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Regionmästare
i Schack4:an
Här ser ni ett gäng som är hejare på schack! Tillsammans med sina 
kompisar från 3-4:an på Grossbolsskolans lila hus spelade de i febru-
ari hem segern i regionfinalen av Schack4:an. Nu tränar de inför den 
stora riksfinalen som går av stapeln i Västerås i början av juni.

I höstas bestämde sig klass 3-4 i lila huset 
på Grossbolsskolan att delta i Schack4:an 
som är en rikstäckande schacktävling för 
fjärdeklassare. Först sker lokala tävlingar 
och kommunfinaler (i hela Sverige), och 
sedan en riksfinal där segrande skolor från 
hela Sverige deltar. 

I februari var det kommunfinal för Karlstad 
och Forshaga. Ett 70-tal schackentusiaster 
samlades i Tingvallakyrkans lokaler för att 
utse en segrande klass. Varje deltagare fick 
gå flera partier men aldrig mot en klass-
kamrat. Varje parti bedömdes sedan med 
hjälp en domare och slutresultaten med 

hjälp av en formel/datorprogram då klas-
serna är olika stora. 

Årets uttagningar vanns av klass 3-4 i lila 
huset på Grossbolsskolan. Klassen ställde 
upp med sju fjärdeklassare och 13 tredje-
klassare och var i ledning redan efter första 
omgången av partier. Riksfinalen går av sta-
peln 4 juni i Västerås. 

Klassen har tränat flitigt med hjälp av en 
instruktör från Värmlands schackförbund 
(Tapio Tikkanen), men också själva genom 
att skickligare spelare har tränat med de 
spelare som aldrig spelat tidigare. Eleverna 
har guidat varandra i olika drag, förklarat 
hur man kan gå till väga för att behålla sin 
dam och skydda kungen. Nu kommer våren 
ägnas åt, förutom nationella prov för tre-
orna, att bli ännu bättre i schack och att 
lära sig spela med klocka. Målet är en bra 
placering i riksfinalen.

Mari Lindström
Lärare, Grossbolsskolan
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Funderar du på att bygga nytt?
Trycket på fler bostäder ökar i Forshaga kommun. Vi bygger nytt 
men det täcker inte det behov som finns. För den som vill bygga sitt 
eget boende finns ett flertal områden att välja mellan, hos privata 
markägare och detaljplanerad kommunal mark.

- Jag tycker att det känns jätteroligt att det 
är ett högt tryck på bostäder i vår kommun, 
konstaterar Anders Pettersson som är kom-
munchef i Forshaga kommun. Folk vill gärna 
bo så här, med ett rikt kultur- och fritidsliv, 
vacker natur runt knuten och bra bussför-
bindelser med bland annat Karlstad. Från 
tätorterna går under vardagar en buss var 
20 minut.

Det höga trycket medför dock att det är 
brist på bostäder. Bostadsbristen gäller för 
alla kategorier; +55, barnfamiljer och ung-
domar som ska skaffa sitt första boende. Det 
gör att både omflyttning inom kommunen 
och inflyttning till kommunen står stilla. 

- Vi vill såklart att det byggs mer så att vi får 
en bra fördelning av olika boenden, berättar 
Anders. När nya Kvarteret Svanen står klart 
för inflyttning i slutet av 2017 hoppas vi att 
det påbörjar en flyttkedja. Äldre som söker 
ett bekvämt boende kanske säljer sin villa 
där en barnfamilj kan flytta in och deras 
lägenhet frigörs i sin tur till förmån för en 
ungdom som ska flytta hemifrån. 

- Vi arbetar för att göra det enklare för pri-
vata aktörer att bygga lägenheter och villor 
och privatpersoner att ta steget att bygga sitt 
eget boende, fortsätter Anders. Vi har påbör-
jat ett arbete med att kartlägga vilken mark 
som finns tillgänglig. Det ska gå så smidigt 
som möjligt att komma igång med sitt bygge. 
Vi har både nya detaljplanerade områden 
och enstaka tomter på befintliga områden. 

Att bygga bo
Är man intresserad av att bygga sitt eget bo-
ende och vill veta vilka olika alternativ av 
tomtmark som finns tillgänglig så kontaktar 
man Forshaga kommun. Vi hjälper dig så-
klart även vidare i processen med bygglov 
och anslutningar med mera.

En växande region
Det är inte bara i Forshaga som trycket har 
ökat. Hela Karlstadsregionen växer och det 
finns goda samarbeten inom regionen som 
arbetar med hur vi kan utvecklas i en ge-
mensam arbets- och bostadsmarknad.

Lina Wiklundh, kommunikatör

Lediga tomter
Forshaga kommun har ett antal bygg-
klara tomter. Det finns även privata 
fastighetsägare som har tomter.

Deje 
Kommunala tomter finns i Deje på 
Metargränd och Älvbrinken på Tjärn-
heden. Det finns även tre tomter på 
Vedhuggareägen på Tjusbol.

Forshaga 
På Smultronstigen i området Stackbrå-
tarna finns en tomt på 1438 kvadrat-
meter. På tomten kan man bygga ett 
tvåvånings sutteränghus.

Därutöver finns detaljplanerad mark 
för småhus bland annat vid Ånäs och 
Lundagård.

Pris
Tomtpriset är 60 kronor per kvadrat-
meter i Deje och 90 kronor i Forshaga.
Tomtpriset inkluderar kostnad för 
fastighetsbildning, asfalterad gata med 
gatubelysning, anslutningspunkt för 
vatten, avlopp och dagvatten men är 
exklusive anslutningsavgifter.

Är du intresserad 
av att veta mer? 
Vårt program för bostads- 
försörjning och mycket mer  
finns på forshaga.se.

Program för bostadsförsörjning

2015-2019
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Friska Forshaga handlar om att du med 
hjälp av kartor ska leta upp kontrollstol-
par som finns utplacerade på olika ställen 
i kommunen. Stolparna finns i fyra olika 
färger, grön, blå, röd och svart som står får 
olika svårighetsgrader just för att alla ska 
få möjligheten att kunna delta. De gröna 
är enklast att hitta och är placerade längst 
gång- eller cykelvägar och kan nås med 
barnvagn eller rullator. De blå är aningen 
svårare, de röda ännu lite klurigare och de 
svarta måste du bege dig ut i obanad ter-
räng i skogen för att hitta. 

Så här går det till
Ta med kartan och en penna eller appen i 
din telefon. När du hittat en kontrollstolpe, 

Stolpjakten är till för alla! 
Värmland är bäst i Sverige på att leta stolpar. Om du inte har testat redan tycker vi att det är dags att 
du också ger dig ut i den friska luften och naturen och deltar i årets upplaga av Friska Forshaga som 
pågår mellan lördag den 30 april till och med lördag den 1 oktober. 

Linda Jungarå, kommunikatör

Tips! 
Ladda hem appen, den 
perfekta hjälpredan på 
stolpjakt
• Direktscanning av stolparna
• GPS-positionering
• Karta som du kan zooma

Du kan också se topp 100 om du 
vill tävla mot andra stolpletare. 
Förra året registrerade 41 personer 
samtliga 180 ordinarie stolpar. 

Sök efter appen Stolpjakten i din 
smarta telefon. Lycka till!

skriver du av kontrollstolpens bokstavskod, 
tillsammans med kontrollens nummer som 
är tryckt på kartan. 

Så här får du tag i Friska Forshaga-kartor 
Precis som tidigare år kommer alla hushåll 
att få grundkartan hem i brevlådan och i år 
dyker den upp någon gång under vecka 17. 
Dessutom kan man hämta en gratis karta 
på något av följande utlämningsställen; ICA 
Nära i Deje, OKQ8 i Forshaga, Apoteket i 
Forshaga och på Forshaga Turistinformation 
på Lärcenter. Kartan finns också i appen 
Stolpjakten i din smarta telefon. 

Friska Forshaga pågår från 30 april till den 
1 oktober 2016. Kickoff 30 april klockan 
11.00-12.30 i Deje och Forshaga.

Registrera enkelt
Registrera bokstavskoden på www.friska-
forshaga.se eller i din telefon direkt vid 
stolpen. För dig som inte vill eller har möj-
lighet att registrera kartorna på hemsidan 
kan du lämna in dem på Apoteket i Fors-
haga eventuellt Friska Forshaga, Kastanje-
vägen 10, 669 32 Deje. 

Sommarens kartsläpp
28 maj  Abborrtjärn
18 juni  Dömle
30 juli  Sisugården
27 aug Älvkroken

Försäljningsställen
Forshaga: Apoteket, OKQ8, 
Forshaga Turistinformation (Lärcenter)
Deje: ICA Nära

Friska Forshaga är ett samarbete mellan SISU 
Forshaga SK, Deje SF och Forshaga kommun. 
Läs mer på www.friskaforshaga.se.

Registrera kontroller 
och vinn!
Varje registrerad kontroll i Friska 
Forshaga ger dig automatiskt en lott. Ju 
fler kontroller du registrerar desto fler 
vinstchanser. 

Vinster utlottas vid två tillfällen, 30 juni 
och 1 oktober. Registrerade kontroller 
från Deje och Forshaga deltar i samma 
utlottning. 

