckorHanna Lawen 
och Elin Andersson
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Flertalet av de som svarat på enkäten bor 
idag i småhus eller villa (81 %) i Forshaga 
(51 %), Deje (18 %) och Skived (15 %). De 
flesta ser sin framtid i kommunen (78 %) 
och tycker att närhet till familj, socialt 
umgänge, natur, service, och bra kommu-
nikationer är faktorer som får dem att vilja 
stanna kvar. 

Om äldreboende
Nästan hälften vill bo kvar i sin nuvarande 
bostad så länge som möjligt med hemhjälp 
efter behov. 50 % vill kunna flytta till ett bo-
ende som tillgängliganpassats inför framtida 
hjälpbehov, 26 % vill kunna flytta till trygg-
hetsboende anpassat för äldre, enskilt boen-
de med gemensamhetsutrymmen och närhet 
till personal, och endast 6 % vill kunna flytta 
till äldreboende med heldygnsomsorg. 

Invånardialog om boende
Under våren genomfördes en enkätundersökning på kommunens webbplats. 
80 personer har svarat på frågor om äldreboende och om hur de vill bo i framtiden.

De flesta vill bo centralt i Forshaga (31 %), 
centralt (30 %) eller i Deje (11 %). Respon-
denterna tycker att boendets storlek ska 
vara 2 rum och kök (52,5 %) eller 3 rum och 
kök (37,5%), till en kostnad av 4000-5000 
kr/mån (36 %) eller 5000-6000 kr/mån (31 
%). På frågan om vilken service och vilka 
resurser/faciliteter som är viktigt att ha 
nära sitt boende svarade 68 % affärer, 44 % 
vårdcentral, 33 % apotek, 15 % rekreations-
område/grönområde, 14 % kollektivtrafik/
kommunikationer, 14 % aktiviteter, 13 % 
bank och 9 % restaurang. 

I övriga kommentarer kring äldreboende i 
Forshaga kommun framkom flertalet syn-
punkter på stort behov av nybyggnation och 
önskemål om hiss eller enplanshus.

Mattias Göthberg, kommunikatör

Vill du vara med 
och påverka?

Nästan 3 av 4 av respondenterna 
säger sig vara intresserade av att 
engagera sig i planeringen vid ett 
eventuellt byggande av nytt äld-
reboende. Är du intresserad av att 
vara med och påverka? 

Skicka in dina kontaktuppgifter till:
info@forshaga.se och uppge att 
ditt intresse gäller ”Delaktighet 
äldreboende”. Du kommer då bli 
kontaktad och få möjlighet att bidra 
med ytterligare synpunkter.
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Under dagen bjöds besökarna på allt från 
föreläsningar, dansuppvisning och livemusik 
till bumperball, segway och sumobrottning. 

Bakom arrangemanget står en grupp ung-
domar, bestående bland annat av flera 
medlemmar från Ungdomsrådet i Forshaga, 
som kommit kom på idén om att skapa en 

B•YOU
Festivalen för allas lika värde

festival för allas lika värde. De sökte och 
fick pengar genom ”Säcken” för att kunna 
genomföra sin idé. Till sin hjälp har ung-
domarna ungdomssamordnarna i Forshaga 
kommun som coachar och stöttar där det 
behövs.

Solen sken över Forshaga när festivalen B·You hölls i Folkets Park den 22 augusti. 
Hela 2361 besökare kom för att visa att man står upp för allas lika värde och rätten 
att vara sig själva.

Linnéa Flodkvist
Kommunikatör

Fredag 24 juli öppnade inskrivningen för de 204 deltagarna. I 
år hade handbollsskolan fokus på förebyggande träning under 
ledning av proffset Hanna Fogelström som även föreläste om 
sin pågående rehabträning efter en knäskada. Fjolårets succé 
med särskilda målvaktspass utökades i år med flera pass där sko-
lan lyckats knyta till sig både målvaktstränare och målvakter av 
högsta klass. 

Förutom en rad meriterade tränare värnar Tina Flognman om de 
lokala tränarna och instruktörerna som fick bilda instruktörspar 
med mer namnkunniga proffs.

På lördagskvällen var det sedvanlig instruktörsmatch, där instruk-
törerna i år ställs mot Karlstads färska Damelitserielag, IF Hellton.

Tina Flognmans handbollsskola
24-26 juli var det dags för "Sveriges svettigaste 
handbollsskola" med Tina Flognman som rektor. 
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Föräldrastödsprogrammet Vägledande samspel (ICDP) främjar relationen mellan barn och förälder. Det 
är ingen metod utan snarare ett förhållningssätt. Vägledande samspel utgår från den unika relation som 
just du och ditt barn har. 

Föräldrastödsprogrammet
ICDP/Vägledande samspel
Att vara förälder är både roligt och krävande. Barnet utforskar världen och prövar 
sin egen vilja i de olika vardagssituationerna som till exempel mat och sömn. 

Du blir stärkt i föräldrarollen

Du får möjlighet att bygga upp ett 
positivt samspel med dina barn

Du får redskap att förebygga konflikter

Du som förälder kan ta upp frågor kring ditt 
barn och föräldraskapet

Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera 
varandra genom att som vuxen utveckla lyhördhet och 
empati. Programmet bygger på barnkonventionen och 
forskning. I Forshaga kommun erbjuds fortlöpande för-
äldrakurser i ICDP/Vägledande samspel. Vår tanke med 
dessa kurser är att:

När och hur 
ska jag sätta 

gränser?

Hur bemöter 
jag gnäll och 

tjat?

Hur mycket 
ska barnet 
få styra?

Hur följsam 
ska jag vara?

Hur gör jag 
för att inte 
bli en tjatig 

förälder?

Syskon-
avundsjuka och 
konflikter, hur 

gör jag då?
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Föräldrakurs, 0-10 år
Vi har föräldrakurs för er som har barn upp 
till 10 år. Vi träffas sex kvällar à två timmar, 
då vi kommer att samtala kring barn och 
föräldrarollen. Träffarna kommer att hållas 
på Familjecentrum i Forshaga.

