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PERS KRÖNIKA

Det finns all an-
ledning att njuta 
av livet och av 
varandra. Vi är 11 
600 invånare och 
många besökare 
som tillsammans 
kan skapa härliga 
möten runt om i 
vår fina kommun. 
Här finns mötes-
platser, sevärdhe-
ter och spännande 

upplevelser av alla olika slag. 

Sommaren är den tid då vi mår som 
bäst. Kanske spelar årstiden och 
vädret stor roll, kanske bygger vi upp 
förväntningar som vi också genomför 
eller så kanske ledigheter skapar en 
större harmoni i tillvaron.

Vi lever i en tid då mycket händer, och 
framtiden kan därför kännas osäker. 
På något sätt går vi ändå alltid vidare, 
för vi har ju både förväntningar och 
hopp om framtiden.

Vi har lyckan att bo i trygghet, nära till 
allt och med många möjligheter. Denna 
gåva är för många en självklarhet, men 
det välbefinnande som vi har idag 
kunde man inte ens drömma om förr. 

På visitvarmland.com hittar du aktivi-
teter, evenemang, boende, kultur och 
historia från hela Värmland samlat på 
ett och samma ställe. Det här numret 
av Kontakten är uppbyggt efter sam-
ma kategorier och visar ett axplock av 
vad vår kommun kan erbjuda.

På visitvarmland.com/forshaga hittar 
du aktiviteter från just vår kommun. 
Bläddra i kalendern för att se vad 
som händer just nu eller inspireras 

av förslag till såväl äventyr som 
avkoppling. Kanske hittar du ett 
nytt smultronställe i sommar!

För arrangörer
Du som är arrangör inom besöks-
näringen, företag eller förening, kan 
kostnadsfritt synas på vistitvarmland.
com. Du hittar mer information på 
forshaga.se/evenemangstips. Tillsam-
mans hjälps vi åt att sprida allt fantas-
tiskt som händer här!

Visitvarmland.com är resguiden som hjälper dig upptäcka det bästa 
av Värmland. Här hittar du tips på spännande kultur, vacker natur, 
storslagna vatten, unika boenden och kulinariska matupplevelser 
som tillsammans skapar en salig upptäcktsresa genom hela  
Värmland. Och det bästa av allt är att du redan är framme!

Välkommen till  
äventyret Värmland

Utgivningsplan 2022

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5

16 februari
6 april
15 juni
28 september
30 november

visitvarmland.com/forshagaVarken tiden eller samhället stannar, 
vi utvecklas ständigt och det finns 
fortfarande mängder med problem att 
finna lösningar på. Därför ska vi lära 
av det som hänt och det som händer, 
blicka framåt och göra rätt åtgärder så 
att nya generationer kan få ett gott liv. 
För framtiden kan vi påverka. Vi har 
alla förutsättningar för att lyckas då vi 
har en hög tillväxt, många i jobb och 
stora kunskaper som skapar en god 
välfärd för oss alla. Möjligheterna är 
många!

Vi vet också att vi människor är bero-
ende av varandra och att när vi sam-
arbetar och är solidariska så fungerar 
det mesta så mycket bättre. 

Ha en riktigt fin sommar och njut av 
kommunens alla smultronställen och 
unika människor som finns här.

Vi har som tradition att hälsa alla 
nyfödda barn i vår kommun välkomna 
genom att besöka dem och deras famil-
jer. När coronapandemin drog igång 
var det tyvärr inte längre möjligt att åka 
runt på samma sätt. Sedan dess har det 
fötts många barn, närmare 300 stycken!  
Nu är alla barn som inte uppvaktats 
varmt välkomna till Vardagslivsmäs-
san den 1 oktober. Där få de sin nalle 
och det kommer finnas aktiviteter för 
de minsta och deras familjer. 

Läs mer om vardagslivsmässan på 
forshaga.se/vardagsliv. 

Vi hälsar alla bebisar varmt välkomna 
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Skivtjärn
Strax utanför Deje hittar du Skivtjärn, 
vår största badplats som också besöks 
av flest gäster under sommaren. Här 
finns sandstrand såväl som gräsmatta. 
Vattnet är klart och tjärnen har sand-
botten. Vid badplatsens sandstrand 
finns en brygga och i nära anslutning 
ligger omklädningsrum. Precis invid 
Skivtjärn ligger Dejes skidstuga med 
flera motionsspår från 2,5 kilometer 
upp till en mil. 

Ramp för tillgänglighet
På badplatsen vid Skivtjärn finns även 
en ramp som leder ned till vattnet. 
Rampen möjliggör för fler att bada 
då den kan användas för att ta sig ut 
i vattnet med rullstol eller med hjälp 
av rampens ledstänger. På ledstången 
finns markörer som en hjälp för dig 
med synnedsättning att känna var du 
befinner dig. Då du kommit halvvägs 
ned mot vattnet finns ett vilplan som 
kan vara till hjälp om du vill lämna 

rollator eller rullstol och gå den sista 
biten ut. 