Alla vinnare underrättas och publiceras 
på www.friskaforshaga.se.
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Bygga altan, skärmtak eller uterum
Vår och sommar innebär byggtider och det är många som bygger altan, skärmtak eller uterum. Här 
kommer lite information som kan hjälpa dig på traven. Inte med själva bygget såklart men genom att ha 
koll på vad som gäller kring ditt bygglov har du större möjligheter att komma igång snabbt och smidigt!

När du söker bygglov för exempelvis en in-
glasad altan så kontrollerar först handläg-
garen om ditt ärende är komplett med alla 
handlingar som behövs. Fattas det något 
begärs kompletteringar in. Kommunen har 
tio veckor på sig att besluta från det att 
ansökan är komplett. Vanligtvis går det for-
tare än så om alla handlingar finns med från 
början och åtgärden är planenlig, men tänk 
på att lämna in din ansökan i god tid innan 
du har tänkt att bygga.

Handläggaren kontrollerar om din åtgärd 
är i enlighet med detaljplan för ditt om-
råde eller enligt gällande områdesbestäm-
melser. Är den det så kan bygglov beviljas. 
Enbart i undantagsfall kan bygglov med 
mindre avvikelse från detaljplan beviljas. 

I vissa fall har handläggaren fått befogen-
het från nämnden att själv besluta om 
bygglov. Om inte måste ärendet beslutas 
av politikerna i miljö- och byggnämnden. 
Miljö- och byggnämnden sammanträder 
en gång per månad och har sitt sista möte 
innan sommaren i mitten av juni.

När du har fått ditt beslut om bygglov och 
ett startbesked får du börja bygga. För att 
få ta ditt bygge i bruk måste du skicka in 
din kontrollplan med underskrift som inty-
gar att allt är uppfyllt enligt ansökan och 
får då ett slutbesked.

Vad kostar det?
Kostnaden för ett bygglov varierar bero-
ende på storleken på bygget samt omfatt-
ningen av handläggningen. En altan med 
skärmtak eller ett inglasat uterum som är 

max 30 kvadratmeter kostar ungefär 2 – 
3000 kronor. Fler exempel på avgifter fin-
ner du på kommunens hemsida.

Altan och uteplats
Du får bygga ett altangolv utan att söka 
bygglov, om det är max 1,2 meter över mar-
ken. Bygglov krävs om golvet byggs så att det 
blir ett rum under, som ett förråd, en käl-
lare eller ett garage. Ett altangolv ovanpå en 
byggnad eller ett tak behöver också bygglov. 
Du kan även behöva bygglov om din altan på-
verkar byggnadens utseende avsevärt. 

Skärmtak, inglasning och uterum
Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan 
du bygga ett skärmtak över ditt altangolv, 
uteplats, balkong eller entré utan bygglov 
om taket inte är större än 15 kvadratmeter 
och inte sträcker sig närmre tomtgränsen 
än 4,5 meter.A tt sätta väggar och glaspar-
tier under ett skärmtak kräver dock alltid 
bygglov, även om skärmtaket från början 
var bygglovsbefriat. 

Lindha Rothén, samordnare
Miljö- och byggförvaltningen

Checklisa
En komplett ansökan för en inglasad 
altan eller ett uterum behöver 
innehålla:
• Ansökan om bygglov med under-

skrift, alternativt en anmälan om 
ditt bygge är max 15 kvadratmeter

• Fasadritningar på byggnaden
• Situationsplan (en tomtkarta där 

man ser uppifrån vad du har tänkt 
att bygga)

• Grannemedgivande (om byggnaden 
ligger närmre tomtgräns än 4,5 
meter)

• Förslag till kontrollplan alternativt 
anmälan av kontrollansvarig om 
tillbyggnaden är mer än 30 kvadrat-
meter stor.
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Natalia Dominguez Brodalka
Natalia går i åttonde klass  

på Lärcenter. Hon flyttade från  
södra Spanien till Forshaga för 
 tre år sedan tillsammans med  

sina föräldrar och lillasyster.  
Nu bor familjen i Skived.

Fem frågor

1. Vilka skillnader finns det mellan att bo i Forshaga  
    och att bo där du levde tidigare?
- Den första skillnaden är att jag kan cykla dit jag vill, allt är mycket närmare. 
Pappa behöver inte köra mig överallt längre. Sedan finns det också fler aktiviteter 
som jag kan vara med på, som till exempel Hubben.
Jag kan också stanna längre i skolan om jag har ett arbete som jag måste göra 
utan att behöva oroa mig om mina föräldrar kan hämta mig eller inte.

2. Hur upplevde du Forshaga när du nyss hade flyttat hit?
- Jag tyckte att det var lugnt och tyst, speciellt där jag bor. Jag tyckte även att 
det var väldigt fint med skogen och jag älskade cykelvägen som går genom hela 
Forshaga. Det var inte komplicerat att ta sig någonstans. 

3. Hur upplever du Forshaga nu?
- Det känns ganska skönt. Jag kan vara med mina vänner och behöver inte planera 
så mycket. Utan att behöva hjälp utav pappa eller så som kör mig, så kan jag 
komma dit jag vill. Jag kan vara mer självständig helt enkelt. Och jag har möjlig-
heten att utveckla mina hobbys, som att till exempel måla.

4. Vad är det bästa med att leva här,  
    och vad skulle man behöva ändra på?
- Det bästa med att leva här är att du kan cykla vart som helst. Sedan så finns 
det också många aktiviteter. Hubben kommer kanske till exempel ha ett japanskt 
tema, och det finns ju också FIF och Kulturskolan som också har ett utbud på 
många olika saker. 
Man skulle nog behöva en till affär här, inte bara ICA och Coop, typ någon kläd-
affär eller så. Och det skulle också vara bra om det fanns något café som man 
kan vara på, inte bara pizzerior. Och man skulle kunna skaffa en UNF-förening 
(Ungdomens Nykterhetsförening) här eftersom det finns några som är med där.

5. Har du några tipps till de som tänker flytta hit  
    eller nyss har flyttat hit?
- Att ta en promenad, som blir som en upptäcktsfärd så att man vet vart allt 
finns. Om man är ungdom så skulle man kunna gå till Hubben på onsdagar för att 
träffa andra människor. Eller så kan man gå till Pingstkyrkans ungdomsverksam-
het, Awake på fredagar.

Frederike Traulsen
Praktikant på kommunledningskontoret

från klass 8 på Forshaga Lärcenter

Så är det att bo 
och leva här
I höstas frågade Statistiska centralbyrån 
600 slumpvis utvalda kommuninvånare vad 
de tycker om Forshaga kommun. Poängen 
för Forshaga kommun som en plats att bo 
och leva på blev 64 på en skala mellan 0 
till 100. Genomsnittet låg på 60.

För faktorerna rekommendation, kommu-
nikationer, utbildningsmöjligheter, fritids-
möjligheter, trygghet, kommersiellt utbud 
och arbetsmöjligheter har Forshaga kom-
mun säkerställt högre poäng än genomsnit-
tet för alla kommuner. För faktor bostäder 
fanns det ingen säkerställd skillnad.

Hela 50 % av medborgarna i vår kommun 
kan starkt rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till kommunen (betyg 
8–10 på den 10-gradiga skalan). Faktorer 
som bör prioriteras för att få nöjdare med-
borgare i Forshaga kommun och som ger 
högre helhetsbetyget för NRI är bostäder 
och kommersiellt utbud. 

Läs mer
Hela undersökningen hittar du på  
forshaga.se under rubriken Kvalitet, 
utveckling och uppföljning

Visste du att...
På forshaga.se finns protokoll från  
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens 
och nämndernas sammanträden. 

Du finner också mål, budget,  
årsredovisning, utvärderingar,  
kvalitetsredovisningar m.m.
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Allt klart för nya kvarteret Svanen
Nu är planerna spikade och inom ett år tas första spadtaget. I slutet 
av 2017 ska nya kvarteret Svanen stå klart för inflyttning. Här byggs  
32 lägenheter i två hus med centralt läge i Forshaga. 

- Vi har sett ett behov av fler lägenheter, sä-
ger Jessika Lundgren som är VD för det kom-
munala bolaget Forshagabostäder AB, FABO. 
- Vi har inga lediga lägenheter och har inte 
haft det senaste året. Efter att ha under-
sökt marknaden tog vi nyligen ett beslut i 
styrelsen att bygga nytt, berättar hon. Vi 
införde bostadskö 1 januari och just nu står 
289 sökanden inskrivna. Vi hoppas att det 
nya boendet kan påbörja en flyttkedja där 
både villor och billigare lägenheter frigörs.

Målgruppen för lägenheterna i kvarteret 
Svanen är övervägande människor som vill 
sälja sin villa och flytta till något bekvä-
mare. - Våra bovärdar märker att det är 
mycket förfrågningar kring våra kategori-
boenden 55+ men det finns inget beslut på 
att Svanen blir ett sådant, säger Jessika.

Husen är utrustade med hiss och lägenhe-
terna är rymliga. Det kommer att finnas 
tvättmaskin, tumlare, kaklade badrum, 
parkettgolv och balkong eller uteplats.