Vi utgår från ICDP/Vägledande samspel och 
kommer bl.a. att se på filmer och diskutera 
i både mindre och större grupper. Vid andra 
tillfället kommer vår förskole- och skolpsy-
kolog Anna Olsson att delta för att prata 
anknytning och svara på frågor. Tanken är 
att vi har en trevlig stund tillsammans och 
det blir fika under kvällen.

Plats: Familjecentrum i Forshaga
Tid: Torsdagar 18-20
Tillfällen: 17 sep, 24 sep, 1 okt, 
8 okt, 15 okt, 22 okt

Gör din anmälan till
Veronica Kindbom, 054-17 20 42
veronica.kindbom@forshaga.se

Kurserna är kostnadsfria. Fika till 
självkostnadspris. Begränsat antal platser.

Föräldraträffar 
för tonårsföräldrar
Nu startar vi föräldraträffar även för er som 
har (blivande) tonåringar, 11-17 år. Vi träf-
fas sex kvällar à två timmar under hösten, 
då vi kommer att samtala kring tonåringar 
och föräldrarollen. Träffarna kommer att 
hållas på Familjecentrum i Forshaga.

Vi utgår från ICDP/Vägledande samspel och 
kommer bland annat att se på filmer och 
diskutera i både mindre och större grup-
per. Vid första tillfället kommer även vår 
skolpsykolog Mikael Nyberg att delta och 
prata om gaming, dataspelande. Tanken 
är att träffa andra tonårsföräldrar, utbyta 
erfarenheter och hitta nya positiva sätt att 
bemöta sin tonåring på.

Plats: Familjecentrum i Forshaga
Tid: Tisdagar 18-20
Tillfällen: 6 okt, 13 okt, 20 okt, 
3 nov, 10 nov 17 nov
Anmälan senast den 21 september

Barnens brand- 
och säkerhetsläger

Det var full rulle utanför brandstationen i 
Forshaga när sommarens upplaga av Bar-
nens brand- och säkerhetsläger anordna-
des av Räddningstjänsten i Karlstadsre-
gionen. I år var det barn födda 2004-2007 
som fått söka. 18 barn deltog i lägret som 
hade ett späckat schema med massor av 
spännande och nyttiga upplevelser.

- I måndags började vi med brandteori, 
berättar Anna Ejendal som är deltids-
brandman i Forshaga. Barnen fick läsa sig 
vad man ska göra om det börjar brinna 
hemma, vilken utrustning man behöver 
och hur man släcker. 

De hann också med att prata om is- och 
badvett.

- Vi kunde inte ta med alla till en sjö, 
berättar Anna, så vi byggde en pool av 
presenningar och stegar som vi testade 
att kasta livbojar och så i.

Tisdagen var "överlevnadsdag" som spen-
derades vid SISU-gården. 

- Vi grillade korv och pinnbröd, byggde 

I början av sommaren var det full rulle på brandstationen i 
Forshaga. 18 glada barn fick lära sig mer om brandsäkerhet, 
trafiksäkerhet, överlevnad, is- och badvett, hjärt- och lung-
räddning, hur man larmar 112 och mycket mer!

kojor och lärde oss göra upp eld utan 
tändstickor, berättar Anna och barnen 
fyller på. 

I mitten av veckan kom polisen och häl-
sade på i lägret. Dessutom tränade man 
hjärt- och lungräddning och fick se vad 
som händer på brandstationen när ett 
riktigt larm går då SOS skickade ett test-
larm!

- Ledarna för lägret är fem sommarjob-
bare, berättar Fredrik Hillerström, del-
tidsbrandman i Forshaga. Vi är alltid 
minst en vuxen här men ungdomarna skö-
ter det allra mesta av aktiviteterna. 

På fredagen avslutades lägret med en 
uppvisning av vad barnen lärt sig under 
veckan. Vi får hoppas att de inte får an-
ledning att använda sina nya kunskaper, 
men visst känns det tryggt att veta vad 
man ska göra om olyckan ändå är framme!

18 glada barn deltog i Barnens brand- och säkerhetsläger 2015.
Fordonet på bilden är inlånat till lägret från en privatperson.

Lina Wiklundh
Kommunikatör
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I Forshaga finns just nu fyra aktiva fiber-
föreningar, Mölnbacka, Ullerud, Butorp 
och Edeby/Nyckelby. Föreningarna i Rud 
och Hällekil är redan klara och använder 

Linnéa Flodkvist
Kommunikatör

Hur går det med fibern?
I och med att de mindre telestationerna stänger ner runt om i landet blir fibern allt viktigare. 
Roy Ottoson är ny fibersamordnare i Forshaga kommun.

sin fiberanslutning. Roy har dock förhopp-
ningar om att det kommer att bli fler för-
eningar inom en snar framtid. 
– Vi kan tyvärr förvänta oss att fler av de 
små telestationerna kommer att läggas ner 
inom en snar framtid.  Förhoppningen är 
att man visar intresse och skapar sina fi-
berföreningar i god tid och inte väntar tills 
stationen lägger ner. 

När en telestation läggs ner kvarstår bara 
det mobila bredbandet för att få internet. 
Roy berättar att det ofta blir både dyrare 
och långsammare än ADSL. 
– När ett helt område ska dela en enda 
mast kommer kapaciteten inte att räcka 
till. Ofta har man abonnemang med surf på 
3-5 GB per månad, om man då vill streama 
ett filmklipp, titta på web-TV eller Play-TV 
så räcker det inte så långt. 
– Kommunen har lämnat in ansökan om bi-
drag för stamfibernätsutbyggnad till Region 

Värmland vilket möjliggör att vi kan nå fler 
delar av kommunen. Med hjälp av fler fi-
berföreningar kan vi nå nästan hela kom-
munen. Det förutsätter att det finns fören-
ingar som bygger sina nät, på så sätt kan 
man nå flera delar genom att samförlägga i 
föreningarnas nät. 

I september är det byggstart för VA utbygg-
naden i Östra Deje. Samtidigt kommer Fors-
haga Fibernät AB att lägga fiber i marken. 
Driftstart för fibern beräknas till augusti 
2016. Detta kommer att beröra boende 
från Bengtsbol till Backa backarna, alltså 
de flesta som berörs av nedläggningen av 
telestationen i Ö Deje. 

