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Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses 
in på CD och distribueras till syn-
skadade. Det görs av SRF Ljudpro-
duktion i Kristinehamn.
Tel: 0550-832 13 

Kontakta Forshaga kommun
Du når oss via kommunens växel 
på telefon 054-17 20 00 eller 
e-post kommun@forshaga.se. 

Välkommen!
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8-9 juni
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26-27 oktober
14-15 december
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Omslagsfoto: Linda Jungarå
Dagverksamhet på Bergsgården.

Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

Vi växer, vi blir fler, 
babyboom, inflytt-
ning, arbetslösheten 
minskar, vi bygger, 
anställer fler, utveck-
lar vår välfärd och vi 
har framtidstro.
Återigen visar den 
Svenska modellen 
att den fungerar och 
skapar tillväxt. Vi har 
nu angenäma utma-

ningar att finna kloka lösningar på.

Att växa hållbart är att ta vara på det vi 
har idag, göra smarta investeringar som 
håller över tid och gärna bär frukt längre 
fram. Vi alla förstår att vi inte kan leva 
över våra tillgångar och måste hejda 
temperaturökningarna i klimatet. Vi som 
bor här måste självklart ta ansvar för det 
vi gör idag så att nästa generation slipper 
städa efter oss. Detta betyder att vi inte 
kan överkonsumera varandra, våra verk-
samheter eller vår bygd. 

Kommunens uppdrag är att ta vara på vårt 
humankapital, att människor får vara med 
och utvecklas och att våra unga klarar 
skolan. Vi ska se till att våra nyanlända får 
jobb, att företagen får utbildad arbets-
kraft, och att vi bygger nytt och ordentligt. 

Många bryr sig om vår bygd och engagerar 
sig på olika sätt för att det ska bli ännu 
bättre. Många ideella krafter fyller de 
luckor som andra inte hinner med. Kom-
munen är vi alla tillsammans och samarbe-
te är nödvändigt. Våra behov tycks alltid 
vara större än resurserna, och ju fler vi är 
som hjälper till desto bättre blir det.

Tillväxten ökar, folk får jobb, hjulen rullar 
snabbare, materialistiska framgångar och 
vi får det bättre. Men det finns också de 
som inte får ta del av framgångarna och 
som inte får chansen att hjälpa till, utan 
ställs utanför. Detta är fel. Hållbarhet 
uppstår först då vi tar vara på allas till-
gångar och när vi använder allas resurser.

Låna därför inte av din framtid, lev idag 
och fyll ditt liv med kärlek, empati, skratt 
och goda gärningar. Detta skapar sannolikt 
en hållbar livsstil.

Nu moderniseras vår kommun med nya 
steg mot en hållbar utveckling och stark 
tillväxt. Vägen är en snabbare klimatom-
ställning, en jämlik kunskapsskola, en 
äldreomsorg av hög kvalité och fler jobb. 

Nu genomförs offensiva investeringar i det 
som gör vår kommun hållbar. Vi har byggt 
ny återvinningscentral på Kvarntorpsgär-
det, byggt om Dejeskolan och påbörjat 
byggnationen av 32 lägenheter.
Vi ökar vårt underhåll på våra fastighe-
ter, vägar, vatten och avlopp. Vi fort-
sätter strategin att tänka och besluta 
om långsiktigt, hållbart, ekologiskt och 
närproducerat. Redan idag är vi nästan 
helt oberoende av fossila bränslen till våra 
fastigheter. Men vi vill mer, och mer kom-
mer vi definitivt att göra.

Så tar vi ansvar för framtiden, för den 
omvärld vi är så beroende av och för en 
kommun där vi också håller ihop.
 

PERS KRÖNIKA

Hållbar utveckling

Vårt övergripande målområde
hållbar utveckling beskrivs;
Vi blir fler och genom hållbar tillväxt 
har alla tillgång till välfärd. Resur-
ser fördelas rättvist och här kan alla 
forma sina egna liv och ha möjlighet 
att förverkliga sina drömmar. Vi bygger 
ett samhälle för kommande generatio-
ner. Genom hållbara, långsiktiga och 
ansvarstagande beslut, men också ge-
nom mod att pröva nytt och samarbeta 
med andra.

vinter
AK T IV ITE TER
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Skridskor
Olevi, Olsäter
Här finns en ishockeyplan. 
Olevi ägs av Olsäters SK. 
För mer information, 0552-311 65.

Ängevi i Forshaga
Ishall med tider för allmänhetens åkning 
under jullovet. Tider med och utan klubba.
För mer information, 054-87 21 86 
eller www.forshagahockey.se.

Längdskidor
Hembygdsgården i Skived
Spårcentral med elljusspår 
och motionsspår.

SISU-gården i Forshaga
Spårcentral med elljusspår, motionsspår 
samt hinderbana. För mer information, 
www5.idrottonline.se/SisuForshagaSK-
skidor.

Spolade isplaner
Privatpersoner kan låna utrustning av kom-
munen för att spola isplan på en lämplig 
plats. Ring vår växel 054-17 20 00.

Exempel på platser: ”Stacken” högst upp 
på Bråtvägen, ”Anneberg” lekparken vid 
Ängbråtsgatan, Åsens lekpark, grönområdet 
mellan Virvelgatan och reningsverket och 
Laxgatans lekpark. I Deje är det vid lekpar-
kerna både vid västra och östra Dejefors och 
vid Mon och Tjusbol.

Skidstugan i Deje (Skivtjärn)
Spårcentral med elljusspår och 
motionsspår.
För mer information, 0552-108 65, 
eller www5.idrottonline.se/DejeSF.

Skidbackar
Dömle slalombacke i Deje
Här finns lift, snökanon, pistmaskin, 
belysning och snowboardbana. Dömle 
slalombacke drivs av Deje alpina klubb. 
För mer information: 0552-413 80 eller 
idrottonline.se/DejeAK-Skidor. 
Skidskola 14-15/1, 11-12/2, 18-19/2,
anmälan 054-83 69 50.

Pulkabackar
I Forshaga finns backar med belysning på 
Stackbråtarna, Grossbol och Skivetorp 
samt en backe utan belysning på Lunda-
gård. I Deje finns en backe med belysning 
i Tjusbol.

vinter
AK T IV ITE TER

Fritidsbanken 
Om man inte har skridskor, pulka, snow-
board eller skidor till vinteraktiviteter, 
eller vill testa någonting nytt, så finns det 
att låna på Fritidsbanken i Deje. 

Öppet tisdagar och fredagar 16.00-18.00. 

För mer information, 054-17 22 02 eller 
www.fritidsbanken.se/orter/deje
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Kulturer 
möts

Te
m

a
! 

Vi knyter band  för nya bekantskaper och samarbeten. 
Genom mötesplatser som Kulturer möts har vi möjlighet att 
förändras och utvecklas!
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Invigningen
Forshaga kommuns kommunalråd Per Lawén 
invigde Kulturer möts med ett tal där han 
tog upp betydelsen av samverkan för att 
minska rädslan för det annorlunda. Många 
fördomar och mycket utanförskap kan sud-
das ut genom att människor lär känna var-
andra. Genom sådana här mötesplatser och 
samverkan har vi möjlighet att förändras 
och utvecklas, vi ökar våra kunskaper och 
blir mer mångkulturella. Invigningen avslu-
tades med att, istället för att klippa band, 
knyta band. En symbol för nya bekantska-
per och samarbeten inför framtiden. 

Mångkulrurellt scenprogram
Linn Sönstebö-Mossberg var konferencier 
och det var hennes uppgift att presen-
tera dagens mångkulturella och breda 
scenprogram. Det bestod av gästartister 
som Saxofonduon Joy, Eric Michael Miranda 
som sjöng filippinsk sång, Henrik Möller 
som visade två kortfilmer, kurdisk musik 
tillsammans med Kamyar Sareii och Mêmo 
Whab, syriansk musik med Bahar Hesko, 
flamencodans med Patricias Danscenter 
samt uppträdanden av Kulturskolans olika 
ensembler, körer och orkestrar. 

Traditionell mat från olika länder
Röda Korsets verksamhet i Forshaga hade 
samlat ihop representanter från olika län-
der som bjöd på traditionell mat och fika. 
De visade även upp nationaldräkter och 
typiska kläder från olika länders kultur. 

Grafitti och foto
ABF stod för en workshop tillsammans med 
Erik Arnemar där ett gäng ungdomar fick 
testa på konstformen graffiti. Det fanns 
även tre stycken fotoutställningar med 
olika teman att titta på. Med andra ord 
fanns det kultur i alla dess former att ta 
del och njuta av. 

- Dagen blev oerhört lyckad och alla 
medverkande och besökare verkade väldig 
nöjda. Det är första gången vi arrangerar 
en sådan här mötesplats och vi har redan 
fått förfrågan om vi kan tänka oss att göra 
det igen, säger Josefin Berger, kulturchef. 