De båda huset kommer att byggas på Bruksga-
tan 5 invid Klarälvsbanan och med infart från 

Floragatan. Hyrorna är ännu inte förhandlade 
med Hyresgästföreningen men kommer tro-
ligtvis att hamna mellan 7000-8000 kronor för 
en tvåa och 8500-9500 kronor för en trea. 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföre-
tag, är en bransch- och intresseorganisation. 
De har tagit fram denna husserie, Kombo-
hus, som redan byggts i ett 60-tal kommuner 
runt om i Sverige. Det är företaget JSB AB 
som ska bygga Kombohusen i Forshaga.

Över 100 lägenheter på 10 år
FABO äger idag 768 lägenheter varav 314 
i Deje och 454 i Forshaga. De senaste 10 
åren har man byggt ett 80-tal nya hyres-
rätter vilket är förhållandevis många för en 
mindre kommun. Bland annat har lägenhe-
ter byggts på Geijersgatan i Forshaga och 
på Klarälvsgatan i Deje. 

- FABO letar löpande efter ny mark att bebyg-
ga men det finns idag inga ytterligare konkre-
ta planer. Vi ser ett behov av fler lägenheter 
med god tillgänglighet som komplement till 
miljonprogramshusen från 60-talet som till 
exempel saknar hiss, avslutar Jessika.

Lina Wiklundh
Kommunikatör

Vill du ställa en fråga eller göra 
en intresseanmälan kontaktar du 
FABO på telefon 054-56 22 72.

Kvarteret

Svanen
• Bruksgatan 5
• Två hus om fyra våningar
• Totalt 32 lägenheter
• 16 tvåor om cirka 60 kvm
• 16 treor om cirka 70 kvm
• Inflyttning vintern 2017

Husen är utrustade med hiss och 
till varje lägenhet hör en balkong 
eller uteplats.

Bilderna är exempelbilder på Kombohus som byggts i andra kommuner.
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Var med och påverka!

Landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen
LIS är en förkortning för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Det handlar om att kommunerna kan peka ut strandnära områden 
i kommunen som kan bidra till utveckling på landsbygden utan att 
strandskyddets syften sätts åt sidan. Dessa områden ska bidra till 
att fler människor bosätter sig på landsbygden samt att fler arbets-
tillfällen skapas och bibehålls. 

Välkommen till 
invånardialog!
Tid 12 maj klockan 18.00

Plats Forshaga Folkets hus

Håll utkik efter mer information på 
forshaga.se.

Nu har Forshaga kommun tagit fram ett för-
slag till LIS-plan och vill gärna ha dina syn-
punkter på denna. Vi bjuder därför in till ett 
invånardialogsmöte den 12 maj kl. 18.00 i 
Forshaga Folkets Hus. 

Målgruppen är allmänheten, intresseorga-
nisationer, företag och föreningar som är 
välkomna att ta del av arbetet och ge sina 
åsikter om den blivande LIS-planen. Kaffe 
serveras.

Mer information om mötet kommer att fin-
nas på kommunens hemsida. Riktade inbjud-
ningar kommer även att ske till föreningar 
och organisationer av olika slag.

Urban Ledin
Miljö- och byggchef

Johan Modin och Isabell Hult
Forshaga Fibernät AB

Fiber till Edeby, 
Nyckelby, Butorp
Forshaga Fibernät AB (FFAB) bygger fiber 
till fiberföreningarna i Edeby, Nyckelby 
och Butorp. Utgångspunkten är att 
FFAB i möjligaste mån skall tillse att så 
många som möjligt kommer anslutas 
i fiberföreningarnas områden och att 
avgränsningar i möjligaste mån undviks. 

FFAB är ett öppet stadsnät och fungerar 
även som stadsnätsoperatör och för-
eningsmedlemmarna kommer erbjudas 
en trygg och säker anslutning med 
ett brett tjänsteutbud. Föreningarna 
kommer även fortsättningsvis ha en 
viktig roll i utbyggnaden då de ansvarar 
för att anslutningsavtal och markavtal 
tecknas och samlas in. 

FFAB erbjuder medlemmarna i fören-
ingen en fiberanslutning till en fast 
kostnad om 22 000 kr. Förutsättningen 
är att alla föreningens medlemmar väl-
jer denna lösning. Erbjudandet innebär 
att föreningen inte behöver ansvara för 
arbetet med ansökningar, bidrag och ta 
in anslutningsavgifter av medlemmar-
na. Således kommer även FFAB ta den 
ekonomiska risken.  Varje fastighetsä-
gare vet vad en anslutning kostar, när 
de blir anslutna och slipper ansvaret 
för utbyggnad av fibernätet.  Priset 
inkluderar allt arbete, aktiv utrustning, 
montering och driftsättning. 

Arbetet påbörjas under april i Nyckelby 
och försätter därefter med Edeby följt 
av Butorp. Driftsättning planeras ske i 
augusti i Edeby och Nyckelby. Butorp 
beräknas vara klart i oktober.
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Goda relationer viktigt för integration
Antalet ensamkommande barn som söker asyl ökar i Forshaga. Barnen är otroligt tacksamma 
över att de funnit en fristad där de kan vara trygga och inte behöver fly längre.

Migrationsverket anvisar
Forshaga kommun har en överenskommelse 
med Migrationsverket om 60 asylplatser för 
ensamkommande barn. Avtalet gäller plat-
ser för 30 barn i åldern 13-14 år och 30 barn 
15-16 år, både pojkar och flickor. Kommunen 
har också 21 platser för barn som fått per-
manent uppehållstillstånd. Verksamheten 
finansieras helt med bidrag från staten.

Goda relationer
De flesta barn har ingen erfarenhet av kon-
takt med vuxna på det sätt som barn har i 
Sverige. Verksamheten är därför inriktad på 
att skapa goda relationer med barnen. För 
att nå dit deltar personalen i barnens fritids-
aktiviteter, de jobbar med samtalsgrupper, 
läxläsning, pratar om demokrati och jämlik-
het, lagar, kulturen i vårt samhälle, kvinno-
syn och lagar mat tillsammans. När barnen 
är nyanlända deltar en tolk men barnen lär 
sig svenska väldigt fort.

Plats i skolan
Flest barn kommer från Afghanistan, andra 
från Eritrea, Somalia och Syrien. De går i 
grundskola eller gymnasium. Barnen har 
olika skolbakgrund och skolan kartlägger 

därför deras kunskaper innan de börjar sin 
utbildning. Det är bara ett fåtal som inte 
gått i skolan alls. Först får de börja i en för-
beredelseklass för att så snart det är möjligt 
integreras i en vanlig klass. Från och med 
hösten 2015 tar ForshagaAkademin emot 15 
elever som annars skulle ha fått åka till ett 
gymnasium i Karlstad. Vi hoppas att ytterli-
gare 15 ska kunna få plats nästa termin. 

Aktiv fritid
Ungdomarna erbjuds en aktiv fritid utanför 
skolan. Det är lång väntan på besked om up-
pehållstillstånd och sysselsättningen är ett 
sätt att skingra tankarna. Ungdomarna spe-
lar fotboll, tränar på gym, kickboxning, cyk-
lar, fiskar, besöker simhallen och i vinter har 
slalombacken varit välbesökt. Föreningslivet 
innebär inte bara en sysselsättning utan ett 

Lagt fotbollsskorna på 
hyllan? Ge dem till oss!
Har du sport- eller fritidsutrustning i  
gott skick som passar åldrarna 13-16 år 
tar vi gärna emot det!

För att skapa en hemtrevlig känsla åt  
ungdomarna söker vi också inredning;  
lampor, hyllor, tavlor, blommor med mera.

Hör av dig till 
Annika Noleryd, enhetschef 
på annika.noleryd@forshaga.se

Anne Hellström och Lina Wiklundh
Kommunikatörer

naturligt sätt till integration och möjlighet 
att träna på det svenska språket. Fritidban-
kens koncept att låna ut sport och fritidsut-
rustning gör det möjligt att prova på olika 
aktiviteter och hitta det man tycker är kul. 
Målet är att ungdomarna själva ska hitta ett 
socialt umgänge och föreningslivet i Forsha-
ga kommun har varit väldigt välkomnande.
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Drömmer du om att ställa ut din konst, 
sätta upp en dansföreställning, mode-
show, teater, konsert, workshop eller 
något annat arrangemang. Då är du 
välkommen att söka bidrag ur Säcken. 

Säcken är till för ungdomar mellan 13 
och 25 år i Forshaga kommun. Vi vill att 
du som privatperson eller förening ska 
söka bidraget för att förverkliga ditt 
projekt. Det kan handla om både små 
eller stora projekt men kravet är att 
det är ungdomar som från början till 
slut ska driva och verkställa idén. 

Personal från Hubben hjälper dig 
gärna med frågor och handledning 
kring din ansökan och löpande under 
ditt projekt. Var fjortonde dag träffas 
Ungdomsrådet som har Säcken som stå-
ende punkt och som tillsammans med 
ungdomssamordnarna tar beslut om 
ansökan beviljas. Exempel på tidigare 
arrangemang är Bumperball fotboll som 
skolavslutningsaktivitet, B-You festiva-
len, en heldag på Boda Borg och nästa 
projekt på tur är en Lisebergsresa.  