Gungor och grillplats
Badplatsen har en lekställning med 
gungor och en grillplats. Det finns en 
stor parkeringsplats samt en min-
dre i anslutning till badrampen. Vid 
rampen finns även en slamtoalett som 
har utrymme för rullstol, vattenpump 
samt skötbord.  

Abborrtjärn 
Strax utanför Forshaga hittar du den 
barnvänliga badplatsen vid Abborr-
tjärn. Här är det långgrunt och på 
stranden finns gott om skugga. Runt 
tjärnen går ett promenadspår i skogen 
på cirka 1,5 kilometer. 

Västra Örten 
I Mölnbacka finner du badplatsen Väs-
tra Örten. Gräsmatta sluttar ner mot 
vattnet i en fin naturmiljö.  I närheten 
av badplatsen kan du vandra på den 5 
kilometer långa Kulturstigen som an-
das historia och berättar om platsens 
gångna tider.  

Visten 
Vid Arnäs finns stora gräsytor att 
placera picknickfilten på. Vattnet är 
långgrunt med sandbotten så det pas-
sar bra även för de yngre barnen att ta 
ett dopp här. 

Säkerheten 
På alla våra badplatser finns rädd-
ningsbojar – tveka inte att använda 
dem om det behövs. Vi testar bad-
vattnet flera gånger varje sommar och 
på havochvatten.se kan du se vilken 
kvalitet vattnet har. Inför badsäsongen 
genomför vi dykbesiktning på alla 
kommunala badplatser. Syftet är att 
hitta och ta bort eventuella farliga 

I vår kommun finns flera pärlor för den som vill spendera en hel dag vid sjön. 
 En dag på stranden med picknick, vänner eller familj, med en god bok eller  

med leksaker och spel – visst låter det lockande!

 

Stranden!
det blir en dag på

föremål som döljer sig under ytan. 
För att undvika olyckor bör du ändå 
undersöka vad som döljer sig under 
ytan innan du hoppar i.

Bada med hund
Under badsäsongen får du inte bada 
med hund på våra kommunala bad-
platser. Hunden får följa med men den 
ska då hållas kopplad. Vill du att din 
hund ska få ett svalkande dopp får du 
ta med hunden till andra sjöar, ned till 
älven eller andra vattendrag. 

Våra andra badplatser

Aktiviteter
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Upptäck våra 
leder och spår
Runtom i vår avlånga kommun finns möjligheter för att ta en löprunda,  

strosa i vacker natur, lära dig något nytt eller se vackra vyer. Det finns både  
långa och korta leder och de går genom varierad natur och terräng. 

Vi har tre spårcentraler i vår kom-
mun, en vid Sisu-gården i Forshaga, 
en ovanför Forshaga hembygdsgård i 
Skived samt en vid skidstugan i Deje. 
Alla spårcentraler erbjuder olika långa 
spår från 1 kilometer och uppåt samt 
har spår som är upplysta vid dygnets 
mörkare timmar. Dessa områden 
bjuder in till såväl motionsrundor till 
lugna promenader för stora och små. 

Sisuleden
Från Sisu-gården går kommunens 
längsta vandringsled, Sisuleden. Le-
den kan vandras i två riktningar, cirka 
15 kilometer mot Kil eller mot Deje. 

Kortare turer
Utöver långa vandringar finns också 
andra typer av leder som är kortare 

men med lika varierad och intressant 
natur. Du som är intresserad av flora 
och fauna kan till exempel upptäcka 
två spännande leder strax utanför 
Forshaga, vid Löved och vid Norra 
Hyn.  Löved bjuder på en botanisk 
vandring medan du vid Norra Hyn 
kan ta dig ut till ett fågeltorn för att 
möta djurlivet på nära håll. 

Lokalhistoria
Ibland lockar närområdet mer än ter-
rängen utanför centralorterna. För dig 
som är sugen på att lära dig mer om 
lokalhistorien och samtidigt röra på 
dig finns två olika centrumvandringar 
att välja på. En vandring går genom 
Deje och den andra genom Forshaga. 
Dessa centrumvandringar är cirka 10 
kilometer långa och har en tillhörande 
informationsfolder. I foldern finns 
samlad historia, om de platser som du 
kommer att passera längs din prome-
nad, som berättar om vilka byggna-
der, personer och verksamheter som 
har funnits i Deje och Forshaga. 
På forshaga.se finns mer vandring att 
upptäcka. 