Kulturer 
möts Linda Jungarå

Kommunikatör

Det är första gången vi arrangerar en 
sådan här mötesplats och vi har redan 
fått förfrågan om vi kan tänka oss att 
göra det igen!
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Vill du studera gymnasiekurser?
I Forshaga kommun har vi en vuxenutbild-
ning som gör det möjligt för dig som är 
över 20 år att studera kurser och utbild-
ningar på olika nivåer. Vill du till exempel 
börja läsa på universitet eller högskola 
men saknar kurser som ger dig den rätta 
behörigheten så kan du studera här i Fors-
haga och därmed bli behörig till studier på 
akademisk nivå. 

Vill du studera kurser motsvarande 
grundskolans kurser?
För dig som har behov av att studera kur-
ser motsvarande de som ges i grundskolan 
finns det flera möjligheter hos oss.  Här 
kan du som vuxen läsa de kurser du saknar 
från grundskolan. 

Är du intresserad av en yrkes-
utbildning inom vård- och omsorg?
Då är du välkommen att söka vår vård- och 
omsorgsutbildning. Vår utbildning är ett 
certifierat vård- och omsorgscollege och 
efter avslutade studier utfärdas ett diplom 
till elever som klarat utbildningen med 
godkända betyg. 

Välkommen till vuxen-
utbildningen i Forshaga
I Forshaga kommun finns en kommunal vuxenutbildning 
som erbjuder individanpassad utbildning med stor valfrihet. 

Vill du studera kurser inom särskild 
utbildning för vuxna?
Särskild utbildning för vuxna är till för 
personer med utvecklingsstörning eller 
med förvärvad hjärnskada. Kurserna finns 
i Karlstad. 

Ny i Sverige
För dig som är folkbokförd i kommunen 
erbjuder vi utbildning i svenska för invand-
rare (SFI). Utbildningen ger dig grundläg-
gande kunskaper i svenska språket inom 
aspekterna hörförståelse, läsförståelse, 
muntlig interaktion, muntlig produktion 
och skriftlig färdighet.

Låter detta intressant?
Du hittar mer information om dina 
möjligheter att utvecklas tillsam-
mans med oss på Vuxenutbildningen 
i Forshaga gå gärna in på vår webb-
sida www.forshaga.se/vux eller ring 
vår studie- och yrkesvägledare på 
telefonnummer: 054-17 20 49.

Nu är det hög tid att söka till de kurser som startar i januari!

Läsårstider - lov 
och ledigheter
Så här ser läsårstiderna ut för resten 
av höstterminen 2016 och vårterminen 
2017. Läsårstiderna omfattar allmän för-
skola 3-5-åringar (15 timmar/vecka) och 
elever i förskoleklass och grundskola.

Ledighet för elev
Ledighet för enskilda angelägenheter kan 
beviljas högst tio dagar per läsår. Rektor 
kan bevilja ledighet mer än tio dagar, 
men bara om det finns synnerliga skäl för 
ledigheten. Under perioderna för natio-
nella prov beviljas inga ledigheter.

Blankett för att ansöka om ledighet 
hittar du på www.forshaga.se.

Höstterminen 2016
Höstterminen pågår till och med 
22 december.

Vårterminen 2017
10 januari - 9 juni.

Lovdagar
27 februari - 3 mars (sportlov)
18 april - 21 april (påsklov)
26 maj
5 juni

Stängningsdagar
Förskoleverksamhet och fritids-
hem stänger för verksamhetspla-
nering/kompetensutveckling 12 
juni 2017. Ytterligare två stäng-
ningsdagar lokalt per skolområde 
tillkommer.
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400 000 till kulturskolan 
Under början av november var Forshaga kommun en av de lyckliga 
kommunerna som beviljades medel från Kulturrådet i det nya bidra-
get till musik- och kulturskolorna. Det firades med tårta och radio-
intervju i P4 Värmland. 

Bibliotekens 
julöppettider
Forshaga bibliotek
23-26/12 Stängt
27-29/12 10.00-18.00
30/12 10.00-15.00
31/12-1/1 Stängt
2-4/1 10.00-18.00
5/1 10.00-15.00
6-8/1 Stängt

Deje bibliotek
Julstängt 23/12-8/1

OBS! Ändrade öppettider 
från och med årsskiftet
Forshaga bibliotek
Måndagar  10.00-19.00
Tisdagar 08.30-19.00
Onsdagar  08.30-19.00
Torsdagar  08.30-19.00
Fredag  10.00-16.00
Söndag  11.00-14.00

Deje bibliotek
Måndagar  14.00-19.00 
Tisdagar 10.00-14.00
Torsdagar 10.00-14.00

Kulturrådet har särskilt efterfrågat verk-
samhet riktat mot bland annat barn och 
unga med funktionsvariationer, barn med 
utländsk bakgrund och nyanlända. 

Kulturskolan fick 400.000 av Kulturrådet 
för att göra kulturskolan mer jämlik och 
en del i det arbetet har under hösten varit 
att planera och arrangera Kulturer möts, 
en kulturdag och mötesplats på Forshaga 
Lärcenter för kulturer och människor från 
hela världen, se sida 4-5.

Om Kulturskolan
Kulturskolan vänder sig till barn och 
ungdomar som vill lära sig sång, spela ett 
instrument, dansa eller spela teater. Det 
finns också grupper för barn som vill lära 
sig mer om teknik och naturvetenskap.

Mer information om vårt utbud, kontakt-
uppgifter och blankett för anmälan hittar 
du på forshaga.se/kulturskolan.

Välkommen!

Releasefest: En by invid älven
Den 16 november fick Forshaga bibliotek, tillsammans 
med Votum förlag, äran att arrangera releasefesten 
för den nya boken boken "En by invid älven: Om 
människotiden” av författaren Lars Andersson och 
fotografen Kari Løvaas. 

Under releasefesten bjöds det på smarrig tårta, kaffe och cider 
innan besökarna fick bege sig till Aula Lyckan där Lars Andersson 
och Mari Hermansson från förlaget höll i ett samtal och frågestund 
om En by invid älven. Det är en fotobok med berättelser om byn 
Hedås som ligger utanför Forshaga. Boken finns att köpa på  
Forshaga bibliotek.

Tem
a

! 
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På måndagar samlas två grupper glada 
personer för att få motion på ett mjukt, 
roligt och inspirerande vis – nämligen 
genom vattengympa. I vattnet jobbar du 
med hela kroppen, både med lite olika 
hjälpmedel för att ibland få det lite 
tyngre, eller med enbart kroppen som 
redskap. Nivån är anpassad så att det pas-
sar alla åldrar, så länge man är frisk och 
kry. Har du någon skada eller på annat vis 
behöver rehabiliterande träning erbjuder 
Friskvården i Värmland vattenmotion och 
Landstinget har sjukgymnastikgrupper i 
vattnet. (Anmälan till berörd instans.)

Passet består av 40 minuter av arbete i 
vattnet och sen avslutar vi med att stret-
cha, även det i vattnet. Efter passet kan du 
bubbla och må gott i vår bubbelpool.

Förutom att det är en väldigt snäll form av 
motion som belastar kroppen varsamt, så 
har vi också himla roligt! Det bjuds på glad 
musik, och många skratt samtidigt som vi 
kämpar på.

Häng med på vatten-
gympa i Deje simhall
I Deje simhall finns det en hel del olika aktiviteter att välja bland. 
Vad sägs om bland annat babysim, simskola och vattengympa?   

Karin Smedh
Badmästare/gympaledare

Vattengympa
En ny omgång med vattengympa börjar 
den 9 januari. Anmälan sker på plats vid 
betalning. 

Pris: 500 kronor för 10 veckor 

Tid: Måndagar 19-19.45 och 20-20.45 

Läs mer på forshaga.se/simhall

Simhallens
julöppettider
Extraöppet under jullovet
27 december 10.00-14.00
28 december 10.00-13.00
29 december 10.00-14.00
30 december 10.00-14.00
2 januari 10.00-14.00
3 januari 10.00-14.00
4 januari  10.00-13.00
5 januari 10.00-14.00

Obs! Ändrade öppettider på
söndagar från och med 7/1 -17.
(Övriga öppettider och info 
se www.forshaga.se/simhall.)
Babysim  9.30-12.00
Allmänhetens bad  12.00-16.00
Motionslokal  9.30-16.00

Vattengympa är en snäll form av motion som belastar kroppen varsamt.

Vi gillar att 
du följer oss
Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

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

2 1 5
Den 5 december 2016 hade 
vi 3215 gillare sidan.

3
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Kul utbyte och 
samverkan med 
ForshagaAkademin
På gymnasiet har man möjlighet att 
starta ett ett UF-företag, Ung Före-
tagsamhet. Så var fallet för Linn och 
Simon som går på ForshagaAkademin 
och programmet ”Äventyrsturism”. 
Med sin affärsidé vill de ge en natur-
upplevelse med inriktning teambuil-
ding. Företagsnamnet är Friluftsguiden. 

Linn och Simon behövde en grupp att 
prova sitt upplägg på. Årskurs 5 i Lila 
Huset på Grossbolsskolan mötte upp 
Friluftsguiden på Åsmyren och fick en 
kul start på dagen måndagen den 21 
november. 