Sök pengar ur 
säcken till din idé

Har du en idé? 
Ta kontakt med någon av 
våra ungdomssamordnare,
Pär Ekberg, 054-17 22 12
Joachim Aude, 0552-446 63 

EasyDesign

- Det var när jag läste mediaprogrammet 
på gymnasiet med inriktning design som jag 
kom på att jag ville starta företag och det 
var även då jag kom på min affärsidé, be-
rättar Isabell. 
 
Draknästet
I november 2015 tog hon steget och startade 
eget efter att hon deltagit i affärsidétäv-
lingen Draknästet som Forshaga kommun, 
Nordea, Swedbank och Almi arrangerade. 

- Att starta företag är en stor grej och det 
krävs lite mod att göra det, men när man 
får höra från andra personer att det man gör 
är bra och att de uppmuntrade mig så var 
det bara att sätta igång. Så här i efterhand 
så upplever jag det inte som att det var så 
stort och svårt som jag trodde från början. 

Isabell kombinerar det egna företag med 
att jobba som marknadsassistent/kommu-
nikatör på Forshaga Fibernät AB, EasyD-
esign sysslar hon med mest på kvällar och 
helger. Isabell har upplevt det som väldigt 
bra att starta upp sitt egna företag vid si-
dan av ett annat jobb så att man kan ta det 
i lagom takt och ha det egna företaget som 
en extra inkomst. 

Våga ta steget
Isabell tror att det är många som funderar 
på att starta företag men som inte riktigt 

Isabell är 23 år gammal och driver företaget EasyDesign som 
säljer tryck av sina akvarellmålningar i en egen webbshop. 

vågar ta steget.
- De är inte så svårt och inte så stor grej 
som man tror, fungerar det inte så gör det 
inte så mycket, det är bara att avveckla el-
ler prova något annat. Fördelarna med eget 
är ju att man får styra själv och jobba när 
man känner för det och jag kan måla när 
inspirationen infinner sig. 
 
Framtiden
Nu kommer Isabell att jobba hårt med att 
få ut sitt företagsnamn och på så sätt öka 
sin försäljning. Det gör hon bland annat 
genom att göra företaget och varumärket 
personligt och finnas tillgänglig på olika 
kanaler som sin hemsida, blogg och Face-
book. Isabell har många idéer om vad hon 
skulle vilja göra och inom en snar framtid 
så är hennes mål att göra en serie med vin-
glas och tallrikar med hennes motiv. 

- Jag har så många idéer och mål med mitt 
företag som jag vill göra men ibland måste 
jag lugna mig lite. Det har varit mycket 
jobb med starten så nu vill jag bara vara 
tillfreds med tillvaron ett tag innan jag ut-
vecklar företaget. Det ska bli spännande 
att se vart det leder. 

Webbsida: easydesign.nu
E-post: info@easydesign.nu

Sebastian Holm, Communicare
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Håll utkik 
efter sommar-
lovsaktiviteter! 
Under veckorna 24-25 och 32-33 kom-
mer Hubben att arrangera kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter för alla ung-
domar i kommunen. Häng med oss på 
fiske, golf, ridning med mera! 

Schema på samtliga aktiviteter och 
datum kommer det bland annat annon-
seras om på facebook, forshaga.se och 
Forshaga-Deje-bladet.  

Hubben flyttar 
utomhus
Från och med vecka 16 kommer Hub-
ben att flytta utomhus och arrangerar 
diverse utomhusaktiviteter för alla ung-
domar. Tillsammans med er vill vi spela 
bumperball fotboll, discgolf, grilla och 
spela brännboll med mera. Kom gärna 
med förslag till oss på vad du tycker att 
vi borde hitta på tillsammans! 

Vad brinner du för? 

De har bland annat arrangerat talangshow 
för unga och barn, uppträtt med musik 
och sång på äldreboendena i Forshaga och 
Deje, arrangerat konserter, drivit sommar-
café, gett ut en tidning, producerat filmer 
och haft fotoutställningar. 

Skriv en drömplan
Alla idéer och förslag är välkomna men vi 
vill att du fyller i drömplanen och beskriver 
hur du tänker jobba under veckorna 24, 25 
och 26 då drömsommarjobbet kommer att 
pågå. Du kommer självklart ha tillgång till 
coacher under dessa veckor som kommer 
att hjälpa dig på vägen och mot dina mål. 

Du har väl inte missat att du som är född 
2000 och är folkbokförd i Forshaga kommun 
är välkommen att ansöka om feriearbete 
hos kommunen för sommaren 2016!? 

Ansökningsblanketter finns att hämta i 
kommunens växel, hos studievägledare på 
skolan eller på forshaga.se/feriearbete. 
Skicka in din ansökan tillsammans med ett 
personligt brev. Adressen hittar du på blan-
ketten. Väljer du att skicka in din ansökan 
digitalt så fyller du i, sparar ner på din da-
tor och bifogar den i ett e-postmeddelande.

Drömplanen som du behöver fylla i för att 
söka drömsommarjobbet hittar du på vår 
hemsida forshaga.se.

Senast den 30 april behöver vi din ansö-
kan. Begränsat antal platser. 

Ansökan och frågor
drömsommarjobbet
Joacim Aude 
Telefon 0552-446 63
joacim.aude@forshaga.se

Ansökan och frågor
feriearbete 2016
Leif Larsson 
Telefon 0552-447 84
leif.larsson@forshaga.se 

Sista chansen att söka feriearbete 
Senast den 30 april behöver vi din ansö-
kan. Begränsat antal platser. 

Välkommen med din ansökan!

Ta chansen att sommarjobba med det du tycker är kul och brinner 
för. Tidigare deltagare beskriver sitt drömsommarjobb som extremt 
lärorikt, kul och givande. 

Dröm-
sommar-

jobbet
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Energi- och 
klimatrådgivare
Jag heter Jonas Höglund och jobbar från 
den 4 april som energi- och klimatrådgi-
vare i Forshaga- och Munkfors kommun. 

Min uppgift är att hjälpa både företag, 
föreningar och privatpersoner med 
olika typer av energieffektiviseringsåt-
gärder, men även övergripande frågor 
inom energi och klimat. 

Jag kommer att sitta på kommunhuset 
i Forshaga, Storgatan 52, men även en 
dag i veckan i Munkfors. Ni får gärna 
kontakta mig på telefon eller mejl, el-
ler varför inte komma in på ett besök.

Anmäl till 
räddningstjänsten 
om du ska elda 
Om du ska elda i större omfattning ska 
du anmäla det till räddningstjänsten. 
Det gör du genom att ringa till brand-
mästaren på kontorstid. Telefonnumret 
är 054-540 28 80. 

Med större omfattning menas en brasa 
som är större än 2x2x2 meter. 

Kontakt
Jonas Höglund
Telefon 054- 17 23 50
jonas.hoglund@forshaga.se

Om du begär det, ska den som säljer varan 
i butiken, kunna tala om för dig ifall den 
innehåller något särskilt farligt ämne och i 
så fall vilket. Detta ska ske utan kostnad 
och inom 45 dagar från det att du har be-
gärt att få informationen. 

Butiksägaren har rätt att få samma infor-
mation om varan från tillverkaren eller im-
portören. Är en vara t ex. behandlad med 

Vad innehåller varorna 
du köper i butiken?
Visste du att som konsument har du rätt att få information om både 
kemiska produkter och varor? Du har rätt att få information om en 
vara innehåller något av ämnena som finns på EU:s lista över särskilt 
farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Idag finns 168 
ämnen med på listan.

bekämpningsmedel, såsom antibakteriella 
ämnen, ska det stå på produkten. Rör det 
sig om farliga kemiska produkter ska varan 
vara märkt med farosymboler och text som 
informerar om faran. För byggprodukter 
gäller att sådan information ska lämnas 
med produkten.

Mer information finns på forshaga.se.
Källa: Kemikalieinspektionen, kemi.se

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

6 8 2
Den 7 april 2016 hade vi 2682 gillare 
på vår facebooksida.

2

Välkommen 

på invigning!

1/6 10.00
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Kvarntorps
återvinnings-
central

Välkommen 

på invigning!

1/6 10.00

Släng rätt och lätt
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P P P

P P P

2. FÖRPACKNINGAR
Pappersförpackningar, plastförpack-
ningar, metallförpackningar, glas 
(flaskor, burkar), tidningar.

4. FARLIGT AVFALL
Spillolja, färg- och lackrester, lim, 
lösningsmedel, bekämpningsmedel, 
kvicksilvertermometer, rengö-
ringsmedel, oljefilter, kemikalier, 
parfym/nagellack, batterier.

5. ELAVFALL
El- och batteridrivna produkter, 
lysrör, glödlampor, lågenergilam-
por, hårtork, leksaker med batteri/
elsladd, mobiltelefon, brödrost, 
dator, skrivare, tv-apparat, klockra-
dio, mikrovågsugn.

3. ÅTERBRUK
Saker som är för bra för att kasta.

7. ASKA

8. WELLPAPP

6. VITVAROR
Kyl och frys, diskmaskin, spis, 
tvättmaskin, torkskåp/torktumlare.

1. INFART

1

3 4 5 6
2

Adress Traktorgatan 1

Pe
rs

on
al

Gäst WC

9. BRÄNNBART 
Grovavfall, textilier, mjukplast, 
skumgummi, plastleksaker, tapeter, 
skor, kläder.

Här kommer en liten guide till nya återvin-
ningscentralen på Kvarntorpsgärdet. Har 
du många olika typer av skräp kan det vara 
smart att packa i rätt ordning. På så vis 
går det smidigare när du väl är på plats! 