Trollen bor i Skived
Vid motionsspåret bakom Forshaga 
hembygdsgård gömmer sig troll och 
andra filurer bland träden. Runt det 
en kilometer långa upplysta motions-
spåret kan du som går få möta olika 
individer som alla bor i skogen. Under 
året kommer spåret få fler upplevelser 
i form av en aktivitetsbana för barn, 
nya träbroar i skogen, ett vindskydd 
och nya troll kommer flytta in. 

Utvecklingen av trollspåret är ett på-
gående projekt inom Leader Närheten 
och ett samarbete mellan eldsjälarna 
Lars Pettersson, Margareta Pettersson, 
Gunnar Hägglund och Anita Hägg-
lund, Forshaga Hembygdsförening, 
ForshagaAkademin samt Forshaga 
kommun. 

Akt
ivite

ter
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DEN UNIKADEN UNIKA
KLARÄLVSBANANKLARÄLVSBANAN Från Uddeholm i norr till Karlstad i söder sträcker sig  

Klarälvsbanans bilfria asfalt hela nio mil. Banan och dess  
lätta lutning erbjuder en fantastisk möjlighet till olika  
aktiviteter och utflykter för både vuxna och barn.  
Cykelbanan lämpar sig lika bra för en promenad, rullskidor, 
rullstol och barnvagnspromenader.  

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

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

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

Klarälvsloppet 
Den 24-25 september går Klarälv-
sloppet av stapeln på Klarälvsbanan. 
Det finns tre grenar att välja mellan i 
olika distanser: rullskidor, cykel och 
löpning. Elitåkare och motionärer – 
alla är välkomna och om du inte är 
intresserad av att delta så kan du följa 
loppen från sidan av banan. 

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

Ta med cykeln på bussen
Genom ett samarbete mellan Värm-
landstrafik, Visit Värmland och No-
bina kan du i sommar boka cykelplats 
på vissa avgångar och busslinjer. 
Detta är ett pilotprojekt som pågår un-
der perioden 13 juni-14 augusti. Längs 
sträckningen kan resenärer lasta 
på eller av sin cykel på åtta utvalda 
hållplatser, tur och retur, längs med 
busslinje 600. För att ta med cykel på 
resan krävs förbokning en vardag 
innan resan via varmlandstrafik.se.

Dåligt med luft i däcken? 
Nu kan du pumpa din cykel på vår fina nya cykelpump vid Återbruket i centrala Deje. Som en del av Klarälvs-banans utveckling kommer vi även, tillsammans med Vist Värmland, göra i ordning en servicestation för din cykel. Där kan man pumpa däck och utföra enklare service på cykeln. Ser-vicestationen kommer att finnas vid den vackra rastplatsen vid Syrsjön. 

Aktiviteter
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Klarafors event sänker  
tröskeln till naturen
Klarafors Event erbjuder företagsevent, teambuilding och utbildning med fokus på naturnära upplevelser, 
fiske och hundsport. Här kan stora och små grupper mötas och umgås i naturen; cykla mountainbike, vandra 
med vildmarksguide, paddla kajak, klättra eller fiska regnbåge och laga mat utomhus.

Klarafors events filosofi är att det ska 
vara enkelt att ta sig ut i naturen. I 
samarbete med Forshagaakademin 
kan de erbjuda kunskap och utrust-
ning som gör de det möjligt för grup-
per att haka på olika äventyr.

Fiskelycka och skogslugn
Det mest populära eventet är att fiska 
regnbåge i Örnäs. Där arrangeras 
guidat fiske i Lilltjärn. Det finns också 
möjlighet att hyra sjön själv – en ma-
gisk plats mitt i skogens tystnad med 
stor grill, bord och sittplatser med tak 
och välskött utedass efter en stig gömd 

bland träden. Här kan du ta en paus 
på riktigt så som man bara kan göra 
vid en spegelblank tjärn.

Kurser för hundägare
I samarbete med hundsportgymna-
siet erbjuds kurser och föreläsningar 
för dig som är hundägare; valpkurs, 
lydnad, agility, nosarbete, spårkurs 
och mycket mer. Kanske är ni ett kom-
pisgäng, arbetslag, möhippa/svensexa 
som älskar hundar eller vill du haka 
på en aktivitetsvandring med din 
hund och träffa andra hundägare?

Äventyrskalas
Bjud in kompisarna till äventyrskalas! 
Det blir en oförglömlig upplevelse 
med spännande uppdrag och lärande i 
naturen. Ni får lära er att göra eld med 
tändstål och skogens verktyg, grilla 
korv, pinnbröd och marshmallows. 
Kalasen avslutas med en spännande 
skattjakt med uppdrag. 

Detta och mycket mer hittar du på 
klarafors.se.

I vår kommun finns många iordning-
gjorda grillplatser där det är säkert 
att göra upp en eld. På kommunens 
webbplats karta.forshaga.se/ hittar du 
en karta där alla är utmärkta. Man kan 
också välja att göra upp en eld på an-
dra platser i naturen men då finns det 
en del saker att tänka lite extra på.