Olika lekar och övningar prövade 
samarbetsförmågan och att lyssna. 
Favoriten blev nog ”golfline” som gick 
ut på att förflytta fem golfbollar med 
hjälp av rör till en hink. En annan öv-
ning var att med hjälp av små brädbitar 
förflytta sig från en plats till en annan 
utan att hamna på marken. 

Bra jobbat allihop! Stort tack till 
Simon och Linn för en väl planerad 
och genomförd stund. Lycka till med 
Friluftsguiden!

Tina Weitzel
Pedagog, Grossbolsskolan

Annica Karlsson
Svenska Livräddningssällskapet

Våren 2013 började Svenska Livräddnings-
sällskapet, utbilda alla ensamkommande 
barn i kommunen till simkunniga enligt de 
nordiska ländernas simkunnighetsdefini-
tion. Detta är en kunskap som krävs för 
betyget godkänd i ämnet idrott och hälsa.

Barn från de länder som kommit hit till 
Sverige har som oftast ingen eller nästan 
ingen vana vid att vistas i eller kring vat-
ten och därmed sällan någon simkunskap 
alls. För att motverka detta satsar Svenska 
Livräddningssällskapet stora resurser på 
att erbjuda dessa barn simskola. Detta 
sker med ekonomiskt stöd av MSB (Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap) 
och lokalt stöd i form av bassängtider.

I Forshaga kommun har positivt stöd av 
personal från HVB-hemmen och Deje simhall 
som ställt upp med mycket bassängtid 
genom åren starkt bidragit till att mer 

Saarab, Nassim och Gholam, tre nyutbildade simlärare i Deje.

När Forshaga kommun öppnade sitt första HVB-boende för ensam-
kommande barn hösten 2012 såg personalen att ungdomarna ofta 
saknade vattenvana. I HVB-hemmets arbetsgrupp fanns personal 
med bakgrund som simlärare och med hjälp av simhallstider och fri-
gjord skoltid startades en simundervisning. Därefter introducerades 
en vattensäkerhetssimskola genom Svenska Livräddningssällskapet.

Simundervisning för 
ensamkommande barn

än 40 av de ensamkommande barnen har 
blivit godkända i simning. De har därmed 
också fått en livskunskap för att i vårt 
vattenrika län bli väl rustade för att kunna 
vistas i och kring vatten. De har också 
erbjudits hjärt-lungräddningsutbildning för 
att kanske i någon framtid rädda någon 
annans liv.

Som ett ytterligare led i detta satsar 
Svenska Livräddningssällskapet resurser i 
form av ett centralt projekt på fem olika 
platser i landet där elever som lärt sig 
simma och är minst tvåspråkiga, kan gå 
vidare och utbilda sig till simlärare. I Deje 
finns tre deltagare som under hösten blivit 
klara med sin utbildning och numera både 
kan titulera sig som simlärare och delta i 
den vattensäkerhetssimskola som pågår.

Tem
a

! 
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Cosplay &
  Comic Con
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Ungdomsenheten har under hösten 
arbetat med att sätta ihop ett före-
läsningspaket för vuxna, skolpersonal 
och elever som handlar om att man ska 
”äga det man ser”. Syftet med föreläs-
ningarna är att de ska inspirera till att 
uppmärksamma och se det som händer 
runt omkring. 

Föreläsningsserien är en del av medbor-
garlöftet för ökad trygghet som träder i 
kraft nästa år. Där lovar vi bland annat 
att utveckla informationsutbyte och 
samverkan i insatser mot ungdomar och 
arrangera föreläsningar för allmänhe-
ten om alkohol och narkotika.  

Den första föreläsningen var för 
föräldrar och andra vuxna och hölls 
i samarbete med lokalpolisområdet 
Karlstad där de informerade om droger 
bland ungdomar och de svarade även 
på frågor om hur man förebygger och 
hjälper unga med missbruk. 

Näst på tur var den högaktuella och po-
pulära föreläsaren och före detta jour-
nalisten Joakim Lamotte som besökte 
Deje och Forshaga för att föreläsa inför 
elever och skolpersonal om sexuella 
trakasserier och kränkningar. 

Under våren blir det föreläsningar om 
digitala kränkningar och nätmobbning, 
när missbruket är ett faktum och en till 
föreläsning i samarbete med polisen om 
trafiksäkerhet. 

Håll utkik efter mer information om 
datum och tider på forshaga.se och 
facebook.com/forshagakommun. 

Snow Camp 
Ett förväntansfullt gäng men ungdomar åkte i november med oss ungdomssamordnare 
från Hubben till Snowcamp i Säfsen. Snowcamp är ett kulhus med studsmattor och skum-
gummigropar, ett lekland för alla, små som stora, skriver Snowcamp på sin webbsida. 
Hela dagen spenderades med att hoppa runt och trixa i ladan tills vi var helt slutkörda. 
Det är inte helt omöjligt att vi har hittat vi har hittat några stycken nya akrobatiska 
talanger bland gänget som följde med – kul! 

Ett tiotal av ungdomarna som följde 
med på resan valde också att delta på 
cosplay-lägret i Dejeskolans slöjdsal under 
höstlovet där de själva fick föreslå en idé 
till att sy en egen cosplay-dräkt att bära 
på mässan. De fick hjälp av oss ungdoms-
samordnare och syslöjdsläraren Annica 
Myrén och efter tre mysiga och produk-
tiva dagar i slöjdsalen hade deltagarna 
fantastiskt fantasifulla utklädnader redo 
för Comic Con. 

På själva mässan fick vi träffa Jabba the 
hut och massor av andra karaktärer från 
Star Wars, Hello Kitty, Jason Isaacs som 
spelar Lucius Malfoy i Harry Potter, Ricky 

Linda Jungarå
Kommunikatör

Linda Jungarå
Kommunikatör

Whittle från the 100 och många många fler. 

Det blev en del shopping och tv-spels-
testande, bland annat virtual reality, 
vilket var väldigt coolt. På bussresan hem 
var stämningen på topp, det blev allsång 
och många av ungdomarna berättade att 
de gärna besöker mässan igen eller hittar 
på någon annan rolig aktivitet tillsammans 
med oss på Hubben. Ett förslag som kom 
upp var Boda Borg. 

Så är du sugen på att hitta på någon rolig 
och spännande aktivitet tillsammans med 
dina klasskamrater eller vänner – hör av 
dig till oss på Hubben så kan vi hjälpa er 
att ansöka om pengar ur Säcken för att 
anordna resan. 

Läs mer på www.forshaga.se eller prata 
med Kent Karlin, Pär Ekberg eller Kicki 
Lindfors. 

För första gången någonsin har vi på Hubben anordnat ett cosplay-
läger och resa till mässan Comic Con i Stockholm. Det visade sig vara 
ett stort intresse bland ungdomarna att följa med till en av nordens 
största spel- och nöjesmässor. ÄG DET 

DU SER 
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Hela världen hänger ihop, i dag mer än nå-
gonsin tidigare. Vad som händer i ett land 
påverkar därför även resten av världen – 
oavsett om det handlar om ekonomi, sjuk-
domsepidemier eller miljöfarliga utsläpp.

En av de absolut främsta anledningarna till 
att världen i dag är så sammankopplad är 
tack vare datorer, mobiler och internet. 
I dag kan vi kommunicera med någon på 
andra sidan jorden i realtid och få live-
uppdateringar från stora delar av världens 
hörn. Vi är del av ett globalt nätverk. 

Under min fältstudie i Uganda besökte 
och intervjuade jag lokala politiker för 

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Målen gäller både ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Världens länder har åtagit sig 

att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. 

Hela världen   
hänger ihop

att ta reda på hur deras arbetssituation 
har förändrats i samband med att de 
börjat använda datorer och mobiler för 
att kommunicera med lokalbefolkningen. 
Det visade sig dock att ett stort antal av 
politikerna fortfarande inte hade tillgång 
till vare sig nätverk eller datorer. Hur på-
verkar det deras arbete då ett allt större 
antal av lokalbefolkningen kräver ansvar 
och svar från sina politiker genom just 
IT-kommunikation? Och hur påverkas över 
lag alla de människor i världen som fort-
farande inte har tillgång till vårt globala 
nätverk? Är det ett problem? Dessa frågor 
diskuterade jag med klass 8C och 8B på 
Forshaga Lärcenter. 

Sarah Daleke har pluggat medie- och kommunikationsvetenskap på Karlstad Universitet. Hon gjorde sin 
c-uppsats som en fältstudie i Uganda och har under året haft ett uppdrag som SIDA alumni. Sarah har 
besökt Forshaga Lärcenter och föreläst om sitt arbete för åttonde- och niondeklassare. 

Sarah i Uganda under sin fältstudie.

Te
m

a
! 
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Hela världen   
hänger ihop

Vi reflekterade också över vad det 
innebär att vara fattig, vilket var 
något som eleverna hade många kloka 
och intressanta tankar kring. Som 
att man till exempel kan ha mycket 
pengar men vara socialt fattig. 