Nationaldag 
och medborgar-
skapsceremoni

Den största nyheten var medborgarskapsceremonin där vi firar 
våra nya svenska medborgare. Kommunalråd Benny Pedersén 
hälsar varje ny medborgare välkommen genom att dela ut di-
plom och flagga. 

En annan nyhet var att den traditionella nationaldagsbakelsen 
delades ut av våra politiker. Det gav allmänheten chans att 
byta några ord med våra styrande politiker och samtidigt få 
en god kopp kaffe. 

Den 6 juni firade man nationaldagen på flera 
platser i kommunen. I år fanns flera nya inslag 
med i ceremonin på Forshaga hembygdsgård. 

Linnéa Flodkvist
Kommunikatör
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Yvonne Olsson arbetar som distriktsskö-
terska i Forshaga kommun sedan 2005. I 
Forshaga jobbar sjuksköterskor på särskilda 
boenden, det vill säga på Ullerudsgården 
och på Lintjärn, och distriktssköterskorna 
jobbar med hemsjukvård i enskilda hem. 

En distriktssköterska har omvårdnadsan-
svar för 30-40 patienter i sitt område.  De 
ser till hela patienten och knyter samman 
kontakter med anhöriga, läkare, bistånds-
bedömare, rehabiliteringspersonal, andra 
vårdinrättningar med flera. Hon eller han 
ansvarar för att vården runt patienten 
fungerar, beställer läkemedel, ser till att 
det finns recept, bokar tider till andra 
vårdinrättningar, lägger om sår, delar läke-
medel, ger infusioner (dropp) och mycket 
annat. De åker också på akuta hembesök 
om patienten har hemsjukvård och till ex-
empel har ramlat eller blivit hastigt sjuk. 

Yvonne beskriver distriktssköterskorna som  
spindlar i nätet. De har ett mycket nära 
samarbete med hemtjänsten och ansvarar 
för att personalen får handledning, blir de-
legerade vissa arbetsuppgifter och får veta 
vilka sjukvårdande arbetsuppgifter som ska 
göras. Något personalansvar har de däre-
mot inte. 

Yvonne tycker att jobbet som distriktsskö-
terska innebär många och intressanta mö-
ten med människor och hon tar hand om 

Personal-
   porträtt

invånare från sju års ålder som behöver 
hjälp i hemmet av kommunen. Det är dock 
i huvudsak äldre människor som behöver 
deras hjälp.  

Människor blir allt äldre och får mer kom-
plexa sjukdomar vilket Yvonne märker tyd-
ligt då hemtjänsten och hemsjukvården 
utför mer komplicerad sjukvård i hem-
met än tidigare. Patienter skrivs också ut 
från sjukhuset tidigare vilket kräver en 
hög kompetens bland personalen runt pa-
tienten. Många svårt sjuka och döende 
människor väljer att vårdas i hemmet och 
distriktssjuksköterskorna bistår på alla sätt 
för att göra deras sista tid så fin och bra 
som möjligt. 

Mycket av Yvonnes tid går åt att dokumen-
tera i journalen, fylla i och följa upp diverse 

register, medverka på olika typer av möten 
med mera.  

Kontakten med hemsjukvården tas ofta i 
samband med vårdplaneringar på sjukhu-
set eller i hemmet. Även vårdcentralen 
kontaktar Yvonne och hennes kollegor om 
någon inte orkar åka dit. Även patienten 
och deras anhöriga ringer till distriktsskö-
terskan och  frågar om hjälp. Det är di-
triktssköterskan som bedömmer behovet av 
hjälp. De som kan ta sig till vårdcentralen 
för till exepel omläggning och provtagning 
ska åka dit. 
Yvonne beskriver sitt arbete som mycket 
roligt och stimulerande som ger mycket 
tillbaka!

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Yvonne Olsson arbetar som distriktssköterska i 

Forshaga kommun. Hon jobbar med hemsjukvård, vilket 
innebär många och intressanta möten med människor. 

Yvonne beskriver sitt arbete som roligt och stimu-
lerande - ett jobb som ger mycket tillbaka!

Namn: Yvonne Olsson

Yrke: Distriktssköterska
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MÖTESDAG – Om att vara 
anhörig till någon med 
funktionsnedsättning
Du är välkommen till en dag för inspiration, 
erfarenhetsutbyte och intressanta möten.

När: 10 oktober 9.00-16.00
Var: Skoghalls Folkets Hus, Hammarö
Kostnad: 200 kr per person

Mer information och anmälan
Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
054-17 23 58, eva.lehtonen@forshaga.se
eller på regionvarmland.se, senast 30/9

Anhöriggrupp för dig som 
stöttar en person med 
minnesproblematik
Under våra träffar får du möjlighet att 
möta andra med liknande erfarenheter, 
lära dig mer om minnessjukdomar, hur 
man hanterar vardagen samt tid för egna 
frågor och funderingar. 

När: Varannan tisdag från och med 
       22 september 18.00-19.30
Var: Lintjärn, lilla konferensrummet

Mer information och anmälan
Sylvia Asplund, demenssjuksköterska
054-17 21 22, sylvia.asplund@forshaga.se
Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
054-17 23 58, eva.lehtonen@forshaga.se

Syskonnätverk - för syskon till 
barn med långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning
Nätverksgrupp för barn och ungdomar 
i åldrarna 9 – 14 år som har syskon med 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsätt-
ning. Tanken är att syskon med liknande 
erfarenheter får möjlighet att göra olika 
aktiviteter tillsammans. 

När: 12 september, 10.00-14.00 
Var: Kulturhuset, Deje

Mer information och anmälan
Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
054-17 23 58, eva.lehtonen@forshaga.se
Christina Löfberg, projektansvarig
076-725 34 74, christina.lofberg@forshaga.se

Stöd till dig som är anhörig
till en missbrukare/beroende
Trappan erbjuder dig som anhörig till 
en missbrukare/beroende att få stöd 
och hjälp, det är en service i kommu-
nen och man behöver inte vända sig till 
socialtjänsten för detta stöd.  Detta kan 
ske både enskilt och i grupp. Kontakta 
Trappan om du vill veta mer om det.