Var får man göra upp en lägereld? 
Välj en plats för elden där det inte är 
risk att den sprider sig eller skadar 
marken och grönskan runt omkring. 
Grus eller sandig mark är bra un-
derlag. Däremot är mossa och jordig 
skogsmark mindre bra. På dessa 
platser finns risken att elden sprider 
sig men också att elden kan ligga och 
pyra nere i marken och senare flamma 
upp igen. Att elda på berghällar eller 
större stenblock får man inte göra, de 
kan spricka.

Om du inte har med egen ved kan du 
ta torra kottar och löst liggande pinnar 

och grenar på marken. Men kom ihåg 
att du aldrig får hugga eller såga ner 
träd eller buskar för att använda som 
ved. 

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

Inte störa – inte förstöra
När du paddlar, vandrar, klättrar eller 
cyklar i skogen använder du dig av al-
lemansrätten. Allemansrätten innebär 
att du får röra dig på annans mark 
utan att fråga om lov. Samtidigt inne-
bär allemansrätten krav på dig som 

Aldrig smakar mat så bra som när man är ute på en vandringstur eller annan utflykt. Att hitta en  
plats i solen och öppna sin medhavda termos med kaffe är väl ljuvligt? Om du vill tända en brasa  
för att grilla något så har vi många fina grillplatser iordningställda. 

Tips på grillplatser i kommunen 

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

Hembygdsgården Skived - där  
motionsspårens börjar

Campingen Forshagaforsen – har 
även vindskydd

Sisugården – har vindskydd. Grill-
plats finns även på 5 km-spåret.

Skidstugan Deje

Skivtjärn

Doktorsudden

Järnvägsområdet Deje

Västra Dejefors – vid grönområdet

Mölnbacka - vid badplatsen

Elda tryggt och säkert 

rör dig i skog och mark. Huvudregeln 
är ”Inte störa – inte förstöra”.  Läs mer 
om allemansrätten på naturvårdsverket.
se/allemansrätten. 

Aktiviteter
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Spontanidrott
Vi har flera platser i kommunen där 
du kan motionera spontant själv 
eller tillsammans andra.

Multisportarenorna
Vi har två arenor i kommunen där 
du kan idrotta spontant utan att 
boka tid innan. Det är så kallade 
multisportarenor. På dessa idrotts-
platser är det konstgräs och ytan är 
anpassad för bollsport. Platserna 
ska skapa förutsättningar för mo-
tion och rörelse. Du hittar den ena 
multisportarenan vid Forshaga 
Lärcenter och den andra vid Deje-
skolan. 

Skateparken
I anslutning till multisportarenan 
i Forshaga finns en skatepark. 
Skateparken är cirka 600 kvadrat-
meter och byggd i första hand för 
skateboardåkning. I parken kan du 
även åka inlines, BMX-cykel och 
kickboard. Tänk på att all åkning 
sker under eget ansvar, att använda 
hjälm och att respektera andra 
åkare. 

Har du testat discgolfbanan i Forshaga än? Annars är det väl hög tid! 
Discgolf är en populär hobby, som lämpar sig för alla åldrar oavsett 
kondition.

Så få kast som möjligt
Målet i discgolf, eller frisbeegolf som 
det också kallas, är att spela en bana 
från början till slut med så få kast som 
möjligt. En bana består vanligtvis av 9 
eller 18 hål och man har klarat ett hål 
när man har kastat discen i en discgolf-
korg, även kallat kedjehål.

Discgolf är både lättillgängligt och 
billigt att utöva. En disc räcker för att 
spela även om många föredrar ett par 

Discgolfbanan  
i Forshaga

olika varianter av discar med olika 
flygegenskaper.

Banan i Forshaga
I Forshaga finns en fin banan som 
Klarälvens discgolfklubb har hand 
om. Banan har 18 hål och slingrar sig 
genom både park- och skogsmiljö – all-
tid i närheten av Klarälvens. Du hittar 
banans först hål bredvid tennisbanan 
vid Berghaget. 

Under förra året och i början av detta 
år har vi rustat upp Östra Dejefors 
lekplats. Den nya lekplatsen är nu klar 
och redo för lek. Lekutrustningen är 
anpassad både för äldre och yngre 
barn. Bland annat finns klätternät, 
gungställning, karusell och fjäderlek i 
olika storlekar. 

Östra Dejefors lekplats

För de minsta barnen har vi gjort 
en liten äventyrsstig/hinderbana på 
marknivå. Underlaget på den nya 
lekplatsen består av konstgräs i två 
olika färger.

Visst är väl lekplatsen ett bra ställe att träffa kompisar? I kommunen 
har vi 21 lekplatser, var av fyra är temalekplatser. 