Släng rätt och lätt

INFART
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P P P

P P P

Släng rätt och lätt

14. MÖBLER, STOPPADE
(Trämöbler sorteras under träavfall.)

23. UTFART16. DÄCK

20. JORD, STEN, 
KAKEL, ASFALT

21. TRÄAVFALL 
EJ TRYCKAT

22. TRÄAVFALL TRYCKAT

17. DÄCK PÅ FÄLG ASBEST (t.ex. eternitplattor) 
lämnas mot avgift på till exempel 
Kils återvinningscentral.

18. RIS OCH 
GRÖVRE GRENAR

19. TRÄDGÅRDSAVFALL
Löv, ogräs, gräs, fallfrukt, sågspån.

15. ÖVRIGT, 
EJ BRÄNNBART
Isolering, porslin, fönster- och 
spegelglas, badkar.

13. METALLSKROT
Metaller, barnvagn, stuprännor, gräs-
klippare tömd på bensin och olja.

7

18

17

22

23

Öppettider

Helger
Trettondagsafton, valborgsmässo-
afton, dagen före midsommarafton 
öppet ordinarie tid. Pingstafton 
öppet som vanlig lördag. Stängt 
övriga helgdagsaftnar och röda 
dagar.

Måndag  07.30-15.30
Tisdag  07.30-19.00
Onsdag  07.30-15.30
Torsdag  07.30-19.00
Fredag  07.30-15.30
Lördag  10.00-15.00

Stängt lördagar veckorna 25-31

10. TRÄAVFALL TRYCKAT

12. GIPSSKIVOR

11. TRÄAVFALL 
EJ TRYCKAT
Brädor, spånskivor, trämöbler, 
fönsterbågar utan glas.

UTFART
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Etableringsmark 
vid Kvarntorpsgärdet
Letar du mark för etablering? I anslutning till den nya återvinnings-
centralen på Kvarntopsgärdet finns mark för etablering av försälj-
nings-, industri- eller lagerverksamhet. Vi erbjuder tomtmark med 
attraktivt läge till konkurrenskraftigt pris. Marken ligger i direkt  
anslutning till vältrafikerade riksväg 62. Vi anpassar tomterna efter 
ditt företags behov, slå oss en signal så berättar vi mer!

Marken säljs för 5 kronor per kvadratmeter!
Övriga kostnader: avstyckning av marken 
(Lantmäteriets kostnad), anslutning till 
vatten och avlopp, bygglovskostnad och an-
dra anslutningar som el och bredband. 

Det finns drygt 28 500 kvadratmeter mark 
tillgängligt för försäljning. 

Vad får man bygga?
En eller flera byggnader som är max 7 me-
ter höga. I övrigt är det ganska fritt gällan-
de byggnadernas utseende. Våra bygglovs-
handläggare hjälper till med karta och 
annan information om till exempel byggna-
dens placering och storlek.

Välkommen att kontakta oss för mer 
information och visning av området!    

Vill du ha mer information? Kontakta oss!
Telefon (växel):  054-17 20 00
Näringslivsfrågor:  Linda-Marie Fors, näringslivssamordnare
Bygglovsfrågor:  Carl Karlsson, byggingenjör

Mark för 
etablering, per kvadratmeter

5:-
Etablera ditt företag här
Forshaga är en av fem kommuner som 
samverkar för ett starkare närings-
liv – Karlstad Business Region. Det 
finns många skäl att etablera sig i vår 
region, här är de fem viktigaste:

1. Världsledande exportinriktad  
industri

2. Konkurrenskraftiga priser  
på lokaler och mark

3. Utmärkt infrastruktur och  
kommunikationsmöjligheter  
(rv.62, buss, tåg, Karlstad Airport)

4. Närheten till Osloregionen

5. 136 000 invånare i  
en attraktiv livsmiljö
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Mitt namn är Sofia Walldén, jag är 32 år 
och arbetar som arbetsterapeut inom 
socialpsykiatrin i Forshaga kommun. Som 
arbetsterapeut jobbar jag med att stödja 
personer med att bli så självständiga som 
möjligt i sina vardagliga aktiviteter. Med 
andra ord att vardagen ska fungera så bra 
som möjligt, oavsett om det handlar om 
att städa hemmet, laga mat, passa tider 
eller få ordning på dygnsrytmen. 

Arbeta med människor
Innan jag började studera till arbetstera-
peut hade jag först börjat läsa program-
met Media Management på högskolan i 
Kalmar, och sedan Kulturvetarprogrammet 
vid Karlstads Universitet. Men inget av det 
kändes helt rätt, så jag jobbade ett halvår 
med butiksförsäljning innan jag kom fram 
till att jag ville arbeta med människor. Jag 
blev tipsad om arbetsterapeutyrket och 
det som gjorde att jag tillslut sökte utbild-
ningen var yrkets fokus på rehabilitering 
och problemlösning. Hösten 2007 började 
jag studera vid Örebro Universitet och tre 
år senare tog jag min examen. Till min 
stora glädje fick jag genast ett vikariat 
i Forshaga kommun som distriktsarbets-
terapeut. Idag har jag en fast tjänst och 
jag tycker min arbetsplats är spännande, 
varierande och rolig.

Personal-
   porträtt

Nära samarbete
Som arbetsterapeut inom socialpsykiatrin 
har jag ett nära samarbete med bland 
annat psykiatrisjuksköterska, biståndsbe-
dömare, vård- och stödsamordnare, bo-
endestöd, personal på dagverksamhet och 
gruppboenden. En vanlig dag träffar jag 
de personer som har behov av arbetstera-
peutiska insatser. Oftast ses vi hemma hos 
personerna då det framförallt är hemmil-
jön så måste fungera för att vardagen som 
helhet ska bli bra. 

Vad jag kan hjälpa till med 
Tillsammans kan vi träna på att utföra de 
aktiviteter där personen upplever svårig-
heter, till exempel att handla matvaror 
eller åka buss. Att skapa scheman och ruti-
ner är också något jag kan hjälpa till med 
för att få mer struktur på dagen. Som ar-
betsterapeut kan jag förskriva olika typer 
av hjälpmedel, om inom socialpsykiatrin 
är det främst hjälpmedel som exempelvis 
påminnelselarm och tyngdtäcken, det som 
vi kallar för ”kognitiva hjälpmedel”. 

Solrosen
Jag är även en del på aktivitetshuset Sol-
rosen dit personer med långvarig psykisk 
ohälsa kan komma för att ha en daglig 
sysselsättning att delta i. För vissa kan det 
handla om att bryta isoleringen hemma 

och för andra ett första steg för att sedan 
komma vidare i annan sysselsättning som 
arbete eller studier. På Solrosen finns 
möjlighet att delta i olika aktiviteter, allt 
från pyssel och matlagning till träning och 
utflykter. Det hålls även kurser gällande 
exempelvis kost och hälsa, eller annat 
utifrån deltagarnas intresse.

Det bästa med mitt jobb
Att få arbeta med människor är oerhört 
givande och inom socialpsykiatrin är det 
ofta mer komplext då det vanligtvis är 
flera delar av vardagen där personen 
upplever svårigheter. Därför finns det 
heller inte några givna svar eller lösningar, 
och jag trivs väldigt bra med utmaningen 
det innebär. Problemlösning är på så sätt 
en stor del av mitt arbete och något jag 
tycker är väldigt roligt. Det bästa med 
mitt jobb är känslan av att kunna bidra 
till att någon får en mer välfungerade och 
självständig vardag.

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Sofia Walldén jobbar som arbetsterapeut inom social-

psykiatrin i Forshaga kommun. Hon tycker att det bästa 
med jobbet är att kunna bidra till att någon får en mer 

välfungerade och självständig vardag.
Namn: Sofia Walldén

Yrke: Arbetsterapeut
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Dags att 
 vårstäda!

Barnen plockar skräp, 
hjälp till du också! 
Stiftelsen Håll Sverige Rent anordnar sedan många 
år ”skräpplockardagar” på våren. Deras vision är ett 
skräpfritt Sverige; de menar att det är grunden för 
ett hållbart samhälle. I år heter kampanjen ”Vi håller 
rent”. Vi i Forshaga arbetar för en skräpfri kommun 
och deltar i kampanjen.

De två sista veckorna i april kraftsamlar vi för att få 
en renare kommun. Barn och ungdomar från förskolan 
upp till nian är då ute och plockar skräp. Alla kan vara 
med – du också: plocka ett skräp om dagen och lägg 
det i en papperskorg. 

Hjälps vi åt så kan vi få en kommun som  
är säker för både barn, vuxna och djur.  
Läs mer på forshaga.se

Vi fejar för 
ett finare Forshaga
Måndag, onsdag och fredag året runt tömmer vi pap-
perskorgar och hundlatriner i centrum. Då städar och 
sopar vi även de centrala delarna av tätorterna. Var 
fjortonde dag tömmer vi övriga papperskorgar och 
hundlatriner. Under sommarhalvåret plockar vi skräp 
längs Klarälvsbanan. 