Mer information
Tord Englund, 054-17 22 79
Mikael Karlsson, 054-17 21 58

Vad behöver du som anhörig för stöd för att få er livssituation att 
fungera? Det är naturligtvis individuellt och situationsberoende. 

Information, kunskap, råd samt känslomässigt och praktiskt stöd är något som de flesta 
anhöriga behöver. På forshaga.se kan du läsa mer om vilket stöd du som anhörig kan få. 
Under hösten är du välkommen att delta i någon av följande aktiviteter;

Stöd till dig som anhörig

L.I.F.E. -ett gott liv
Hej! Vi i OS-laget, klass 7c, 8c och 8d 
med tillhörande personal, på Forshaga 
Lärcenter vill gärna berätta om vårt te-
maarbete som vi kallar för “L.I.F.E.-ett 
gott liv” som har fortlöpt med olika in-
slag under hela detta läsåret. Innan som-
marlovet hade vi fem intensiva dagar.

Vi har bland annat lyssnat 
till följande föreläsningar;
• ”Say NO to drugs” med Alex från 

Droginformation.nu
• ”Att leva sin passion” – Bastian 

Rojas Diaz, amerikansk fotbollsspe-
lare på proffsnivå och hans vänner 
Jochen från USA och Thibout från 
Frankrike.

• Mitt Afrika” – f d elev Tove Johans-
son om sina 10 månader på svenska 
skolan i Kenya när hon levde sin 
Afrika-dröm.

• ”Att hitta tillbaka till livet” – Balkis 
Faili, integrationssamordnare i Fors-
haga kommun om sin livsresa.

• ”Jag är Georg Abosamra!” – Georg 
Abosamra, f d elev som hittade 
lusten och motivationen framåt.

Vi har även spelat afrikanska trummor 
med Blå Björk och i samband med det 
visade vi upp en Flash-mob (en gemen-
sam dans) på Torget på Lärcenter som 
vi elever och lärare i OS-laget tränat på 
tillsammans. 

OS-laget genom  Anna-Karin Mattsson 
Lärare på Forshaga Lärcenter

Kom ihåg!

Ingen ska behöva mötas 

av röklukt eller utsättas för 

passiv rökning vid besök i eller 

utanför skolans lokaler.

Skolområden är 
rökfri zon.
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- Det är jätteviktigt att det 
finns en röd tråd, säger Linda 
Söderberg, enhetschef på 
Vuxengruppen IFO i Forshaga 
kommun. Med en gemensam 
planering för den enskilde kan 
vi erbjuda bättre insatser och 
risken att någon trillar mellan 
stolarna är mindre. 

Handläggarna på Vuxengruppen IFO och 
har regelbundna träffar med Arbetsför-
medlingen en gång per månad. Utöver 

Samarbete för bättre insatser
Den som är sjukskriven, arbetslös eller av någon annan anledning står utanför arbetslivet har inte sällan 
kontakt med en rad olika myndigheter. För att komma fram till bra lösningar är det viktigt att de olika 
myndigheterna samarbetar med varandra. 

det startar i september även 
ett samverkansteam upp.  Där 
deltar Vuxengruppen IFO, Ar-
betsmarknadsenheten (AME), 
Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan och Landstinget. 
Genom samarbetet öppnar sig 
möjligheter och arbetet blir 
smidigare. På så vis kan den 
enskilde få bättre hjälp. 

- Vårt uppdrag, när det gäller försörjnings-
stöd, är att hitta långsiktiga lösningar på 

försörjningsproblem. Under tiden hjälper vi 
till med försörjningsstöd, eller socialbidrag 
som det ofta kallas, berättar Linda.

Arbetsmarknadsenheten, AME, är den en-
het inom kommunen som samordnar och 
administrerar alla arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Enheten hjälper de människor 
som står längst bort från arbete att hitta 
sin väg till utbildning och arbete i stället 
för försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenhe-
ten arbetar med vägledning, praktik och 
olika former av subventionerade anställ-
ningar, både tillfälliga och mer varaktiga.
- Genom exempelvis FINSAM (finansiell sam-
ordning) inom Klarälvdalens samordnings-
förbund och med ett nytt styrdokument, 
med tydligt syfte och ansvarsbeskrivning i 
vår samverkan med arbetsförmedlingen, ska 
vi jobba ännu mer strukturerat med samver-
kan, avslutar Linda. Att det är så här vi ska 
arbeta har också blivit tydligare i lagen.

Lina Wiklundh
Kommunikatör

Vi gillar att 
 du följer oss

Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

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

2 9 9
Den 31 augusti 2015 hade vi 2299 gillare 
på vår facebooksida.

2
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Den största anledningen till att en älg eller 
andra djur söker sig till tätbebyggt område 
är just för att leta mat, så stryper du till-
gången på detta letar sig älgen någon an-
nanstans. 

Älgar är för det mesta helt ofarliga så länge 
man undviker direkt konfrontation eller 
smyger sig på, men det kan såklart kännas 
obekvämt att ha en älg i trädgården. Försök 
att ge dig tillkänna genom att prata, göra 
ljud och på så sätt försöka skrämma iväg 

Oväntat besök?
Så här när hösten börjar närma sig kan du få oväntat besök i din 
trädgård av älgar. Vill du undvika detta kan det vara bra att forsla 
iväg sådant som en älg kan tänkas vilja äta, såsom äpplen och annan 
fallfrukt.

den, så den inte känner sig bekväm inne i 
våra villaområden.

Visar älgen upp aggressivt beteende så är 
det polisen man ska kontakta för ett beslut 
om en eventuell avlivning. Kommunen kan 
inte ta ett sådant beslut, och kan heller 
inte göra så mycket mer än en privatperson 
kan, i form av tipsen ovan.

Lindha Rothén
Miljö- och byggförvaltningen

Annelie Nilsson
Processledare, AME

Röjsågsutbildning 
för ungdomar 
Under augusti månad startades en fyra-
dagars röjsågsutbildning med inriktning 
naturvård. Tanken är att man ska få den 
nödvändiga kunskap som krävs för att 
klara arbete i skog och mark. 