Redan nu har deltagarna som varit ute 
tidigt under stolpjakten tillsammans 
registrerat över 5000 checkpoints och 
rört sig över 1000 mil. 

Checkpoints i olika nivåer
I de två huvudkartorna hittar du alla 
checkpoints som finns utplacerade. 
De finns att hitta både i och kring Deje 
och Forshaga. Stolparna har olika 
svårighetgrad för hur enkla de är att 
hitta och ta sig fram till. Färgen som är 
angiven i kartan indikerar nivån. Detta 
gör att man kan hitta stolpar som pas-
sar just den nivå man själv är ute efter. 
Kartan innehåller även cykelkartor 
där du hittar vilka checkpoints som du 
kan ta dig till på hjul. 

Extra släpp
Under säsongen släpps flera extra 
checkpoints. Dessa checkpoints finns 
med i den tryckta kartan från startda-
tumet men dyker upp i appen och ute 
på fältet vid följande datum: 
15 juni - Dejefors
15 juli - Forsnäs (mellan Dejefors och 
Nyckelby)
15 augusti -Skived 

Kom igång 
Det är enkelt att haka på stolpjakten. Det 
enda du behöver är en karta som finns 
att hämta på OKQ8 Forshaga, Apoteket 
Lärkan i Forshaga eller på ICA Nära 
i Deje. Du kan även ladda ner appen 
hittaut för att få kartan i din telefon. 

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

Har du hittat ut än? 
Friskvårdssatsningen Hittaut Forshaga har pågått sedan i slutet av april. Säsongen pågår fram till och med 
den 30 september så det är inte försent att ge sig ut på checkpointjakt. Med hjälp av karta finner du de 
utplacerade stolparna med rosa lappar som finns spridda runt om i hela kommunen. 

Fotograf: Svenska Orienteringsförbundet
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Motorkvällar för unga
Under fyra kvällar i sommar ordnar Hubben och 

Mek i Forshaga motorkvällar för unga i åldrarna 

13-20 år. De bjuder på grillat!

Datum: 1 juni, 15 juni, 29 juni och 13 juli. 

Tid: 18-21

Plats: Forshaga Folkets park  

Familjedagar
Fritidsbanken arrangerar, i samarbete med Generation 

Pep Up och Forshaga kommun, fem familjedagar i 

kommunen. Under dagarna erbjuds olika aktiviteter 

och vid varje tillfälle bjuds det på grillad korv med 

bröd. Vid dåligt väder ställs dagen in.

• 15 juni, Folkets park i Forshaga klockan 12 – 18

• 22 juni, Skivtjärns badplats klockan 12 – 18

• 13 juli, Olsäters fotbollsplan klockan 12 – 18

• 6 juli, Skivtjärns badplats klockan 12 – 18

• 3 augusti, Stationsområdet i Deje klockan 12 – 18

Att göra  Att göra  
i sommar:i sommar:

Viltläger
Spännande sommarläger för alla som älskar att vara ute i naturen och är nyfikna på att testa skytte, fiske och lära sig mer om jakt och viltvård. Lägret finns för två olika åldersgrupper och är ett samarrangemang mellan Viltvårdsgymnasiet, Studiefrämjandet, Jägareförbundet i Värmland och Klarafors Event.

Läger 1 för ungdomar 13-16 år: 20-23 juni 2022
Läger 2 för barn 10-12 år: 27-28 juni 2022 

Mer information och anmälan via 
forshagaakademin.se/lager/

Cirkuskollo
Välkommen att delta i ett kollo som öppnar nya 

dörrar till konstformen cirkus. Den 8-10 augusti 

kommer att fyllas av rörelselust och kreativt ska-

pande där deltagarna får prova på olika cirkus-

discipliner. Kollot leds av professionella artister/

pedagoger. 

Passar dig som är mellan 9-15 år. Du behöver 

inte ha några förkunskaper.

Begränsat antal platser. Anmälan sker med 

namn på deltagare och vårdnadshavare samt 

kontaktuppgifter via e-post sarajane@varmland-

cirkusfestival.se 

Ett initiativ av Värmland Cirkusfestival i  

samarbete med Forshaga kommun.

Nyfiken på tennis?
Lördagen den 18 juni mellan klockan 11 - 14  
arrangerar Forshaga Tennisklubb prova-på-tennis 
för alla åldrar och nivåer. Välkommen till tennis-
banorna i Forshaga. 

Forshaga Marknad 
Populära Forshaga Marknad har 
hunnit bli 13 år. Enligt tradition 
fylls Storgatan under dessa dagar 
med knallar och sommarfirande 
besökare. I år hålls marknaden 8-9 
juli. 