Vissa ställde även frågor om hur 
skolorna såg ut i Uganda och om alla 
fick gå i skolan där. Frågor som jag 
besvarade bland annat med hjälp av 
bilder från skolor jag själv besökte när 
jag var i Uganda.

I klass 9C och 9D pratade jag om 
hållbar utveckling, och hur saker som 
händer i ett land påverkar andra län-
der. Vad kan/bör olika delar av världen 
göra för att minska den ohållbara 
utvecklingen? Vad kan vi göra som pri-
vatpersoner? Dessa frågor diskuterade 
vi och eleverna kom med många kluri-
ga och bra frågor och funderingar. Till 
exempel finns det ekologiskt hållbara 
datorer? Och smink? De kom också 
med många bra svar på vad vi kan göra 
för att påverka utvecklingen åt rätt 
håll, som tillexempel att köra mindre 
bil, återvinna mer och att handla 
ekologiskt. Ett annat viktigt budskap 
som nådde fram var just hur länder 
påverkar varandra, hur våra inköp 
av vissa varor här i Sverige påverkar 
människor och miljöer i länder långt 
bort. Jag presenterade även de 17 
globala målen för en hållbar utveck-
ling som FN tog fram förra året och 
som kommer att ligga till grund för 
alla beslut i världen de kommande 15 
åren. Dessa mål hoppas jag att lärarna 
i samtliga klasser kommer att fortsätta 
prata och jobba kring för att nå ut 
med dess budskap och betydelse. 

Tack alla fantastiska elever och lärare 
för roliga och intressanta tankar och 
möten. Kanske ses vi igen framöver!

Sarah Daleke

SIDA alumni

Om undersökningen
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
undersöker sedan 2009 årligen kommu-
nernas information till medborgaren. 13 
verksamhetsområden har i år undersökts 
och sammanlagt 256 frågor och tjänster ska 
kunna besvaras/tillhandahållas. 

Resultat
Med resultatet 94 % (90 % 2015) förbättrar 
vi oss 8 placeringar i årets undersökning 
(från 13 till 5), och blir för första gången 
också bästa webbplats i Värmland. Ge-
nomsnittet för alla kommuner är ungefär 
80 %. Vi gratulerar Mariestad, Ljusdal och 
Västerås som har årets allra bästa resultat. 

Bäst resultat fick forshaga.se för informa-
tion om gymnasieskola, äldreomsorg, individ 
och familjeomsorg, gator/vägar och miljö, 
tillstånd/näringsliv med mera och sökfunk-
tion, där vi lyckas vi nå maximala 100 %.

Läs undersökningen i sin helhet på SKL:s 
webbplats: skl.se/informationtillalla

Vår webbinformation 
bland de bästa i landet
Forshaga kommuns webbplats är bland de bästa i Sverige, enligt 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL). När kommunernas webb-
information till medborgarna undersökts, placerar sig Forshaga 
kommun på en femteplats.

Fortsatt utvecklingsarbete
Våra goda resultat i undersökningen visar 
att våra ansträngningar ger resultat. Men 
undersökningar visar inte allt. Det allra 
viktigaste är vad du som besökare på vår 
webbplats tycker. 

Vad tycker du saknas? Vad kan vi göra 
bättre? Skicka gärna dina synpunkter via 
e-post till: info@forshaga.se

Tio i topp 2016
1. Mariestad 96 %
2. Ljusdal 96 %
3. Västerås 96 %
4. Gullspång 95 %
5. Forshaga 94 %
6. Sandviken 94 %
7. Lidingö 93 %
8. Karlstad 93 %
9. Helsingborg 93 %
10. Piteå 93 %

Mattias Göthberg
Kommunikatör
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Abbe Stefansson Adrian Vidlund Engberg Annie Karlsson Casper Karlsson Lagset

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn välkomna genom att besöka 
dem och deras familjer, överlämna blommor och en nalle.

Besök hos de nyfödda invånarna

Några gånger om året åker Forshagas 
kommunalråd runt i kommunen för att 
hälsa på och fira familjernas nya medlem-
mar. Barnet får blommor och kommunens 
maskot Björn. Bebisuppvaktningarna har 

blivit en fin tradition sedan första besöket 
år 2000. Och med omkring 100 uppvaktade 
bebisar varje år har besöken blivit många! 
För oss är besöken mer än ett trevligt sätt 
att välkomna våra nya invånare. Det är 

också ett sätt att få en stund att prata 
med de nyblivna familjerna och ta del av 
deras synpunkter och funderingar.

Charlie Mitander Cornelis ErikssonColin Keidser Eije Lundqvist

Hej förälder! 
Du vet väl om att du kan 
beställa en förstoring av 

bilden från bebisuppvaktningen? 

Ring vårt tryckeri,  
telefon 054-17 20 93. 
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Freja Engström

Elis Gustafsson

Hjalmar Johansson Mårtensson

Elsa Östergren

Isabelle Nyman Joline Svalling

Hediye Özdemir

Elisa Pee Par Baw

Karim Nuaaimi Leon Pettersson

Hedvig

Elly Karlsson

Lilly Eriksson Ludvig NilssonLin Osman Molly Öhman



16    Kontakten nr 6, 2016

 

Theodor Karlsson Viola KiuruWilda Ölund Karnestål Vilgot Huatorpet

Robiel Gebrihiwet Stina AinegrenSaga Falk Sigrid Olsen

På skyltsöndagen anordnade Folkets Parks 
Förening tillsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan för andra året i rad en jul-
marknad. Det blev en otroligt fin stämning i 
parken som kom till sitt bästa i skymningen 
med alla lyktor, marschaller och eldkorgar.

Norrgården fixade favoritgranen
Tomtefar och tomtemor hade med sig lite 
förtidiga julklappar och 25 marknadsförsäl-
jare sålde hantverk, hembakat, mat, lotter 
med mera. I serveringen kunde man sätta 
sig och ta en fika, bland annat hembakat, 
julsmörgås och tomtegröt stod på menyn. 

Nytt för i år var att alla sju förskoleklasser 
i Forshaga hade smyckat varsin gran, besö-
karna fick sedan rösta fram sin favoritgran.
Förskoleklassen som fick flest röster var 
Norrgården på Skivedsskolan. 

Vi i parkstyrelsen ser fram emot nästa år, 
då hoppas vi slå rekordet för antalet mark-
nadsförsäljare och 1500 besökare.

Vi är även stolta för att vår nya toalett-
byggnad är färdigställd. Det har lagts ner 
många ideella krafter för att efter många 
års drömmar och planer få den tillstånd. 
 

Susanne Pettersson
Folkets Parks Förening

Foto: Erik Nygren



Kontakten Nr 6, 2016      17   

Den dagliga verksamheten inom LSS (Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshin-
drade) ger möjlighet till personlig utveck-
ling, gemenskap och delaktighet i samhäl-
let. Verksamheten på Bergsgården pågår 
måndag till fredag och tar varje dag emot 
2-6 personer som har sin sysselsättning där 
några gånger i veckan. På plats finns perso-
nal från vård och omsorg som vägleder och 
stödjer personerna i arbetet.

Grossbolsgatan
Här jobbas det i grupper med till exempel 
social samvaro, stimulans, musik, hushålls-
aktiviteter och skapande verksamhet.

Dagverksamhet bland 
djuren på Bergsgården
På Bergsgårdens ridanläggning finns hästar, kaniner, ankor, getter 
och två katter. Hit kan personer som mår bra av vistas i naturen och 
bland djur komma som komplement till daglig verksamhet inom LSS. 
Aktiviteterna utgår från arbetet på gården.

Tryckerigatan
Här har man specialiserat sig på träproduk-
ter av olika slag samt textil, ull och färg. 
De produkter som tillverkas säljs sedan i 
Titta-in Butiken.

Butiken ”Titta-in”
I ”Titta-in”-butiken på Storgatan säljer vi 
produkter från dagcenterverksamheterna. 
Vilka produkter som erbjuds beror på 
säsong. Välkomna att Titta-in! 

Säkert 
nyårsfirande
Visst är det vackert med fyrverkeri 
men det kan också vara farligt. Varje 
år skadas människor av fyrverkerier 
och de flesta skador och bränder sker i 
samband med nyår. 

För ett säkert fyrverkeri är det vikti-
gaste att förbereda det i god tid, vara 
nykter, aldrig hålla en tänd fyrverkeri-
pjäs i handen, hålla säkerhetsavståndet 
samt vänta med att gå fram till en pjäs 
som inte fungerar. Tänk på att den 
som hanterar fyrverkeripjäser ska vara 
minst 18 år.

Det är också viktigt att visa hänsyn 
både mot människor och djur som kan 
bli skrämda av fyrverkeriet. Enligt 
ordningslagen ska den som ordnar ett 
fyrverkeri ”göra en bedömning om 
användning av fyrverkeri kan innebära 
risk för skada på eller någon beaktans-
värd olägenhet för person eller egen-
dom”. Om man är osäker är det bästa 
att kontakta polisen samt eventuellt 
söka tillstånd. 