         Håll koll på pollen
För endel innebär trädgårdsarbete på våren rinnande 
näsa och kliande ögon. En av fyra svenskar känner av 
besvär under pollensäsongen och i hälften av fallen är 
det gräspollen som orsakar allergin.

Forshaga kommun är i full gång med att mäta pollen-
halter i luften. Det görs på 18 platser i landet och vi är 
den enda i Värmland. Pollenfällan sitter på kommun-
husets tak och byts varje dag och skickas för analys.

Håll koll på pollenkoll.se eller pollenrapporten.se

Visste du att i kommunens finns ca.225 papperskorgar/hundlatriner 

Atjoo!
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Dags att 
 vårstäda!

Trädgårdsavfall - 
kompostera eller kör  
till återvinningscentralen
På våren kan det bli mycket avfall från en trädgård: 
grenar från beskärning, gamla perenner, vissna löv. 
Det finns bara två sätt du kan bli av med detta avfall: 
kompostera i din trädgård eller köra till återvinnings-
centralen. 

Du får aldrig lägga trädgårdsavfall i till exempel sko-
gen bakom villaområdet. Förutom att det är förbjudet 
enligt lag så luktar soptippen i skogen illa och kan dra 
till sig skadedjur.

Vårstäda bilen rätt!
Stora biltvättarhelgen
Nu är det dags igen för den stora biltvättarhelgen! 
Det är viktigt att vi tvättar bilen på rätt sätt. Dina val 
kan enkelt bidra till ett renare vatten. Välj biltvätten 
istället för att tvätta på gatan.

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger 
per år. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan. 
Detta innebär att betydande mängder svårnedbrytbara 
ämnen når våra sjöar och vattendrag. Tvätta din bil i 
en biltvättsanläggning, och allra helst i en miljömärkt! 
Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. 

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller 
annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smut-
siga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat 
ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Mitt Vatten (Sveriges kommuner för rent vatten) star-
tade 2014 ”Stora Biltvättarhelgen”. Ambitionen var 
och är att det ska bli en årligt återkommande helg, 
för att uppmärksamma hur viktigt det är att vi tvättar 
bilen på rätt sätt. Dina val kan enkelt bidra till ett 
renare vatten!

Källa: svensktvatten.se

Usch! 
Kattbajs i samdlådan
Vi får in en del klagomål angående lösspringande kat-
ter som orsakar störningar i bostadsområden. 
Framför allt rör det sandlådor, grönsaksland och 
uteplatser som förorenas av katter. Det händer också 
att katter bereder sig sovplats på utemöblernas dynor 
eller smiter in genom öppna dörrar och fönster, vilket 
kan orsaka allergiska reaktioner hos kattallergiker. 

I ett tätbebyggt område med många katter är det vik-
tigt att varje enskild ägare tar sitt ansvar för sin katt 
och sköter den på ett sådant sätt att olägenheter inte 
uppstår för övriga boende.

Tre tips som kan 
bidra till grannsämjan
• Prata med dina grannar om hur ni gemensamt kan 

bidra till att få er katt att bete sig på ett sätt 
som inte stör omgivningen.

• Kastrera eller sterilisera din katt så får du en 
nöjd och harmonisk katt.

• Ge katten en latrinlåda, så att den kan uträtta 
sina behov inomhus.

Om du besväras av katter tag kontakt med kattens 
ägare så de blir medvetna om att ni tycker att det är 
ett problem.

Vill ni ha ytterligare tips på hur ni sköter er katt för 
att undvika att störa era grannar, eller allmän infor-
mation om vad som gäller, gå in på forshaga.se.

23-24 april
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Nytt om egenansvar 
för hjälpmedel

Ditt ansvar för egenvård tydliggörs inom 
hälso- och sjukvården och det ökade egen-
ansvaret för hjälpmedel är en del av detta. 

Det betyder att;
• Vissa hjälpmedel får du köpa själv, till 

exempel griptång, förhöjningsdynor, 
strumppådragare eller greppvänliga 
bestick, muggar och saxar.

• Du kan hyra hjälpmedel vid behov un-
der en kortare tid, till exempel manu-
ell rullstol, portabel ramp, duschpall, 
toaförhöjning eller rollator.

• Vid långvarigt behov av hjälpmedel 
sker som vanligt en förskrivning av 
legitimerad personal.

Mer information
För mer information kontakta arbets- 
terapeut/fysioterapeut  som nås via  
kommunens växel på telefon 054-17 20 00. 

Du hittar också mer information på  
forshaga.se under rubriken Omsorg och hjälp.

Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva hjälpmedel 
för att livet ska fungera så bra som möjligt. Från och med den 1 
april 2016 gäller nya riktlinjer för hjälpmedel i Värmland.

Landstinget och kommunerna i Värmland 
samverkar i Hjälpmedelsnämnden i Värm-
land. Nämnden beslutar vilka hjälpmedel 
som kan förskrivas oavsett var du bor i 
Värmland.

Johanna Gårsjö
Leg. Arbetsterapeut

Gunilla Broms
Fritidspedagog, Grossbolsskolan

Ballonger 
mot skyn!
Vi på Grossbolsskolan har som tradi-
tion att på alla hjärtans dag skicka iväg 
ballonger med små trevliga hälsningar 
på och några gånger genom åren har vi 
fått små hälsningar tillbaka. Det är fan-
tastiskt hur långt en liten ballong kan 
ta sig. Vi har fått svar ifrån den egna 
personalens bakgård i Väse, från Väners-
borg och till och med från Småland.

Den här trevliga stunden har vi som 
sagt i samband med alla hjärtans dag 
och den är en del i skolans värde-
grundsarbete som vi kallar hjärteväxt. 

Hjärteväxt utgår från gemensamma 
regler och värderingar och är ett sätt 
att stödja eleverna i deras personliga 
utveckling i samverkan mellan föräld-
rar, elever och personal. 
Vi har genom åren arbetat med barn-
konventionen, olika teatergrupper och 
i andra temaarbeten för att få våra 
hjärtan att växa.

I maj månad har vi även Grossbolssko-
lans dag där alla jobbar tillsammans för 
skolans egen dag. En dag då föräldrar, 
elever och personal fikar, leker, köper 
hembakat bröd, uppträder med mera.
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Vill du göra en
insats? Vi söker 
fler gode män
En god man hjälper personer som på 
grund av sjukdom, försvagad hälsa, 
funktionshinder eller liknande behöver 
hjälp med bevakande av rättigheter, 
ekonomi eller personlig omvårdnad.

Som god man bör du ha en empatisk 
förmåga, vara van vid myndighetskon-
takter och kunna bistå huvudmannen 
med dennes ekonomi.

Hjälpbehovet är stort och vi har brist på 
gode män. Ring oss så får du veta mer!

Kontakta oss
Peder Stenbäck, 054-17 23 73
peder.stenback@forshaga.se

Eva-Lotta Karnlind, 054-17 20 22
eva-lotta.karnlind@forshaga.se

Telefontid måndag-torsdag 10-12

Ett helt liv i Forshaga

- Jag var rädd att det skulle vara en stor 
karl som skulle komma, säger hon och 
skrattar högt och ljudligt. Jag heter Kerstin 
Sääker, är från Forshaga och till sommaren 
blir jag 87 år. Jag har bott här i Forshaga, 
Skived, hela mitt liv.

För två och ett halvt år sedan förändrades 
Kerstin tillvaro avsevärt. Hon blev då en-
samstående då hennes livs kärlek, Alf, plöts-
ligt gick bort. De hade då varit gifta sedan 
1957 och varit tillsammans sedan 1954. 
- Det gick fort med honom. Min son kom 
en morgon och berättade att Alf hade gått 
bort, säger hon känslofyllt. Han hade ram-
lat ner för en trappa i källaren och på nat-
ten gick han bort.

Kerstin trivs väldigt bra på boendet men på-
talar också att det ofta är väldigt ensamt. 
- Jag säger att jag har det så bra här och 
bra töser är det, men de har för mycket 
att göra. Men jag säger det. Ensamt. Det 
är väldigt ensamt här. Det skulle vara mer 
underhållning om dagarna.

Klockan har precis passerat lunchtid och två undersköterskor möter 
mig i samlingsrummet på avdelningen Gläntan och visar vägen till 
mötesplatsen för ett möte som sannolikt kommer påverka mig 
resten av mitt liv. Väl inne mötts jag av en bedårande ung dam som 
medgav att hon hade andra förväntningar på mig.

- Ibland är Forshaga PRO här och sjunger. 
Jag och Alf var med och sjöng förr. Vi bru-
kade även dansa och då var det sväng om, 
även om Alf var dålig till en början, säger 
hon skrattar.

Kerstin har ett stort intresse för dans och 
musik och medger att hon ibland kan nynna 
och småsjunga lite.
- En kommer väl ihåg vissa sånger, berättar 
hon och skrattar.

- Det är tur jag har den här balkongen, berät-
tar hon pekar på den stora balkongen i sö-
derläge och förklarar att hon brukar sitta ute 
i solen när vädret tillåter. Det tycker hon är 
skönt eftersom hon sällan kommer ut annars. 

Om framtiden påtalar den glada damen; 
- Det är till att komma upp, säger hon. Upp 
för att få träffa min man. Jag saknar honom 
så väldigt så, ujamejen. 