Med ett varierat sortiment finns här 
något för de flesta smaker - liten 
som stor. Och på det lilla torget 
finns hoppborg och fiskdamm för 
barnen. Självklart kommer också 
Forshaga IF:s maskot, Yoyo, finnas 
på plats för att dela med sig av sin 
godiskorg och prata med barnen.

Blommor, presentartiklar, fyndlå-
dor, leksaker, trädgårdsverktyg, 
skor, hantverk, loppis, lotterier, 
väskor, LP-skivor, Tv-spel, Dvd, 
kläder, inredning, smycken, grön-
saker, sylt, saft, korv, kött, fisk, ost, 
foodtruck, bröd, donuts, brända 
mandlar, godis och mycket annat 
kommer finnas att fynda. 

Läs mer på forshagamarknad.se.

Lusten
rundan 

Evenemang

Lustenrundan är tillbaka! Efter två års paus är det nu dags igen för  
kommunens välbesökta konst- och hantverksrunda. I år deltar över 80 
utställare som presenterar sina alster i 25 lokaler runt om i kommunen.

Årets runda hålls, som vanligt, den 
sista helgen i augusti - 27 och 28 
augusti. 

Invigning
Lustenrundan invigs i Övre Ulleruds 
kyrka den 27 augusti klockan 11. 

Besökarna kommer att få se allt från 
trasmattor och textil till smycken, 
möbler, återbruk och konstverk i olika 
tekniker, bland annat akvarell, olja och 
fotografi.

MÄSSAN OM DIN VARDAG 2022
forshaga.se/vardagsliv

Save the date

Vardagsliv är tillbaka - mässan där vi som bor, 
lever och verkar i Forshaga kommun står i centrum. 

Lördag 1 oktober 2022 klockan 12-16 
Varmt välkommen till Forshaga lärcenter för att ta 
del av allt vår gemensamma plats har att erbjuda. 
Möt lokala företag, föreningar och organisationer 
i deras montrar, prova på aktiviteter, njut av mat, 
musik och ta del av mässerbjuanden. 

Det blir en dag för alla - stora som små!
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I de industriella lokalerna som andas 
historia får du som besökare en unik 
kulturupplevelse. Den nedlagda kraft-
stationen har sedan flera år tillbaka år 
efter år fyllts med konst från lokala, 
nationella och internationella konstnä-
rer. Platsen har kommit att bli kom-
munens mest besökta sevärdhet. 

Årets konstnärer
Uttrycken som konstutställningen 
bjuder på är som vanligt varierad och i 
år får besökaren se alltifrån alster i ke-
ramik till street art. Carolina Falkholt, 
Bokstavligt målat, Chantal Guyot, Elin 
Klar, Elin Zlatkovic, Ghost Ceramics 
Gbg och Niklas Pix Bodin är de första 
konstnärerna som presenterats som 
utställare under årets konstsommar. 

En matupplevelse
I den romantiska industriella miljön 

tillsammans med konsten och utsikten 
över Klarälven kan du njuta av ekolo-
gisk fika eller lunch. I Culinarum Café 
njuter du ekologiskt, värmländskt och 
närproducerat så långt det är möjligt. 
Här bakas och lagas efter säsong enligt 
konceptet rustikt med finess. Sedan en 
tid tillbaka finns Gamla kraftstationen 
med på White guides cafélista.

Värmlands turismpristagare år 2021, Gamla Kraftstationen i Deje har 
öppet för säsongen och bjuder åter in till sin konsthall fylld av varierad 
konst, aktiviteter, mat och dryck.

Gamla kraftstationen - 
turistmagneten i Deje

Är du nyfiken på 
vår konst?
Har du tänkt att du vill veta mer om 
de konstverk som du mött på väg 
till affären, bussen eller på promena-
den? Vilka är konstnärerna bakom 
verken och varför finns det egentli-
gen konst i det offentliga rummet?

Ljudberättelser
Nu kan du få svar på frågor om 
konstverken genom att lyssna på 
inspelade ljudberättelser om fem av 
våra konstverk i kommunen. Berät-
telserna förklarar men väcker också 
frågor och får oss att tänka vidare.

Storyspot
Lyssna på ljudberättelserna genom 
att ladda ner Storyspot gratis där ap-
par finns. Tillåt appen att använda 
telefonens GPS. Sök efter platserna 
på kartan eller skriv ”Forshaga” i 
sökrutan. Lyssna hemma eller på 
plats vid konstverken.

Vattna vettigt
En vattenspridare gör av med näs-
tan åtta liter vatten per minut. Det 
blir mer än 150 liter vatten på bara 
20 minuter. Vattna med kanna istäl-
let, gärna med regnvatten.