På nätet finns tips om hur man ordnar 
ett säkert fyrverkeri. Till exempel på 
sidan www.dinsakerhet.se.

Som ett komplement till Daglig sysselsättning på Tryckerigatan och Grossbolsgatan 
finns möjlighet till sysselsättning på Bergsgårdens ridanläggning. 

Beroendemottag-
ningen Trappan
God jul och gott nytt år önskar Tord, 
Lisa och Anette på beroendemottag-
ningen Trappan. Under mellandagarna 
finns möjlighet att kontakta oss för 
rådgivning eller andra frågor. 

Telefon: 054-17 22 79 eller 054-17 21 58.
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Värdeskapare i 
Forshaga kommun
Arbetslaget på förskolan 
Arbetsmyran har utsetts till 
höstens värdeskapare 2016 
och har uppvaktats med tårta, 
diplom och biobiljetter.

Om utmärkelsen
Värdeskapare är en utmärkelse som ska 
lyfta goda exempel av värdeskapare 
i vår egen organisation. Syftet är att 
hålla liv i vår satsning på en gemensam 
värdegrund och värdskap som förhåll-
ningssätt. 

Arbetslaget på Arbetsmyran
- Vi brinner alla för vårt yrke och är 
stolta över att få ta hand om barnen 
som är hos oss, skriver Anna-Karin 
Bohm som jobbar på Arbetsmyran. Vi 
känner glädje i det vi gör, något som 
syns i arbetslaget och även på dom 
som av olika anledningar kommer in i 
vår verksamhet. Vi har nära till skratt, 
en positiv attityd, våra vikarier trivs, 
vi har en nära kommunikation med 
vårdnadshavare, inget är omöjligt och 
idéer blir till handling, vi har ett öppet 
klimat och en stöttande stämning - ja 
listan kan göras lång!

En människa som mår bra behandlar 
andra människor bra, forstätter Anna-
Karin. Att mötas av ett leende, några 
vänliga ord, en fin handling är så vär-
defullt och ger livsglädje. Detta gäller 
både vuxna och barn!

Utbildningarna inriktar sig på bemötande 
vid svåra beteenden, ett salutogent och 
värdegrundat förhållningssätt, samt utbild-
ning i psykisk ohälsa hos äldre.

Bemötande vid svåra beteenden
Personalens bemötande vid svåra bete-
enden och förhållningssätt i mötet med 
personer som har funktionsnedsättning är 
avgörande för utveckling av svåra bete-
enden, som till exempel självskadande-, 
aggressivt och passivt beteende. Situatio-
ner där utmanande beteende uppkommer 
innebär svårigheter för alla inblandande 
– inte minst för personen själv. Denna ut-
bildning ges dels för individens välmående 
och dels för att hos personalen utveckla en 
förmåga att handla rätt i en viss situation.

Ett salutogent och värdegrundat 
förhållningssätt
Ett salutogent och värdegrundat förhåll-
ningssätt handlar om hur personalen kan 
arbeta för att stärka den enskildes känsla 
av sammanhang och mening. Det saluto-
gena förhållningssättet innebär att man 
ser individen i sin helhet som människa. 

Fortbildning inom vården
I början av det nya året kommer vård- och omsorgsförvaltningens 
personal fortbildas inom områden som rör förvaltningens olika verk-
samheter. Denna fortbildning är en viktig del för att kvalitetssäkra 
och kompetensutveckla våra verksamheter inom äldreomsorgen, 
LSS, hemsjukvården och socialpsykiatrin. 

Perspektivet fokuserar på vilka faktorer 
som orsakar och påverkar hälsa mer än 
själva sjukdomen.

Psykisk ohälsa hos äldre
Många gånger är omsorg hos äldre inte 
tillräckligt för att personen ska må bra. 
Äldre kan även uppleva psykisk ohälsa till 
följd av att man förlorat en närstående, 
har sviktande hälsa, nedstämdhet, depres-
sion, oro, ängslan, förvirringstillstånd eller 
ångest. De som arbetar med äldre ställs 
ofta inför komplicerade situationer som är 
kopplade till äldres psykiska ohälsa. 

Tack vare statliga stimulansmedel kan vi 
kan genomföra dessa utbildningar inrikta-
de på kompetensutveckling inom vården.
— Syftet med utbildningen är inte enbart 
att medarbetarna får fortbilda sig, utan 
även att de får gå i civila kläder, träffa 
kollegor från andra arbetsgrupper och 
uppleva att arbetsgivaren erbjuder något 
som bryter av vardagen, säger Per Sjöhav, 
enhetschef inom LSS.

Linus Andersson
Förvaltningssekreterare

Te
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Nu är jag tillbaka till den kommun som 
jag en gång växte upp och bodde i under 
22 år av mitt liv. Det var här jag fick min 
uppfostran, gick i skolan, spelade fotboll 
i Östra Deje IK och ishockey i FIF. När jag 
tillslut lämnade Forshaga för studier i 
Uppsala för 16 år sedan, och utbildade mig 
till meteorolog, trodde jag aldrig att jag 
skulle komma tillbaka och jobba i Forshaga 
igen. Men där fick jag fel och tur var väl 
det. Utbildningen på Uppsala Universitet 
gjorde att jag började jobba på SMHI 2002 
som meteorolog. Allt eftersom åren gick 
blev jag mer inriktad och intresserad av 
energifrågor men även klimatfrågan var av 
stort intresse. 

En helt perfekt blandning
Efter ett antal år på SMHI så kom längtan 
att flytta tillbaka till Värmland igen, men 
jag ville fortsätta att jobba med de frågor 
som står mig nära, energi- och klimat-
frågor. Jag mellanlandade och jobbade i 
Karlstads kommun några år innan jag fick 
nys på det här jobbet som klimatstrateg i 
Forshaga kommun. Ett jobb som jag tycker 
är en helt perfekt blandning, både när det 
gäller det sociala utåt mot invånare likaså 
kompetens internt i kommunen för att 
driva arbetet framåt i miljö- och klimatre-
laterade frågor.

Personal-
   porträtt

Spara energi är också att spara pengar
Jag jobbar som energi- och klimatrådgi-
vare ut mot företag, bostadsrättföreningar 
och privata hushåll. Där hjälper jag till att 
väcka tanken och se över hur man använ-
der sin energi och hur man kan göra för 
att spara energi och därmed också pengar, 
samtidigt som det värnar om miljön och 
vårt klimat. Dessutom jobbar jag internt 
med strategiska frågor kring hur vi alla, 
både kommun och privatperson, måste 
agera för att vi ska kunna lämna över jor-
den i bästa möjliga skick till våra barn och 
barnbarn. Därför tycker jag kommunens 
vision som barnkommun speglar bilden väl 
och är en vision som är kul att jobba för.

En liten enhet med varierade frågor
Det är ett spännande och utmanande jobb 
på miljö- och byggförvaltningen där jag 
jobbar. Här finns en gedigen kompetens 
och vi jobbar med allt från energifrågor, 
miljötillsyn, livsmedel, bygglov och vilda 
djur, ja ibland även döda djur. Då vi är 
en liten enhet så hjälper vi och stöttar 
varandra i varandras frågor, vilket också är 
väldigt kul och utvecklande.   

Att jobba åt samma håll
Det allra bästa med mitt arbete är varia-
tionen och den bredd av frågor som jag 

får jobba med. Att få vara spindeln i nätet 
och sedan få till bra miljö- och klimatstra-
tegier, där vi alla jobbar åt samma mål 
men på lite olika sätt i verksamheterna, 
ser jag också som en av de allra roligaste 
arbetsuppgifterna. 

Elvin fyller fritiden med energi
På fritiden går mycket tid åt till vår nya 
familjemedlem, Elvin, som tillsammans 
med min sambo gör att tiden efter jobbet 
fylls med energi. Annars är fiske ett stort 
fritidsintresse då jag gärna åker upp till 
mina föräldrars sommarstuga i Västra 
Örten och drar en gös då och då. 

En annan sak som kommer att fyllas med 
tid framöver är en renovering av det hus 
som vi bor i idag. Då får mina kunskaper 
plockas fram. Hur ska vi renovera huset 
så energieffektivt som möjligt och vilken 
förnybar energikälla ska vi välja? Allt för 
att mitt barn och generationen efter oss 
ska få det så bra som möjligt.

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Jonas Höglund jobbar som klimatstrateg i 

Forshaga kommun. Han tycker att det bästa med 
arbetet är variationen och bredden av frågor. Och 
att få till bra miljö- och klimatstrategier, där alla 

jobbar mot samma mål men på olika sätt.

Namn: Jonas Höglund

Yrke: Klimatstrateg
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Kollektivtrafiken är viktig för Forshaga

Forshaga är en av nio Värmlandskommuner i projektet Hållbart re-
sande i ett växande Värmland. Projektet ska bidra till att öka möjlig-
heterna att resa hållbart i regionen. En bättre livskvalitet för värm-
länningarna och fler, starkare företag är det förväntade resultatet.  