Utbildningen, som Forshaga Akademin 
ansvarar för, är förlagd till kommunens 
mark, som också gynnas av gallring och 
röjning. Efter godkänd utbildning finns 
möjligheten till en kortare anställning 
inom Forshaga kommun med riktade 
röjningar för att minska myggproble-
matiken i utsatta områden.

Kursen är en samverkan mellan Arbets-
marknadsenheten och Miljö- och bygg-
förvaltningen för Forshaga och Munkfors.

Offentlig plats är oftast allmänna vägar, 
gator, torg och parker. I Forshaga är det 
dessutom kommunala badplatser och kyr-
kogårdar. Den som vill använda en offentlig 
plats för till exempel ett evenemang ansö-
ker om detta hos polisen. Blankett finns på 
polisens webbplats. Polisen skickar ansökan 
till kommunen för yttrande.

Lokala ordningsföreskrifter
Ordningslagen innehåller föreskrifter om allmän ordning, säkerhet, sammankomster och tillställningar 
på offentlig plats. En kommun har därutöver möjlighet att fastställa tillägg till lagen, så kallade lokala 
ordningsföreskrifter. Nya lokala ordningsföreskrifter gäller i Forshaga sedan den 1 juli. 

I de lokala ordningsföreskrifterna finns reg-
ler om lastning av varor, schaktning och 
grävning, störande buller, affischering och 
skyltning, högtalarutsändning, alkoholför-
bud, camping, koppling av hundar, upplock-
ning av hundars föroreningar, ridning och 
skidspår. 

Mer information om de lokala ordningsföre-
skrifterna finns på kommunens webbplats. 
Där finns också tips om var man kan rasta 
sin hund utan koppel. Föreskrifterna finns 
även att hämta i kommunens reception.

Anne Hellström
Kommunteknik och service
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– Anledningen till att vi valde att besöka 
just Forshaga är att jag på plats ville se det 
arbete som kommunen gjort. De resultat 
som man fått i år är väldigt intressanta för 
riksdagen. Hos oss finns ett stort intresse av 
att finna andra metoder för ett mer lång-
siktigt arbete mot översvämningsmyggen, 
berättar Matilda Ernkrans. 

För att ge riksdagens representanter en rik-
tig inblick i arbete begav man sig till Deje 
för att titta på områdena som röjts fria från 
sly, de betande korna och till sist fällorna på 
Pannkakan. Efteråt säger Matilda Ernkrans;
– Forshaga kommun är ett gott exempel på 
en kommun som använt alternativa me-
toder för att bekämpa myggen. Förhopp-
ningen är att andra kommuner och regioner 
också kan se värdet i mer långsiktiga och 
strategiska metoder att bekämpa myggen 
på. Men att man bekämpar myggen på al-
ternativa sätt utesluter inte att man också 
söker tillstånd för bekämpning med BTI 
precis som Forshaga gjort. Det kan behövas 
som en akutåtgärd för innevånarnas bästa. 

Långsiktig myggstrategi
Forshaga kommun arbetar med långsiktiga 
lösningar på myggproblematiken enligt en 
fastslagen strategi som nu börjar ge resul-
tat. Våra forskningsfällor finns utsatta för 

Lite mygg under 2015

Myggstrategin intresserar riksdagen
Den 13 augusti hade Forshaga kommun besök från riksdagen. Miljö – och jordbruksutskottets ordförande 
Matilda Ernkrans och Jonas Gunnarsson som är ledamot i konstitutionsutskottet. De kom för att ta del 
av kommunens långsiktiga och strategiska arbete med myggbekämpningen. 

att säkerställa mängden flygande mygg. 
Forskningsfällorna sätts ut varje år med 
början i vecka 21 till och med vecka 37. 
Ser vi tillbaka på de senaste fem åren, så 
ser vi att antalet myggor i år har varit färre 
än under hela mätperioden sen kommunen 
började sina mätningar 2011. 

Trots mycket höga flöden i Klarälven i våras 
blev det ingen masskläckning av mygglar-
ver. Det har i år varit både lite mygglar-
ver och lite flygande myggor, trots att alla 
förutsättningar för att få ett myggrikt år 
har varit goda. Vad detta kan tros bero på 
kommer man att titta närmare på i höst, 
då man ska sammanställa all insamlad data 
från säsongen 2015. 

Kommunen har i år röjt sly och stängslat 
två nya områden i Deje, Solåker om cirka 
7 hektar och Katrinebergstjärnen om cirka 
12 hektar. Syftet är öppna upp landskapet 
och förhindra att det växer igen, samtidigt 
minimeras lämpligt habitat för myggor att 
vistas i. 

Nytt för i år är också den röjsågsutbildning 
som kommunen anordnar. Utbildningen rik-
tar sig till arbetslösa ungdomar 18-24 år, där 
ungdomarna får möjlighet att ta körkort på 
röjsåg och utbildning inom naturvård. Ung-

domarna kommer sedan att bli anställda av 
kommunen och ingå i myggprojektet, för att 
utföra riktade röjningar och minska myggpro-
blematiken i vår kommun.  

I höst kommer man att arta myggorna som 
fångats in i forskningsfällorna under sä-
songen 2015 tillsammans med myggorna 
från kläckningsfällorna. Detta kommer att 
bli ett underlag som skickas in till Natur-
vårdsverket tillsammans med kommunens 
ansökan om helikopterbekämpning med 
VectoBac G inför 2016. 

Inför 2016 kommer Forshaga kommun att 
ansöka, tillsammans med Länsstyrelsen i 
Värmlands län, om finansiering dels för en 
koordinatortjänst som kommer ta det över-
gripande ansvaret för hela Klarälvsdalen, 
men även finansiering till olika åtgärder för 
att stävja myggproblematiken i vår kom-
mun, till exempel tuvputs i Natura 2000 
områdena Pannkakan och Ådrans älvskogar. 
Vi kommer också utöka områden för utsätt-
ning av våra forskningsfällor. Det kommer 
från och med 2016 sättas ut forskningsfäl-
lor i Bengtsbol och Edeby för att kartlägga 
myggförekomst även här. 

Linnéa Flodkvist,  kommunikatör
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Feriejobben i Forshaga kommun delas in i 
tre perioder, där varje period är tre veckor. 
Redan 15 juni var ungdomarna igång och 
den sista gruppen var klara lagom inför 
höstens skolstart.