Daniel Lundh
Förvaltningssekreterare, vård och omsorg
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Elin Selvin, lärare Grossbolsskolan

Johanna Mollstedt och Annica Bergsman
Förskollärare Gullvivan

Matematikmusik
I mörjan av april var det matematikkonsert på Grossbolsskolan för 
alla barn i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2. 

Barnen började med att sätta på sig matteglasögonen för att 
upptäcka hur mycket matematik som finns runt oss. Klockan, 
addition, subtraktion, lägesord och geometri är bara några av de 
områden som sångerna berörde. Kombinationen matematik, sång 
och rörelse är något som får matematiken att kännas ännu mer 
lustfylld. Barnen dansade och sjöng med och hela hallen var fylld 
med mattelust!

Gullvivan 10 år
I slutet av februari firade förskolan Gullvivans avdelningar nord 
och syd 10 år! När gamla Grossbolsskolan revs byggdes den nya 
förskolan på samma plats. Förskolan fick samma namn som den 
förskola som redan låg på granntomten - Gullvivan. Avdelningarna 
på den gamla förskolan hette öst respektive väst. Namnen på de 
nya avdelningarna blev då automatiskt nord och syd.

10 års dagen firades med drop-in-kaffe och tårta. Barnen fick besök 
att Forshagas maskot Björn. Han hade med sig reflexer och glass till 
alla barn. Hela dagen lektes det önskelekar tillsammans. När dagen 
var slut fick alla barnen även med sig en ballong hem.

5 maj 2016 klockan 10-15
Ängevi ishall, Forshaga

Forshagamässan
För fjortonde året anordnas antik- 
och kuriosamässan i Ängevi ishall, 
Forshaga. Drygt 1000 besökare 
strosade runt bland antikt,  
kuriosa, samlarsaker, mynt, glas, 
porslin, figurner, böcker, leksaker, 
vykort, frimärken, vinyl och  
vintage förra året.

15 maj 2016 klockan 11
SISU-gården, Forshaga

Sisuterrängen
Löpning i terräng och naturskön 
miljö. Loppet där alla kan vara 
med, från 0 år till hur gammal  
som helst.  
Läs mer på: www5.idrottonline.se/
SisuForshagaSK-Friidrott 
Anmälan senast 9/5.

6 juni 2016
Forshaga Hembygdsgård

Nationaldagen
Traditionsenlig flagghissning, fika 
och musik. Nya svenska medbor-
gare hälsas välkomna. Ta chansen 
att prata med våra politiker när 
kommunstyrelsen bjuder på kaffe 
och bakelse!

Mer information kommer  
på www.forshaga.se
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

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

lördag 23 april 2016
Dans till Donnez, Forshaga Folkets hus, 20:00, 
Donnez bjuder upp till dans. 

söndag 24 april 2016
Bio: Djungelboken, Forshaga Folkets hus, 16:00, 
En föräldralös pojke växer upp i djungeln och 
uppfostras av vargar, björnar och en svart panter. 

måndag 25 april 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka
18:30. Gåing/jogging på Kulturstigen. 
Samling vid Åna Mölnbacka. 

Läsa skapa i bild
Forshaga bibliotek, 14:00 - 16:00. För boende 
inom LSS. Dramapedagogen Solveig Gottfriedz 
läser, berättar och målar tillsammans med er. 

fredag 29 april 2016
Sagostund, Forshaga bibliotek, 10:00. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna! 
Sagostunderna passar alla barn mellan 3-6 år. 

lördag 30 april 2016
Valborgsmässofirande 
Övre Ulleruds Hembygdsgård, 19:30.

söndag 1 maj 2016
Blandskog Göran Samuelsson & Håkan Jäder
Övre Ulleruds kyrka, 18:00, med sång, gitarr och 
berättelser.  

måndag 2 maj 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka
18:30. Gåing/jogging på Kulturstigen. 
Samling vid Åna Mölnbacka. 

torsdag 5 maj 2016
Forshagamässan , Ängevi, 10:00 - 15:00.
Samlarmässa med antikt och kuriosa. 

Fotboll Östra Deje IK - Olsäters SK
Tallmovallen, 18:00. Division 5.

Öppet hus på Hvilan, 14:00 - 16:30. Scouterna 
bjuder på pizza och underhållning av Lennart 
Pettersson.  

fredag 6 maj 2016
Fotboll Östra Deje IK - FBK Karlstad 3
Tallmovallen, 19:00. Division 7 Södra. 

lördag 7 maj 2016
Utflykt och vandring i Mölnbacka.
Mölnbacka bygdegård, 10:00. Utflykt och vand-
ring i Mölnbacka som avslutas med mat på något 
trevligt ställe. 

Dans till Streaplers, Forshaga Folkets hus, 20:00. 
Streaplers bjuder upp till dans. 

söndag 8 maj 2016
Fotboll Östra Deje IK - Mallbacken IF 2
Tallmovallen, 17:00. Division 5. 

måndag 9 maj 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka
18:30. Gåing/jogging på Kulturstigen. 
Samling vid Åna Mölnbacka. 

söndag 15 maj 2016
Sisuterrängen, SISU-gården, 11:00. 
Löpning i terräng och naturskön miljö. 

Bilbingo
Tallmovallen, 15:00. Premiär för årets bilbingo. 

måndag 16 maj 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka
18:30. Gåing/jogging på Kulturstigen. 
Samling vid Åna Mölnbacka. 

fredag 20 maj 2016
Fotboll Östra Deje IK - IKF Skoghall U
Tallmovallen, 19:00. Division 7 Södra. 

lördag 21 maj 2016
Mölnbackaträffen, närtävling i orientering
Mölnbacka, 11:00. Välkommen till orienterings-
tävling. 

söndag 22 maj 2016
Hemträdgårdens dag. Forshaga Folkets park, 
10:00 - 14:00. Växtmarknad med trädgårds-
relaterade produkter från olika lokala säljare.  

Kaninhoppning
Stationsområdet Deje, 10:00 - 16:00. Värmlands 
Kaninhoppare arrangerar tävling. 

måndag 23 maj 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka
18:30. Gåing/jogging på Kulturstigen. 
Samling vid Åna Mölnbacka. 

lördag 28 maj 2016
Bakluckeloppis under Festliga Forshaga.
Forshaga Folkets park, 10:00 - 15:00. Välkomna 
att fynda eller boka en plats. 

Brännbollsfesten
Ängevi, 09:00 - 16:00. 
Anmäl ert lag och häng på. 

Efterfest brännbollsturnering
Forshaga Folkets park, 20:00 - 01:00.
Välkommen att fortsätta festen i parken. 

måndag 30 maj 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka
18:30. Gåing/jogging på Kulturstigen. 
Samling vid Åna Mölnbacka. 

lördag 4 juni 2016
Kaninhoppning
Stationsområdet Deje, 10:00 - 16:00.
Värmlands Kaninhoppare arrangerar tävling. 

måndag 6 juni 2016
Fira Sveriges nationaldag på Forshaga 
Hembygdsgård, se annons sid 22.

Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka
18:30. Gåing/jogging på Kulturstigen. 
Samling vid Åna Mölnbacka. 

Traditionsenlig tipspromenad på Sveriges 
Nationaldag. Mölnbacka bygdegård, 10:00. 

lördag 11 juni 2016
Löveds historia och växter, Löved, 10:00. Löved 
har en rikedom av både historia och natur. 

måndag 13 juni 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka
18:30. Gåing/jogging på Kulturstigen. 
Samling vid Åna Mölnbacka. 

fredag 17 juni 2016
Junijazzen, Gamla Kraftstationen, 19:00. Pre-
senterar i år Vivian Buczek och Martin Sjöstedt 
trio med programmet Dear Ella.  

söndag 19 juni 2016
De vilda blommornas dag, Löved, 10:00. De vilda 
blommornas dag firas på ett hundratal platser. 

måndag 20 juni 2016
Motionsträff vid Kulturstigen i Mölnbacka
18:30. Gåing/jogging på Kulturstigen. 
Samling vid Åna Mölnbacka. 

Med reservation för ändringar

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

Använd formuläret 
på forshaga.se.

Forshaga marknad 
Sjunde upplagan - 100-talet knallar! 

Fredag 8 juli 10-18 
Lördag 9 juli 10-16

Välkomna att boka er försäljningsplats! 
Även ett utmärkt sätt att visa upp företaget 
eller föreningen. 
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Information från Näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Företagsamhet 
på schemat

X som i dyslexi UF
Hur hade du det på årets UF mässa?
Det var bra, man kunde skaffa sig många nya kontakter, ett 
bra marknadsföringstillfälle. En dag där man får inspiration av 
andra utställare. Det var däremot svårt att sälja tjänsten där.

Man kan tävla och jag vann pris för årets tjänst! Jag är jät-
tenöjd och glad. Inte nog med detta utan jag fick också ett 
enskilt pris ”Helmia stipendiet” på 10.000 kronor, för utveck-
lade ledarskapsförmågor. (Som vinnare av årets tjänst går man 
vidare till SM i ung företagshet den 16-17/5 i Stockholm.)

Har du varit med på andra försäljningstillfällen?
Jag har varit med på intervjuer på P4 radio Värmland och en 
artikel i VF samt på min FB sida och detta har gjort att jag 
har fått bokningar till mina föreläsningar.
Jag har genomfört föreläsningar på Dejeskolan, NWT, VF samt 
Kristinehamns Folkhögskola (utbildningen till speciallärare).