Vi reser hållbart

Upplever du dig 
diskriminerad 
eller trakasserad?
Kontakta Brottsförebyggande Centrum 
i Värmland. Vi arbetar med antidiskri-
mineringsverksamhet och ger dig kost-
nadsfri råd och stöd. Vi har tystnads-
löfte och rådgivning kan ske via telefon, 
e-post eller ett personligt möte. 

Vi jobbar för att förebygga och mot-
verka diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller ut-
tryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsned-
sättning, sexuell läggning och ålder. 

Vi arbetar på flera olika plan i samhället 
genom avgiftsfri rådgivning för enskilda 
och utbildningsinsatser vid offentlig 
såväl som privat och ideell sektor. 

- Transporter är idag den största utma-
ningen när det gäller utsläpp av fossila 
bränslen. Hållbart resande sker över 
kommungränser, närheten till Karlstad och 
kollektivtrafiken däremellan är av stor 
betydelse för Forshaga.  Att stärka företa-
garna i kommunen och öka attraktiviteten 
att bo här är också viktigt vilket gör det 
naturligt för oss att delta i projektet, 
menar Jonas Höglund, klimatstrateg i 
Forshaga kommun.

Ett samverkansprojekt
Nio värmlandskommuner, Region Värm-
land, Trafikverket och Landstinget i Värm-
land är finansiärer i projektet som dess-
utom stöds av medel från den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  Forshaga 
kommun har valt att delta i projektets alla 
tre delprojekt.

Res hållbart till handeln
I det här delprojektet sker ett samarbete 
med handeln för att ta fram lösningar som 
ska underlätta för Forshagaborna att ta sig 
hållbart till affären. 
- Jag hoppas att det kommer resultera i 

att centrumen upplevs mer levande med 
fler människor som cyklar, säger Malin 
Hedlund som är projektledare för Hållbara 
handelsresor. 

Resor i jobbet
Forshaga kommun deltar också i egenskap 
av arbetsplats. 
- I framtiden tror jag att en attraktiv 
arbetsgivare är en arbetsgivare som jobbar 
med hållbart resande, inte bara för att 
stärka sitt varumärke utan också för att 
skapa livskvalitet för sina medarbetare, 
berättar Eva-Lena Eriksson, projektledare.
 
Hållbar samhällsplanering
- Gång, cykel och kollektivtrafik behöver 
få högre prioritet. På det viset blir det 
lättare att välja det resesätt som passar 
just för det specifika tillfället, menar 
Labeat Bickaj, projektledare för Samhälls-
planering.

Läs mer på www.karlstad.se/hallbararesor

Monika Martinson
Projektkommunikatör, Hållbart resande

Kontakt
Telefon: 70 - 788 59 31
Måndagar 13.30 – 15
Tisdagar 10 – 11
E-post: diskriminering@bfciv.se

Det som göms 
i snö...
Tänk på att plocka upp efter din hund 
när ni är ute på promenad! 

Te
m

a
! 
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Leif Larsson
Arbetsmarknadsenheten

Alternativet till fossila bränslen är gas, 
sprit, el eller en kombination av dessa. 
Även om utvecklingen hela tiden går 
framåt så finns det inte något alternativ 
som kan ersätta diesel- eller bensinbilar 
rakt av. Man får ge avkall på driftsäkerhet 
(sprit) eller körsträcka (gas och el). Det 
senare mest beroende på att all infra-
struktur är uppbyggd för att passa diesel- 
och bensinbilarna.

Det offentliga bör gå i framkant för att 
stimulera en växling, det fossilfria gäller 
ju även privatbilismen i sinom tid. Tillver-
karnas utvecklingsavdelningar vet om att 
en växling kommer och lägger stora pengar 
på detta. Pengar som de naturligtvis vill 
ha tillbaka, elbilen med sina utvecklings-
kostnader på både motor och batteri blir 
förhållandevis dyr. Gas- och spritmotorn är 
i grunden en konverterad bensinmotor och 
därför billigare.

Elbilen är på väg mot generation två och 
går du i bilbytestankar där elbil kan vara 
ett alternativ så studera marknaden noga 
för snart kommer det fler elbilar med högre 

Elbilar passar bra för verksamheter med många men korta körningar.

Forshaga kommun har många fordon. Det planeras nu för hur vi ska 
kunna skifta ut delar, och så småningom, hela fordonsparken. Vi ska 
gå över till alternativ som inte är beroende av fossila drivmedel som 
bensin och diesel. Under våren planerar vi att ta in ett antal elbilar.

Elbilarna gör entré

kapacitet där en körsträcka på 20 mil 
vinter och 40 mil sommar per laddning blir 
vanlig. En fördubbling mot dagens.

Vi kommer att satsa på några elbilar med 
planerad start våren 2017 då flera verksam-
heter har scheman som innebär många men 
korta körningar inne i Deje och Forshaga. 
Ett körschema där elbilen passar som bäst. 

Tittar man på verksamheter med längre 
körturer skulle kommunen även kunna 
byta mot elbil i de flesta fall även där. Det 
som bromsar är den höga kostnaden för att 
bygga de laddstationer/laddstolpar som då 
skulle vara en nödvändighet för att kunna 
utnyttja elbilen optimalt. 

Gasbilen är inte aktuell då det inte finns 
något tankställe och spritbilen har utveck-
lingsmässigt stått i skuggan ett tag och har 
kvar sin kinkighet när det är riktigt kallt. 
Man rekommenderar bensininblandning i 
kyla och då faller det fossilfria.

Julens 
sorteringstips
I jultider kan det bli mycket papper 
och annat skräp. 

Öppet och stängt Kvarntorps 
återvinningscentral jul och nyår
Öppet som vanligt alla vardagar. 
Trettondagsafton öppet 7.30-15.30.
Stängt julafton, nyårsafton och alla 
röda dagar.

Sortera så här:
• Papper och kartong som pappersför-

packning. Platta till kartonger och 
förpackningar. Då blir det mer plats 
i behållaren.

• Presentsnören som hushållssopor.
• Frigolit som plastförpackning.
• Trasigt elavfall (julstjärna, ljusstake, 

luciakrona, julgransbelysning mm) 
till återvinningscentralen.

• Julgranen till återvinningscentralen

Återbruket- lämna
in eller fynda
Återbruket på Kvarntorps återvinnings-
central är i full gång. På återbruket 
kan du lämna in saker för bra att kasta 
och/eller handla något "nytt".

Öppettider
Mottagning av gods:
Måndag, onsdag, fredag  8.00 - 15.30
Tisdag, torsdag  8.00 - 19.00
Lördag  10.00 - 15.00

Försäljning:
Måndag, onsdag, fredag  12.00 - 15.30
Tisdag, torsdag  12.00 - 19.00
Lördag 10.00 - 15.00

Tem
a

! 
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Ta reda på 
radonvärdet 
i din bostad
Nu har mätsäsongen för radon 
startat. Enda sättet att ta 
reda på om radonvärdet i din 
bostad är skadligt är att mäta. 
Mätningen bör pågå i två må-
nader någon gång mellan den 
1 oktober och den 30 april. 

Hälsorisk
Hälsoriskerna med radon beror på att 
radon och radondöttrar (som bildas 
när radon sönderfaller) följer med 
inandningsluften till luftrör och lungor. 
Strålningen som radondöttrarna avger 
vid sönderfallet orsakar skador som kan 
leda till lungcancer (ca. 500 fall/år). 
Det finns en samverkanseffekt mellan 
tobaksrökning och radon i inomhusluft. 
Sannolikheten för lungcancer vid för-
höjda radonhalter är 25 gånger högre 
för den som röker jämfört med den 
som inte röker.

Radonkällor
Marken husen står på är den vanligaste 
orsaken till höga radonhalter, men 
radon kan även komma från byggnads-
materialet blåbetong, eller från enskilt 
hushållsvatten. I marken är radonhalten 
alltid hög i förhållande till radonhal-
terna i inomhusluften i våra bostäder. 
Radon från marken finns i alla hus med 
markkontakt. Det spelar ingen roll om 
huset är byggt i trä eller har murade 
väggar. Det går inte att veta säkert om 
radonhalten i ett hus är hög eller inte 
utan att göra en radonmätning.

Forshaga kommun kan hjälpa till att 
förmedla kontakten med laboratorium 
som är ackrediterade av SWEDAC.

Kontakt
Maria Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 054-17 20 30
maria.johansson@forshaga.se

Josefine Åslund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Projektet Barnkoll 2016 är ett samarbete 
mellan Läkemedelsverket och 110 av Sve-
riges kommuner för kontroll av kosmetiska 
produkter riktade till barn. 