Kristoffer Lindström,15, och Victor Mell-
gren, 16, hör till dem som fick sitt första-
handsval. När jag träffar dem är de inne på 
sin tredje och sista vecka. 

Vad har ni fått jobba med?
- Jag har fått klippa gräs, oljat staket och 
kört lite med trimmer. Jag har oljat in bän-
kar och bord vid lekparker, säger Kristoffer.
- Och jag har rensat ogräs och oljat in möb-
ler vid lekparker, säger Victor.

Kristoffer Lidström, 15 år, och Victor Mellgren, 16 år, har fått sommarjobb på Kommunteknik och service. Och de är inte ensamma. 
116 ungdomar arbetar bland annat med att sköta om och snygga till områden som gräsytor och lekparker runt om i kommunen.

116 ungdomar på feriearbete
Varje sommar har skolungdomar möjligheten att feriearbeta med en mängd spännande uppdrag 
i kommunen. I år var det 183 sökande och det är i första hand ungdomar som gått ur årskurs 9, 
födda 1999, som får chansen att sommarjobba.

Vad har varit roligast de här veckorna?
- Vet inte, säger Kristoffer. Att olja in sta-
ket var ganska roligt.  
- Det är roligast att köra med trimmer, 
tycker Victor. Jag har gjort det tidigare, 
och jag tycker det är kul.

I höst ska Kristoffer studera på Fordon- och 
transportprogrammet (FT) på Södra Viken i 
Sunne och Victor går på Bygg- och anlägg-
ningsprogrammet på Nobelgymnasiet. Men 
innan skolstart har de annat i sikte;
- Jag ska sova, vara med kompisar och åka 
bort. Både till Skåne, Göteborg och Smö-
gen, berättar Kristoffer.
- Jag ska sova och vara med kompisar. Sen 
ska jag till Örebro på Sverigeträffen, säger 

Victor. Sverigeträffen är en årlig återkom-
mande träff för A-traktorsentusiaster och 
det är inte svårt att förstå vad Viktor ska 
göra med en del av pengarna han tjänat i 
sommar;
- Jag ska köpa mig en LED-ramp till taket 
på en pick-up traktor, säger Viktor med ett 
leende på läpparna.

Annelie Nilsson
Processledare AME
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

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

5-27 september 
Utställningen med många intressanta konst-
närer. Gamla kraftstationen i Deje, lördag & 
söndag 11:00-16:00.

11 september
Musikquiz i Forshaga Folkets park, 18:00.  
Kom och tävla i musikfrågor. 

11 september
Fishing beyond limits, flugfiske för funktionshin-
drade. Forshagaforsens camping & sportfiske-
center, 10:00 - 15:00.

12 september
Bakluckeloppis i Forshaga Folkets park, 11:00 - 
15:00. Välkomna att fynda eller boka en plats. 

17 september
Filmklubb. Vi ser en bra film och diskuterar 
den efteråt över en fika. Ordenshuset Hvilan kl 
18.30, IOGT-NTO.

19 september
Folkmusik i forsen, Gamla Kraftstationen, 19:00, 
Folkmusik och pub i Gamla Kraftstationen.

20 september
Höstvandring, SISU-gården, 10:00.
Höstvandring i hembygden.

22 september
Bokcirkel för vuxna. Forshaga bibliotek, 18:00. 
Bibliotekets bokcirkel träffas fem gånger under 
hösten för att diskutera böcker och läsning. 

23 september
Ishockey Forshaga IF-Mariestad BOIS.
Ängevi, 19:00. Seriepremiär div 1 västra.  

27 september
Olsäters marknad, Olsätersskolan, 10:00 - 16:00. 
Varmt välkommen på knallemarknad, 
stor loppis, café. 

28 september
Bok och film för unga. Forshaga bibliotek, 15:00. 
Du som gillar att läsa, se på film och kanske 
filma själv. Välkommen att anmäla dig till hös-
tens cirkel. Från 11 år.  

29 september
Litteraturquiz, Forshaga bibliotek, 18:00. Ta en 
fika i Café Rasten och testa dina kunskaper i 
en frågesport om högt och lågt från böckernas 
värld. 

2 oktober
Ishockey Div 1 Forshaga IF-Grästorp IK.
Ängevi, 19:00, Herrar division 1 västra.

2 oktober
Sagostund, Forshaga bibliotek, 10:00. Välkom-
men till bibliotekets sagohörna. Sagostunderna 
passar alla barn mellan 3-6 år. 

4 oktober
Kultursöndag: Sångstund på Forshaga bibliotek, 
11:00 - 12:00. Varmt välkomna till höstens första 
kultursöndag på biblioteket! Det blir sångstund 
med Marie Jonsson från Kulturskolan för alla 
barn från 5 år. 

5 oktober
E-medborgarveckan: teknikeftermiddagar på 
Forshaga bibliotek, 14:00 - 16:00. Kom till 
biblioteket och lär dig mer om talböcker och 
e-böcker.

6 oktober
E-medborgarveckan: teknikeftermiddagar på 
Forshaga bibliotek, 14:00 - 16:00. Kom till 
biblioteket och lär dig mer hur du kan sköta dina 
bankärenden.

9 oktober
Barnteater: Mamma Mu i stan på Kulturhuset, 
10:00. Föreställningen passar för barn från 3 år. 
Gratisbiljetter hämtas på Deje bibliotek. 

10 oktober
Innebandy: GS86 AIF Dam. Forshaga sporthall, 
16:00. Dam div 2 GS 86 AIF-Munkfors IBK.

11 oktober
Kultursöndag: Barnfilm på Forshaga bibliotek, 
11:00. Biomys för de yngsta i bibliotekets 
sagohörna. 

13 oktober
Bokcirkel för vuxna på Forshaga bibliotek, 
18:00. Se 22/9.

Med reservation för ändringar

16 oktober
Sagostund, Forshaga bibliotek, 10:00. Välkom-
men till bibliotekets sagohörna. Sagostunderna 
passar alla barn mellan 3-6 år. 