Blackspot UF
Hur hade ni det på årets UF- mässan?
Placeringen av vår monter var inte den bästa, besökarna 
kom inte riktigt ner till oss utan fastnade lite i början. 
Så det var svårare än vi trodde att fånga in besökarna. 
Men det fick oss att öva på det och ta ögonkontakt 
med dem och börja prat om vad vi erbjuder. Dagen var 
mycket lärorik.

Har ni haft andra försäljningstillfällen?
I höstas var vi på vårt första evenemang, Var Dag Livs 
mässan i Deje sporthall. Erfarenheterna därifrån hade vi 
god nytta av när vi var med på årets UF mässa. 
Vi fick även möjlighet nu vår att vara med på Boutique 
Duo evenemang Duo-kväll. Vi höll i en föreläsning av 
våra produkter. Föreläsningen var en nyttig upplevelse 
tycker vi, vi fick nå ut till en annan målgrupp vilket är 
något vi strävar efter. Roligast med allt har varit att 
träffa så mycket folk och fått pratat med kunder.

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna 
och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenör-
skap. Syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap 

och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet.

En av höjdpunkterna under Ung Företagsamhet-året, är att vara med på UF-mässan 
”Entreprenörskap på riktigt”. I år gick den av stapeln den 18 februari på Löfbergs Lila arena 
med runt 300 utställare - 750 gymnasieungdomars affärsidéer! En dag fylld med inspiration 
och energi. Här får eleverna chansen att sälja och visa upp sina varor eller tjänster.
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Linda-Marie Fors
Näringslivssamordnare

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

Bevaka våra 
upphandlingar
Forshaga kommun annonserar alla 
sina större upphandlingar via 
www.e-avrop.com. Du som företa-
gare kan prenumerera på kommande 
upphandlingar. Du kan också titta i 
Forshaga kommuns avtaldatabas som 
är under uppbyggnad. 

Du vet väl att du också kan kolla på 
upphandlingar från fler kommuner? 
Forshaga kommun ingår i en inköps-
central med Karlstads kommun, Ham-
marö kommun och Region Värmland. 
Kanske hittar du någon intressant 
affär även där? Att bevaka upphand-
lingar och avtal är kostnadsfritt. 
Registrera dig och få koll på kom-
mande affärer.

Råd och stöd kring upphandlingar 
kan också fås via Upphandlings-
myndighetens hemsida 
www.upphandlingsmyndigheten.se

Fairtrade 
på jobbet
Vi dricker mycket kaffe och te på våra 
arbetsplatser. Att byta till Fairtrade är 
ett enkelt och konkret sätt att bidra 
till att odlare och anställda kan för-
bättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Byt till Fairtrade-märkt kaffe, te och 
socker i ert fikarum och registrera er 
på Fairtrades hemsida. Ni får då ett 
diplom som ni kan visa upp för kunder 
och kollegor. 

Ni som registrerar er före 15 maj 
deltar dessutom i Forshagas utlottning 
av en Fairtradegåva! 

Gå in på www.fairtrade.se  
och registrera er idag!

Erbjudande till företag 
i Forshaga kommun

Filmen kommer att visas innan biofilmer, 
hockeymatcher och opera på Forshaga Fol-
kets Hus. Svenskt Näringsliv och Forshaga 
kommun kommer att sponsra filmen och 
produktionsbolaget Make My Day har fått 
i uppdrag att under våren filma det lokala 
näringslivet, barnverksamheter och fören-
ingsliv i vår kommun. Forshaga kommun 
vill satsa på det lokala näringslivet och 
hjälpa till att lyfta företag för att visa upp 
den lokala bredden som finns här.

Visa upp din företagslogotyp tillsammans 
med andra lokala företag i slutet av 
filmen. Pris 1500 kr exkl. moms. 

Är du intresserad kan du ladda ner ett 
dokument med anmälan på vår hemsida 
www.forshaga.se/naringslivocharbete. 

Anmälan för medverkan behöver skickas in 
senast den 6 maj 2016.

Vill du genom en unik chans exponera ditt företag för kommunens 
invånare? Här finns en möjlighet för ditt företag att synas i en 
nyproducerad film för visa den bredd som finns att tillgå i 
Forshaga kommun.

För frågor och anmälan
Anna Skinnargård, projektsamordnare 
Telefon 054-17 23 75
anna.skinnargard@forshaga.se
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Duktiga schack-spelare 

Klass 3-4 på Grossbolsskolans lila hus 
vann en tävling i schack i februari.
Tävlingen heter Schack4:an. 

Då var det kommunfinal för Karlstad och 
Forshaga med ungefär 70 schackspelare som 
tävlade i Tingvallakyrkan i Karlstad. 

Nu tränar Grossbolsskolans klass 3-4 för att 
vara med i finalen för hela Sverige. 
Tävlingen är i Västerås i början av juni.

Klassen har tränat mycket med hjälp av 
en man från Värmlands schackförbund. 
Han heter Tapio Tikkanen. 

Eleverna har också tränat själva genom att 
duktiga spelare har spelat med kompisar 
som aldrig har spelat schack tidigare.
Den som är duktig har då förklarat hur man 
ska göra för att vinna. 

Målet för träningen är 
att det ska gå bra i Västerås. 

Leta stolpar med Friska Forshaga

Friska Forshaga har placerat kontrollstolpar 
på olika ställen i kommunen. 
Att leta upp dem liknar orientering.
Stolparna finns i fyra färger 
som är olika svåra att hitta. 
Det finns gröna, blå, röda och svarta stolpar. 

Gröna stolparna är lätta att hitta också för den 
som har barnvagn eller rullator. 
Blå stolpar är lite svårare att hitta och röda stolpar 
är ännu svårare att hitta. 
För att hitta de svarta stolparna 
måste du gå ut i skogen.  

Alla kommunens hushåll får en karta i brevlådan.  
Ta med kartan och gå ut och leta stolpar. 
Du kan också ladda ner appen Stolpjakten i din 
smarta telefon.

Från 30 april till 1 oktober 2016 kan du leta stolpar. 
Starten är 30 april klockan 11.00-12.30.  

Elever i klass 3-4 på Grossbolsskolans lila hus. Appen Stolpjakten.
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Appen Stolpjakten.

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

Kom och säg vad du tycker 

LIS är en förkortning av fyra ord. 
Orden är landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Strandnära lägen är platser nära vatten.   

Kommunen vet att det finns områden 
på landsbygden där människor kan bo.
Om fler människor väljer att bo på landsbygden,
så hoppas kommunen att det ska bli fler arbeten. 

Forshaga kommun har nu gjort en LIS-plan och
vill veta vad folk i kommunen tycker om planen. 
Vi bjuder därför in till ett möte torsdag 12 maj.

Mötet börjar klockan 18.00 i Forshaga Folkets Hus. 
Kaffe serveras till alla som kommer.

Sök pengar ur Säcken  

Vill du spela teater, spela musik eller göra 
något annat som andra får se och lyssna på? 
Då är du välkommen att söka pengar ur Säcken. 
Säcken är för ungdomar mellan 13 och 25 år.
Ungdomarna ska bo i Forshaga kommun. 

Vi vill att du som person eller förening ska 
söka pengar för att arbeta med ditt projekt. 
Ett projekt är ett arbete som man gör en viss tid, 
till exempel sex veckor. 

Det ska vara ungdomar som arbetar med projektet,
personal från Hubben finns för att svara på frågor.
Ungdomsrådet och Säcken bestämmer 
tillsammans vilket projekt som ska få pengar. 

Har du en idé om ett projekt? Kontakta
Pär Ekberg, telefon 054 17 22 12
Joachim Aude, telefon 0552 446 63

Mer eget ansvar för hjälpmedel 

Personer med funktionsnedsättning kan behöva 
hjälpmedel för att livet ska fungera bra. 

Från 1 april 2016 finns nya regler 
för hjälpmedel i Värmland.
Du har nu mer ansvar för dina hjälpmedel.  

Det betyder att:
•  Du själv får köpa vissa hjälpmedel,
till exempel griptång, förhöjningsdynor, 
strump-pådragare, bestick som är lätta att hålla i, 
muggar och saxar.
•  Du kan hyra hjälpmedel som du behöver 
en kortare tid, till exempel manuell rullstol, 
ramp som går att flytta, duschpall, förhöjning 
för toaletten och rollator.
•  Hjälpmedel som du behöver en längre tid 
skrivs som vanligt ut av arbetsterapeut eller 
av annan personal. 

Mer information
Du kan kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut 
om du vill ha mer information. 
Ring kommunen på telefon 054 17 20 00 eller 
läs på www.forshaga.se 
under rubriken Omsorg och hjälp.
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Iris Frick Melker Myreback

Nilon Bodén

Eskil Pontinder

Alva Dahlgren Axelsson

Oscar Axelsson Olsson

Freja Högberg

Astrid Edén

Isabelle Lundman Persson

Otto Vinborg Axelsson Vidar Haag

Hilma Jonsson

Ella Sunnerdahl

Linnea Sundberg

Ingrid Lundin

Ellie Hird
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