- Läkemedelsverket ser det här området 
som extra viktigt. Målet är att alla kosme-
tiska produkter som riktar sig till barn på 
den svenska marknaden ska vara korrekt 
märkta. Rätt produktmärkning med inne-
hållsförteckning, användningsinstruktioner 
och eventuella varningar gör att konsu-
menten kan göra ett mer medvetet val. 
Det är också viktigt att det tydligt finns en 
ansvarig part för produkten. Därigenom 
ökas konsumenternas säkerhet då de till 
exempel kan undvika allergirisker, säger 
Tomas Byström, projektledare för Barnkoll 
på Läkemedelsverket. 

Projektet ses även som ett bidrag 
för att nå miljömålet Giftfri Miljö. 
I arbetet med detta miljömål har 

Vi har kollat upp kosmetiska produkter riktade till barn.

Halloween har blivit en populär högtid på året då barnen, och även 
vuxna, kan spöka ut sig och be om godis eller utföra bus. Under 
denna period dyker det upp diverse sminkprodukter i butikshyllor-
na. Vi gjorde i år en satsning på dessa produkter för att kontrollera 
om de var säkra att använda.

Säkert halloweensmink, 
bra betyg till handlarna

produkter som riktar sig till barn lyfts fram 
som särskilt viktiga.

Kommunen gjorde under november månad 
besök i butikerna och tittade på lite olika 
typer av smink. Det preliminära resulta-
tet visar inte på några allvarliga brister 
i märkning eller innehåll. Bra betyg för 
kommunens handlare! 

Är man nyfiken på slutresultatet kommer 
en rapport på Läkemedelsverkets hemsida 
i mars 2017. 

Te
m
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Lyssna på fullmäktige
Visste du att Forshagas fullmäktigesammanträden 
direktsänds i radio och webbradio? De går också att 
lyssna på i efterhand, på www.forshaga.se.
Kunskapsradion (Karlstad Rocks) 92,2 Mhz eller  
www.karlstadrocks.se/webbradio

Anne Hellström
Kommunikatör

Kommunfullmäktige har antagit en policy 
som från och med 2017 gäller samtliga 
måltider i kommunal regi. Måltidsverksam-
heten är styrd av många lagar, förord-
ningar, regler och riktlinjer. Därutöver har 
kommunen valt att ha en policy för att 
genom den visa hur vi ska arbeta med den 
offentliga måltiden. 

Måltidspolicyn är kopplad till kommu-
nens övergripande mål, bland annat 
målet hållbar utveckling. Ett av målen i 
måltidspolicyn är att andelen ekologiska, 
rättvisemärkta och/eller närproducerade 

Måltidspolicyn är kopplad till kommunens övergripande mål, bland annat hållbar utveckling.

Vår vision är att måltiden ska vara en av dagens höjdpunkter, att 
maten är god och näringsriktig och producerad med hänsyn till miljö 
och hållbar utveckling.

Mer ekologiskt, rättvise-
märkt och närproducerat 
i nya måltidspolicyn

livsmedel ökar till 100 % senast 2030. Med 
närproducerade livsmedel menas livsmedel 
som är producerade i Värmland. 

Den nya policy är uppdelad i en sida med 
målen för verksamheten och separata 
texter för skola, förskola och fritidshem, 
omsorg, livsmedel samt organisation och 
kompetens.

Hela policyn finns att läsa på 
www.forshaga.se

Solkartor visar 
solenergi
Att växa hållbart innebär i mångt och 
mycket att inte konsumera mer än vad 
jorden kan producera. Ett sätt, det finns 
många, kan vara att se till sig själv, hur 
och vilken energikälla man använder för 
sin konsumtion av energi i hemmet. Idag 
använder fortfarande många direktver-
kande el till att värma sina hus, el som 
många gånger kommer från olja eller 
kol som är fossila bränslen. 

Att använda förnybara energikällor, 
som till exempel vår fantastiska sol 
till solenergi, är ett bra och hållbart 
alternativ. Solenergi kan användas till 
hushållsel, varmvatten eller varför inte 
till att ladda sin elbil?

Allt fler är intresserade av solenergi och 
vi har nu tagit fram en solkarta över 
samtliga hustak i kommunen, både i tät-
ort och på landsbygden. Kartan visar, på 
ett enkelt sätt, hur mycket just ditt hus 
beräknas producera och hur mycket du 
kan spara varje år. Solkartan har tagits 
fram för att fler invånare ska ges möjlig-
het att få mer information om solen-
ergi, och i slutändan att fler ska få upp 
ögonen för tekniken och förhoppningsvis 
investera i solceller eller solvärme. 

Du hittar solkartan på kommunens 
hemsida från början av december 
månad. Vill du ha mer information om 
solenergi eller andra energibesparande 
åtgärder, kontakta mig!

Jonas Höglund
Klimatstrateg och energirådgivare

Tel: 054-17 23 50
jonas.hoglund@forshaga.se

Tem
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Lördagen den 12 november var det åter dags att bygga ett Forshaga 
kommun i miniformat! Över 70 utställare från företag, föreningar 
och organisationer var på plats och visade upp sitt utbud under 
fjärde upplagan av Vardagslivs-mässan. Stort tack till alla utställare 
och besökare!

I A-hallen ställde drygt 70 av kommunens 
företag, föreningar och organisationer ut 
och Deje sporthall var välfylld av besökare 
från öppning till slut. 

I B-hallen fanns det hinderbana och hopp-
borg för barnen och kommunmaskoten 
Björn smet in på mässan några gånger un-
der dagen för att kramas och fotograferas 
tillsammans med barn och besökare. 

På scenen var det flertalet uppvisningar 
under dagen bland annat modevining, 
folkdans och jumping som Anders Ljung-

sten (konferencier) blev utmanad av Ve-
ronica Oldne (konferencier) att testa på. 
Detta fångades på film och blev efteråt 
mässans stora snackis och virala succé! 
Över 9 000 har sett videon på Facebook 
där Anders gör sitt bästa för att hänga 
med tjejerna från Hälsohuset när de försö-
ker lära honom jumping fitness. 

Budkavle för fossiloberoende vägtrafik
Forshaga först ut i Värmland att skriva 
under budkavlen från Green Drive Region.
Budkavlen är ett sätt att samverka kring el, 
vätgas och biodrivmedel tillsammans med 

Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Var Dags Livs-mässan 2016

Linda Jungarå
Kommunikatör

kommunerna. Hela Forshaga kommun-
styrelse signerade budkavle-dokumentet 
för att tillsammans med Green Drive Region 
verka för en fossiloberoende vägtrafik.

Många intresserade besökte Green Drive 
Regions monter samt tog tillfället i akt att 
provköra en elbil.

Kommunstyrelsen skrev under budkaveln.
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Linda-Marie Fors
Näringslivssamordnare

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

Näringslivsdagen – digitalisering
Över 80 stycken deltagare valde att besöka årets näringslivsdag som i år handlade om 
digitalisering. Vi lever ju i ett digitalt samhälle där det blivit stort fokus på teknik, 
internet och sociala medier och syftet med dagen var att våra företagare skulle få mer 
kunskap, inspiration och kött på benen om de funderar eller håller på att digitalisera 
sina företag. Tina Sayed Nestius som var första föreläsaren för dagen, och som dessutom 
gav ut en gratis bok till varje deltagare, hade till exempel en massa bra tips om hur man 
lyckas som företag på Facebook och andra sociala medier. 

– Vi är otroligt glada för förstaplaceringen 
i Bästa Tillväxt! Här i Forshaga har vi 
en bredd av företag i kommunen, men 
vi är särskilt starka inom verkstads- och 
handelssektorn. Vi befinner oss i en region 
där det växer så det knakar just nu, det är 
väldigt positivt för företagen i kommunen! 
Det finns en bred yrkeskunskap i Forshaga. 
Många av våra företag har varit aktiva här 
i många år och har en tydlig koppling till 
kommunen – det är positivt för alla inblan-
dade parter, säger näringslivssamordnare 
Linda-Marie Fors. 

Priset Bästa Tillväxt tilldelas den kommun 
i varje län där företagen har bäst tillväxt. 
Priset delas ut årligen av kreditupplys-
ningsföretaget Syna, som granskar bokslut 
från samtliga svenska aktiebolag för att 
utse vinnarna. 

Bästa tillväxt 2016 
Den 16 november tilldelades Forshaga kommun tillsammans med 
våra företag utmärkelsen Bästa tillväxt 2016. Utmärkelsen går till 
den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin 
omsättning och går med vinst.

De 18 företag som 
uppfyllt samtliga  
tre kriterier
• Deje Trä AB 
• Kongens Åkeri AB
• Daniel L Bygg AB Montagetjänst
• Bodin & Co. AB
• Fomek Industriservice AB 
• Plåt & Takspecialisten i Värmland AB
• Forshaga Dentaldepå AB
• Slawek Bygg och Måleri AB
• Hjertstedt Bygg i Värmland AB
• Sundin Bulk AB
• Håkans Bilar i Forshaga AB 
• Sven Bergs Åkeri AB
• Johan Pallin Åkeri AB 
• Thor Hagströms Bygg AB
• Jonas Hoffman Byggställningar AB
• Värmlands Trä och Stenslipare AB
• JTM SÄK AB 
• Forshagabostäder AB (FABO) 

Ung Digital Idé är ett projekt som 
drivs av Compare och elva kommuner 
i Värmland och riktar sig till personer 
mellan 16 och 35 år som vill starta 
företag. 