18 oktober
Kultursöndag: Smarta sötsaker, Forshaga biblio-
tek, 11:00 - 13:00. Kom och gör annorlunda godis 
med Therese Sundström. För barn från 7 år. 

20 oktober
Handarbete, Forshaga bibliotek, 18:00. Kom och 
inspireras av hemslöjdskonsulent Carina Olsson. 
Temat för kvällen är halsdukar. 

25 oktober
Kultursöndag: Pärlplattepyssel på Forshaga 
bibliotek, 11:00 - 14:00. Gör fina pärlplattor. 
För barn i alla åldrar. 

26 oktober
Spökberättarkväll på Forshaga bibliotek, 17:30. 
Alla barn från 6 år är välkomna till bibliotekets 
spökberättarkväll om de törs. Det bjuds på 
ruskiga spökberättelser så ta med någon att 
hålla i handen.  

27 oktober
Nalledagen på Forshaga bibliotek, 10:00 - 16:00. 
Ta med nallen till bibblan! Internationella Nal-
ledagen firas med roliga aktiviteter för alla barn 
och deras gosedjur. 

29 oktober
Mumindag på Kulturhuset, 15:00 - 19:00. Det 
bjuds på pannkakor och Muminaktiviteter för 
alla barn mellan klockan 15-18. Klockan 18-19 
visas föreställningen I Mumindalen. 

30 oktober
Sagostund, Forshaga bibliotek, 10:00. Välkom-
men till bibliotekets sagohörna. Sagostunderna 
passar alla barn mellan 3-6 år. 

31 oktober
Innebandy: GS86 AIF Dam. Forshaga sporthall, 
15:00. Div 2 dam GS86 AIF-Hagfors IF ungdom. 

Träffpunkt Forsgården
På Träffpunkt Forsgården i maj höll Christer Halvars-
son som vanligt i programmet och hans gäst var Felicia 
Johansson, som är med i Röda Korsets ungdomsgrupp. 
Christer önskade alla en bra sommar och på återse-
ende i slutet av augusti. Några av de äldre suckade; 
- Ingenting händer under sommaren!
Felicia tände direkt och talade ut hjärtat; 
- Så kan det inte vara! Vi kommer!
Så istället för en träff i månaden och sommarpaus blev 
det Träffpunkt Forsgården varje vecka, hela somma-
ren. Felicia fick hjälp av Linn, Julia, Emelie, Hanna 
och Åsa med sång, musik, bilder, berättelser och mu-
sikquiss. Det gick hem! Bra jobbat av Röda Korsets 
ungdomar! 

Café Höjdadagen 
nu på torsdagar
Café Höjdadagen, som arrangeras av 
Gårdsrådet Åshöjda i Deje, kommer i 
fortsättningen att hållas den sista 
torsdagen i månaden.

Välkommen till underhållning 
med musik och kaffeservering.

Julia underhåller på 
Träffpunkt Forsgården.
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Information från Näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

 – Tillsammans med flera olika näringslivsaktörer vill vi sätta fokus på 
företagarna, säger Linda-Marie Fors som är näringslivssamordnare i 
Forshaga kommun.

Samarbetet inom Karlstad Business Region är strategiskt nödvändigt. Regio-
nen står inför en rad rejäla utmaningar inför framtiden. Då gäller det att ha 
rätt perspektiv och inse att konkurrensen inte står mellan ett antal kom-
muner här i närområdet utan att det handlar om att vi ska synas tydligt 
och locka människor och företag utifrån. Ett mer effektivt samarbete där 
Karlstadregionen visas upp som en växande större region med mångfald, bra 
utvecklingsmöjligheter och ett företagarvänligt klimat kommer att ge oss 
alla fördelar. 
- Företagandet känner inte av kommungränserna och då faller det sig natur-
ligt att även vi tjänstemän jobbar tillsammans med företagsfrågor för att 
utveckla hela Karlstadsregionen. Liten prestige och stort samarbete är nyck-
eln till framgång, säger Marcus Ekholm, näringslivschef i Forshaga kommun. 

Näringslivsdag i 
Forshaga kommun
Den 2 oktober anordnas en näringslivsdag och 
näringslivsgala med syfte att sätta strålkastarljuset 
på näringslivet i Forshaga kommun.

Program
Här är delar av dagen. Mer information 
kommer via mail till företagarna samt via 
kommunens hemsida. 

8-13 Företagsbesök, kommunens förvalt-
ningschefer kommer på företagsbesök, 
lyssnar in synpunkter och idéer. 

11-13  Höstpromenad med lunch, en  
promenad för företagare och politiker i 
Forshaga kommun. Här har du möjlighet att 
samtala om de frågor som ligger dig närmast. 
I samarbete med Svensk Näringsliv.

13-16 Draknästet. Har du en ny eller befintlig 
affärsidé som du vill ut veckla, en innovation 
eller funderingar på att starta din verksam-
het i Forshaga kommun. Då kan du vara med 
och tävla i Draknästet om en prispott på upp  
till 20.000:- 

19-00  Näringslivsgala. Organisationen  
Företagarna, i samarbete med lokala fören-
ingar, anordnar en kväll där man bland annat  
utser vinnaren/-arna i Draknästet, Årets 
företagare, Årets nyföretagare och Årets   
Handlare. En kväll med pompa och ståt,  
god mat och trevlig underhållning.  
Inbjudan kommer separat.

Vill du veta mer?
Kontakta Linda-Marie Fors, näringslivssamordnare
054-17 21 30, linda-marie.fors@forshaga.se

Karlstad business region, KBR,
samarbete inom Karlstadregionen
Forshaga kommun är en del av Karlstad business region 
där kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad 
och Kil samarbetar inom etableringar, kommunikationer 
och marknadsföring för att Karlstadsregionen ska växa 
och utvecklas. 
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Karlstad business region, KBR,
samarbete inom Karlstadregionen

Linda-Marie Fors
Näringslivssamordnare

054-17 21 30
linda-marie.fors@forshaga.se

Syftet är att visa upp det stora utbud som 
finns i kommunen och allt som är kopplat 
till invånarnas vardagsliv. Det är dessutom 
ett bra tillfälle för dig att möta andra och 
knyta nya samverkansband.