Öppettider
26 maj – 26 juni:
torsdag – söndag klockan 11 – 16

28 juni – 28 augusti:
tisdag – söndag klockan 11 – 16

Fotograf: Gamla Kraftstationen 

Fina dagar på Dömle herrgård
Ett givet besöksmål är vackra Dömle herrgård. Här kan du njuta av mat, dryck och spa i vackra  
omgivningar alldeles invid sjön med egen strand. Dömle herrgård, med anor från 1400-talet,  
bjuder på en magisk miljö fylld av värme, omsorg och kärlek.

Mat och dryck
Herrgårdens matsal och kök speglar 
årstiderna med stor lokal prägel. Målet 
är att skapa en kreativ och föränderlig 
upplevelse med både väntade och 
oväntade smakupplevelser. Herrgår-
dens sommelier arbetar ständigt med 
att utveckla och fylla på vinkällaren. 
Champagne är något som ligger 
Dömle varmt om hjärtat.

Spa
Spagården, som ligger alldeles intill 
idylliska Smårissjön, invigdes i de-
cember 2018. Här finns spabad ute 
och inne, bastu, lounge, relaxavdel-
ning med unika vågfåtöljer, bar och 
en stor terrass med sittytor och utsikt 

över sjön. Du kan välja att boka en 
hel vistelse med spa och boende eller 
komma över dagen och njuta av spa 
samt äta lunch eller middag.

Aktiviteter
På Dömle Herrgård finns stora möjlig-
heter till alla typer av aktiviteter. Ned-
anför herrgården finns sandstrand 
med tillgång till badbrygga, vedeldad 
badtunna och jacuzzis. Här finns två 
gym, ett inomhus och ett utomhus och 
padelbana. Du kan också paddla ka-
not, glida fram på SUP paddleboards, 
testa fiskelyckan eller njuta av gamla 
kulturlandskap, odling- och ängsmar-
ker, byar och stugområden till fots 
eller på cykel. I direkt anslutning till 

herrgården finns också ForshagaDeje 
golfklubb med sin 18-hålsbana som 
utmanar både nybörjaren och entusi-
asten.

Läs mer om Dömle herrgård och deras 
erbjudanden på domle.se.

Fler boenden i kommunen
På visitvarmland.com/forshaga hittar du 
information om fler boenden i kom-
munen. 

visitvarmland.com/forshaga
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Fler besöksmål i kommunen hittar du 
via QR-koden.

Boende

Fotograf: Dömle herrgård 
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Sommar på  
biblioteken
Bokfika
Forshaga bibliotek torsdag 14 juli 
klockan 14-15.30
Välkommen på bokfika på Forshaga 
bibliotek. Vi fikar och pratar böcker. 
Du får en massa boktips och om 
du vill får du gärna tipsa andra om 
dina favoritböcker. Passar barn 6-12 
år. Ingen föranmälan.

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

Du som vill fortsätta
Under vecka 23 öppnar vi höstens 
kurskatalog för dig som redan har en 
plats och vill fortsätta. Du betalar dina 
kurser direkt när du bokar din plats på 
ditt konto i Studyalong. 

Du som är ny på kulturskolan
För dig som är ny och vill börja i 
någon av våra kurser, öppnas katalo-
gen vecka 33. Glöm inte bort att man 
kan göra en intresseanmälan om det 
saknas tider. Kurskatalogen hittar du 
på webbadressen forshaga.se/kultur-
skolan

Nyheter:
Digitalt Musikskapande
Till hösten startar vi kursen Digitalt 
Musikskapande där vi tillsammans 
utforskar hur datorn kan användas för 

I höst är det val till kommun, region 
och riksdag. Du kan då välja att rösta 
på valdagen den 11 september eller 
förtidsrösta. Det kan du göra från och 
med den 24 augusti till och med den 
11 september

Förtidsrösta
I Forshaga kan du förtidsrösta på 
biblioteket i Forshaga eller Kultur-
huset i Deje. När vi närmar oss valet 
kan du hitta öppettider på forshaga.
se/val. När man förtidsröstar behöver 
man ha med sig både ID-handling och 
röstkort. Du kan förtidsrösta i vilken 
röstningslokal du vill i hela landet. 

Röstkort från valmyndigheten
I augusti skickar valmyndigheten ut 

att skapa egen musik. Hur skapar vi 
egentligen en house-låt eller vad är det 
som kännetecknar modern techno? 

Kursens mål är att deltagarna lär sig 
hantera datorn som verktyg för att 
skapa egna låtar. Kursens innehåll 
bestäms utifrån kursdeltagarnas 
önskemål. Inga förkunskaper krävs – 
ansökan görs via StudyAlong.