Affärsutvecklare från Compare 
kommer vara ute i kommunerna för 
kostnadsfri coaching av unga idébä-
rare, oavsett var de befinner sig i 
processen. Man kommer få hjälp med 
att utveckla sina idéer och sitt företag 
och få inspiration. Affärsutvecklarna i 
projektet har egna erfarenheter som 
egna företagare och entreprenörer. 

En digital framtid
Eftersom världen blir allt mer digital 
har Compare valt att lägga på den 
digitala biten i projektet. 

Betydelsen för bygden
En förhoppning är att unga ska se 
möjligheten i att driva företag på de 
mindre orterna. Här skapar ju digita-
liseringen dessutom stora möjligheter 
för att lyckas eftersom det öppnar upp 
nya dörrar för till exempel en större 
marknad.

Vem kan delta?
Är man mellan 16 och 35 år så kan man 
boka tid för en kostnadsfri coaching. 
Det kommer även att hållas olika 
event och föreläsningar som man kan 
medverka på för att få inspiration, 
hjälp och mer information. Är man 
ett nystartat företag är man också 
välkommen att höra av sig.

Affärsutvecklare i Forshaga
Fredrik Lindholm
Telefon: 070-733 39 23
fredrik.lindholm@compare.se
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Kulturer möts

Kulturer möts är namn på en dag i kommunen. 
Dagen finns för att visa vad Kulturskolan gör 
och för att ge kulturer möjlighet att mötas. 

Kulturer möts öppnades i november av 
Forshagas kommunalråd Per Lawén. 
Han sa att det är viktigt att människor 
från olika kulturer lär känna varandra. 

Han sa också att fördomar kan försvinna 
när människor träffas och samarbetar.
Att ha fördomar är att tro att en hel grupp 
människor är på ett visst sätt. 

Kurdisk musik, filippinsk sång och syriansk musik
är exempel på vad besökarna fick lyssna på.      
Det var också film, foto, dans, kläder, mat och fika
från olika länder och kulturer.    

Josefin Berger är kulturchef i Forshaga kommun.
Hon tycker att Kulturer möts blev en mycket 
bra dag.

Simskola för ensamkommande barn

Forshaga kommun öppnade sitt första boende 
för ensamkommande barn hösten år 2012. 
Många av de som kom till Sverige var inte vana 
vid vatten och kunde inte simma.  

År 2013 började Svenska Livräddningssällskapet
med simskola för alla ensamkommande barn 
i kommunen. 
Barn måste kunna simma för att bli godkända 
i ämnet idrott och hälsa i skolan

Mer än 40 av de ensamkommande barnen är nu 
godkända i simning. 
Det gör att de har fått kunskaper att vara i vatten 
och att vara nära vatten. 

Svenska Livräddningssällskapet har också kurser 
för elever som har lärt sig simma och som kan 
två språk eller flera språk.  
De eleverna kan utbilda sig till simlärare. 
I Deje finns tre fler-språkiga ungdomar som har 
utbildat sig till simlärare.

Under dagen spelades musik från olika kulturer. Saarab, Nassim och Gholam är nyutbildade simlärare.
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Var Dags Livs-mässan

Stort tack till alla som var med på 
Vardagslivs-mässan i Deje sporthall. 

I A-hallen ställde mer än 70 av kommunens 
företag och föreningar ut.  
Arbetsförmedlingen, Forshaga IF och Swedbank 
var några av de som ställde ut.  

I B-hallen fanns hinderbana och 
hoppborg för barnen.
Där fanns också kommunens maskot. 
Det är en nalle som heter Björn.  
Björn kom till mässan för att kramas 
och för attfotograferas tillsammans 
med barn och besökare. 

På scenen i sporthallen var det bland annat 
folkdans, mode-visning och jumping.  
Jumping är att hoppa på mjuka mattor. 

På internet kan man se tjejer 
från Hälsohuset hoppa. 
Man kan också se Anders Ljungsten 
testa jumping. 
Han var en av program-ledarna på mässan. 
Över 9 000 personer har sett filmen på Facebook 
när Anders försöker lära sig jumping fitness. 

Det var många som besökte mässan i Deje.  
Sporthallen var fylld av besökare från att 
hallen öppnade till stängning. 

Historiska platser 

I Forshaga kommun finns fem skyltar 
som informerar om historiska miljöer. 
Det är platser som har en gammal och 
intressant historia. 

På varje skylt finns en bild och information 
om hur platsen såg ut förr i tiden och hur 
platsen användes förr i tiden. 

I framtiden kanske det blir fler skyltar om 
historiska platser i kommunen. 

Nya regler för måltider 

Kommunfullmäktige har bestämt regler för 
alla måltider i kommunen från år 2017. 
Maten ska vara god och ge bra näring. 
Vitaminer är exempel på näring.  

Maten ska helst vara närproducerad. 
Det betyder att den ska komma från Värmland. 
Maten ska också vara producerad på ett sätt 
som är bra för miljön. 
Du kan läsa om reglerna för kommunens måltider 
på www.forshaga.se.

Invigningen av skyltarna om historiska platser.Vardagslivs-mässan i Deje sporthall.
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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

Fredag 16 december
Hockeytrean D Västra
Ängevi, 20.00. 
Forshaga IF 2 möter Hammarö Chiefs. 

Lördag 17 december
Sjung in julen
Forshaga Kyrka, 18.00. Sjung in julen 
med Forshaga Kyrkokör, Forshaga Manskör, 
Alla kan sjunga-kören.  

Handboll HKB - Falköping AIK HK
Deje sporthall, 14:00. 
Damer Division 2 

Dans till Streaplers
Forshaga Folkets hus, 20.00.
Välkommen att dansa loss. 

Hantverksdagar
Kulturhuset, Lördag 11-16 och söndag 11-15.
Utställning och försäljning av olika hantverk. 
Föredrag. Serveringen är öppen. 

Med reservation för ändringar

Låt oss alla hjälps åt att sprida 
viktiga, roliga och spännande
evenemang och större händelser 
i kommunen. 

Det kan du göra genom att föreslå 
evenemang på www.forshaga.se. 
Det hamnar då i vår kalender där vi 
plockar information till Visit Karlstad 
och även Visit Värmland om det är av 
nationellt intresse. 

Dag för Dag - evenemangskalender
Anmäler du ett evenemang i vår 

evenemangskalender i rätt tid kom-
mer evenemanget även finnas med 
i broschyren Dag för dag där alla 
evenemang i Forshaga, Grums, Ham-
marö, Karlstad och Kil finns med. 
Dag för Dag finns bland annat på 
alla InfoPoints (turistinformation) i 
Karlstadsregionen. 

Evenemanget har också stor chans 
att spridas och synas i och på:
• Välkomstskylten vid riksväg 62 
• Vår Facebook-sida
• Kontakten

Så här gör du:
• Surfa in på www.forshaga.se 
• Scrolla ner till den lilla blå  

kalendern på höger sida
• Klicka på ”föreslå evenemang”
• Fyll i formuläret med information 
• När du skickar evenemanget ham-

nar det hos vår InfoPoint som läg-
ger upp det i vår kalender och på 
Visit Karlstad och eventuellt Visit 
Värmland inom två arbetsdagar. 
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Vad händer i vår kommun? Vi sprider ditt evenemang!

Har du sett våra nya skyltar som ska visa 
och informera om historisk miljö? Den 10 
november hade vi officiell invigning då 
bland annat Jan Hagstrand, vår före detta 
kultur- och fritidschef, berättade om 

Nya skyltar informerar om historisk miljö
bakgrunden till skyltarna och hur arbetet 
med att ta fram dem har gått till. Innan 
avtäckningen höll också vårt kommunalråd 
Per Lawén tal och förklarade Historisk 
miljö invigd. 

Än så länge finns det fem skyltar men Jan 
säger att det finns önskemål om att kom-
munen ska ta fram fler eftersom vi har en 
anrik och intressant historia kring många 
platser här i kommunen. På varje skylt 
finns det en historisk bild och fakta om hur 
platsen såg ut och användes förr i tiden.

De fem olika skyltarna

Forshaga biograf
Var: Storgatan i Forshaga, mellan 
kommunhuset och Nordéa

Sveanäs affärsfastighet
Var: Esplanaden/Storgatan, Forshaga

Värmlands första hockeyplan
Var: Hockeygatan, Forshaga

Deje centrum 
Var: Parkeringen vid Rooths kläder

Bruksmagasinet, tusenåriga eken 
Var: Vid Mölnbacka herrgård

Linda Jungarå, kommunikatör

Fredag 30 december

Matz Rogers
Forshaga Folkets hus, 20.00.
Välkommen att dansa loss!

Familjecentrum
Familjecentrum har öppet ända fram 
till den 22 december. Efter ett litet 
jullov kör verksamheten igång igen 
den 11 januari. Varmt välkomna!               