Var dags liV 20
15

En mässa för dig som bor, lever & verkar i Forshaga kommun

lördag den 14 november  
Tid: kl. 13.00-17.00
lokal: deje sporthall
www.forshaga.se/vardagsliv 

Nytt för i år är att man byter lokal till Deje 
sporthall vilket skapar en möjlighet för ut-
ställarna att visa upp sig på scen. Dessutom 
betyder den nya lokalen att man får plats 
med större montrar vid årets mässa. 

Joachim Aude är tillsammans med Linda-
Marie Fors projektledare för VarDagsLiv 2015.
- Vi uppmuntrar och erbjuder även utstäl-
lare att anordna en workshop, man kanske 
vill berätta nått spännande på scenen för 
våra besökare eller varför inte låta besö-
karna prova på någon aktivitet berättar 
Joachim Aude. Hur kan du göra just er mon-
ter lite mer levande? Vi erbjuder en trevlig 
och företagsam mötesplats med en kost-
nadsfri monterplats där ni har möjlighet att 
visa upp er. Vi ser fram emot att träffa dig 
och din verksamhet på årets mässa!

Nu är det dags att boka plats på VarDagsLiv 2015. Fjolårets mässa blev mycket uppskattad, närmare 
bestämt en succé, med över 70 utställare och 1200 besökare. VarDagsLiv 2015 är en unik chans för 
dig att visa upp just din verksamhet, företag, förening eller kommunala verksamhet. 

Anmälan
Föreningar
Joachim Aude
joachim.aude@forshaga.se
0552-446 63

Företag
Linda-Marie Fors
linda-marie.fors@forshaga.se
054-14 21 30

Sista anmälningsdag 
13 oktober 2015
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Barn lär sig om säkerhet 

I början av sommaren var det många barn 
på brandstationen i Forshaga. 
Det var 18 barn som lärde sig mer om 
brandsäkerhet och säkerhet i trafiken. 
Det lärde sig också hjärt- och lungräddning,
hur man larmar nummer 112 och mycket mer. 

Anna Ejendal arbetar som brandman. 
Hon berättar att barnen fick lära sig vad 
man ska göra om det börjar brinna hemma.  
Anna pratade också med barnen om 
säkerhet vid sjöar och på isar. 

Alla barnen på lägret har ställt upp sig vid ett fordon framför brandstationen i Forshaga.

De 18 barnen är på läger i en vecka.  
En dag kom polisen till lägret och hälsade på.
En annan dag fick barnen se vad som händer 
när det kommer ett larm till brandstationen. 
Fem ungdomar och en vuxen arbetade på lägret. 
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Nationaldag och nya medborgare 

Sveriges nationaldag 6 juni firades 
på flera platser i Forshaga kommun. 

En nyhet i år var att fira nya svenska 
medborgare i kommunen.  
Benny Pedersén är kommunalråd i Forshaga. 
Han hälsade varje ny medborgare välkommen 
med att ge personen ett diplom och en flagga.

En annan nyhet var att kommunens politiker 
delade ut bakelser. 
Kommunens invånare kunde då prata med  
politikerna och också få en kopp kaffe.

Frågor och svar om framtiden 

I våras fanns frågor på kommunens webbplats. 
Det var frågor om äldreboende och frågor om 
hur folk vill bo i framtiden. 
80 personer svarade på kommunens frågor.   

De flesta som svarade bor i villa och 
de flesta vill bo i kommunen i framtiden.
Att det är nära till familj, vänner och natur 
gör att många vill bo kvar i Forshaga kommun. 
Bra service och bra kommunikationer är också 
viktigt för att bo i kommunen i framtiden.  

Om boende för äldre
Nästan hälften av de som svarade på 
kommunens frågor vill bo kvar i sin 
bostad så länge som möjligt, 
men med hemhjälp om det behövs. 
En del andra svarade att de vill kunna flytta 
till ett boende som är anpassat för äldre.  

De flesta som svarade vill bo centralt 
i Forshaga eller i Deje.
Hälften tycker att bostadens storlek 
ska vara 2 rum och kök.
Några äldre skrev också att de vill ha
hiss i sin bostad. 

Affärer, vårdcentral och apotek är service 
som de flesta tycker är viktigt att ha nära. 
Grönområden, till exempel parker och 
kollektivtrafik, till exempel bussar är också 
viktigt för många att ha nära bostaden.  

Vill du vara med och tycka?
Kommunen kanske ska bygga ett
nytt äldreboende. 
Vill du vara med och säga vad du tycker? 

Skicka e-post med dina kontaktuppgifter till: 
info@forshaga.se 
Skriv i mejlet att det gäller äldreboende. 
Kommunen kommer sedan att kontakta dig. 

Stöd till dig som är anhörig

• Är du anhörig till någon som har 
problem med att minnas saker?

• Är du anhörig till någon med långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning?

• Är du anhörig till en missbrukare?
• Behöver du som är anhörig stöd eller hjälp?

På www.forshaga.se kan du läsa mer om 
olika stöd du kan få som är anhörig. 
I höst startar vi några grupper för anhöriga. 
Välkommen att vara med!  

Anhöriggrupp För dig som är stöd till 
en person som har problem med minnet. 

Syskonnätverk För dig som är syskon till barn 
som har en långvarig sjukdom eller som har 
en funktionsnedsättning.
Mötesdag Om att vara anhörig till någon med 
funktionsnedsättning.

Vill du veta mer eller anmäla dig?
Kontakta Eva Lehtonen, anhörigsamordnare
054-17 23 58, eva.lehtonen@forshaga.se
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Karin Lindberg Milio Malmqvist

Noah Lindblom

Elsa Burman Hellström

Sixten Ågren

Felicia Åkerman

Leo Adolfsson

Tim Jansson Wilma Sund

Isak Hensdal

Lowe Wallner

Julia Dahl

Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda invånare. 
Kommunalrådet Benny Pedersén hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och överlämna kommunens maskot.
Förälder! Du vet väl om att du kan beställa en förstoring av bilden  
från bebisuppvaktningen? Ring vårt tryckeri, telefon 054-17 20 93. 

Besök hos de 
nyfödda invånarna