Barndans
För barn födda -16 och -17
Vi undersöker dansens värld på ett 
lekfullt sätt och vi kommer att blanda 
jazz- och moderndans.

röstkorten. Där framgår vilka val du 
har rösträtt i och vilken vallokal du 
ska rösta i. Röstkortet behövs om du 
ska förtidsrösta eller rösta med bud. 
Ta gärna med röstkortet till vallokalen 
eftersom vissa vallokaler har flera di-
strikt. I år har valdistrikten förändrats 
i vår kommun. Var uppmärksam på 
vilken vallokal du ska rösta i. 

Hjälp att rösta
Om du behöver hjälp att rösta på 
grund av sjukdom, funktionsnedsätt-
ning eller ålder så kan du få hjälp av 
röstmottagare i vallokalen. Det går 
också att rösta med bud eller med 
ambulerande röstmottagare. Ambule-
rande röstmottagare kommer hem till 
dig och har med sig allt valmaterial. 

På kulturskolan erbjuder vi barn och unga mellan 6 och 19 år  
undervisning i dans, bild, sång och en rad olika instrument.

Den 11 september är det val. Alla som får rösta i valen får ett röstkort hemskickat med posten.  
På röstkortet står vilken vallokal du tillhör. I år har valdistrikten förändrats i vår kommun. Var  
uppmärksam på vilken vallokal du ska rösta i. Förutom att rösta på valdagen kan man förtidsrösta,  
rösta med bud, ambulerande röstmottagare eller från utlandet.

Välkommen till  
Kulturskolan 

Val 2022 till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige

Om du behöver hjälp att göra iord-
ning din röst kan de också hjälpa dig. 
Ambulerande röstmottagare bokas via 
valkansliet som nås genom kommu-
nens växel tel. 054 17 20 00. 

val.se
Valmyndigheten samlar all informa-
tion om valet på sin webbplats; val.
se. Där finns bland annat information 
om rösträtt, partier som är anmälda 
till valet, viktiga datum och hur ett val 
fungerar. 

Öppettider Forshaga bibliotek
Öppettider 13 juni-21 augusti:
Måndag, torsdag, fredag 10-14
Tisdag, onsdag 10-18

Öppettider Deje bibliotek
Sommarstängt 24 juni-14 
augusti

Meröppet
Ordinarie Meröppettider gäller 
under hela sommaren
måndag-onsdag 6-22
torsdag stängt
fredag-söndag 6-22

Bemannade öppettider 
Ordinarie bemannade öppet-
tider gäller till och med den 23 
juni och från och med den 15 
augusti
Måndag 14-18
Tisdag, torsdag 10-14

Passa på att registrera dig för 
Meröppet eller låna på dig läs-
ning inför sommarstängningen.

LÄS MER!



Lilla stunden ger dig 
paus i vardagen 

Parken kommer att inne-
hålla blommor för både 
besökare och nyttoinsek-
ter, sittplatser, en ny bro 
över bäcken, spännande piltunnlar och 
andra lekfulla inslag. 

Önskemål 
Lilla stunden tas fram då det vid invånar-
dialoger kommit önskemål från allmänhe-
ten om att utveckla Grossbolsparken till 
en park för olika typer av rekreation och 
mötesplatser. Det går också helt i linje 
med de politiska ställningstagande som 
finns kring att skapa fler mötesplatser i 
kommunen. 

Har ni sett att det växer fram en mysig mötesplats i  
Grossbolsparken? I björkdungen som ligger närmast  
Storgatan kommer det bli en tillgänglig park med olika 
inslag och blickfång. Här ska alla kunna hitta en plats att 
spendera en liten stund i vardagen.

Tillgänglig för alla 
Parken, som heter Lilla Stunden, har under 
våren påbörjats med ett huvudstråk med 
stenmjöl som slingrar sig genom parken. 
Stenmjölet tillgängliggör området för de 
som har svårt att ta sig fram i gräset. 

Hur kommer parken se ut?
Vi har tagit fram en skiss som ska vara väg-
ledande för hur parken ska utformas, men 
den kommer växa fram organiskt utifrån 
de material och tillgångar vi har. Planen är 
att göra en entré till den nya parken från 
Storgatan genom att skapa en portal mel-
lan två befintliga björkar. Av säkerhetsskäl 
behövde björkarna tas ner men istället 
för att försvinna helt kan de nu välkomna 
invånare och besökare till Lilla stunden.

Hundrastgård redo för lek och bus!
I slutet av maj invigdes den nya 
hundrastgården vid SISU-gården 
för våra fyrbenta vänner. 

Föreningen Forshaga/Deje hundrast-
gård har fått hjälp av Forshaga kom-
mun att göra i ordning en 50 gånger 
30 meter stor rastgård. På området 
finns en mindre yta för små hundar 
och en större yta för stora hundar. Det 
finns även bänkar och en grillplats. 
Föreningen kommer att sköta drift och 
underhåll av hundrastgården. 

Vi hoppas att små och stora hundar så 
väl som deras ägare kommer att trivas!


