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Äntligen sommar! 

En tid av prövning 
ligger snart bakom 
oss. Så småningom 
kommer vi hitta 
tillbaka till privi-
legiet av att kunna 
ta del av den gåva 
som gemenskapen 
ger. Under pande-
min har många av 
oss närt en längtan 

efter att få umgås, samtala, skratta och 
njuta av närheten till andra. 

Snart är vi där, men inte riktigt än. Låt 
oss därför reflektera över det som varit 
och dra lärdom ur det. Livet består av 
både en blå himmel men också ibland 
av mörka moln. Det gäller att finna en 
mening med de mörka molnen och 
göra det klokaste av olika situationer.

I kommunen har jag förmånen att 
träffa många invånare, företagare och 
föreningar som arbetar för att få vår 
plats än mer attraktiv att bo på eller 
besöka. Att vi tillsammans tar ansvar 
att hålla rent, snyggt och inbjudande 
är också att säga välkommen till 
andra. En besökare eller en gäst ska 

alltid tas väl omhand, så att den i sin 
tur kan tala gott om vår plats.

Det rika utbud vi har av olika lokala 
upplevelser gör att alla har goda möj-
lighet att finna något som passar. Ett 
svalkande dopp i någon av våra fina 
sjöar eller en spännande trollvandring 
i Skivedsskogen med barnen eller 
barnbarnen. 

En härlig sommardag kan vara att 
fylla släpkärran med virke på någon 
av våra brädgårdar eller äta korv på 
Tut-bingon eller varför inte en härlig 
gräddglass med jordgubbar! . Ja, det 
finns oändligt att upptäcka, men glöm 
inte bort att den enklaste spontana 
grillkvällen där du kan trivas med 
släkt, vänner eller grannar, kanske är 
den som du minns bäst.

Det är vår gemensamma plats som är 
vår gemensamma rikedom, ta hand 
om dig och ha en riktigt fin sommar! 

Elda säkert
Vill du elda i naturen är det viktigt 
att du gör det under säkra förhållan-
den. Välj platsen med omsorg, gärna i 
närheten av ett vattendrag, där det inte 
är risk att den sprider sig eller skadar 
marken och grönskan runt omkring. 

Grus eller sandig mark är bra under-
lag. Mossa och jordig skogsmark är 
mindre bra. Där finns det risk att elden 
sprider sig eller kan ligga och pyra 
nere i marken och senare flamma upp 
igen. Du får inte elda på berghällar 
eller större stenblock eftersom de kan 
spricka. 

Om du inte har med egen ved kan du 
ta torra kottar, pinnar och grenar på 

marken. Kom ihåg att du aldrig får ta 
grenar från levande träd eller buskar 
för att använda som ved.

Vandrar du i ett naturreservat kan det 
finnas särskilda bestämmelser angå-
ende eldning, så kolla upp det innan 
du går ut. 

I vår kommun finns många iordning-
gjorda grillplatser där det är säkert 
att göra upp en eld. Karta där alla är 
utmärkta finns på kommunens webb-
plats karta.forshaga.se/

Eldningsförbud 
Om det är risk för brand i skog och 
mark kan Länsstyrelsen eller Rädd-
ningstjänsten besluta om eldnings-

förbud. Då är all öppen eld förbju-
den, även eldning i iordninggjorda 
eldstäder. Information om brandrisk 
eller eldningsförbud kan du få på 
Räddningstjänstens och Länsstyrel-
sens webbplatser.

Inte störa - inte förstöra
Vår allemansrätt ger oss en unik 
möjlighet att röra oss i skog och mark. 
Men det är inte bara en rättighet utan 
vi har också en skyldighet. Att inte 
störa, inte förstöra och förstås att ta 
med allt skräp hem. Läs mer om al-
lemansrätten på naturvardsverket.se/
allemansratten.

Visst är det mysigt att äta ute! Ta en paus under vandringen eller cykelturen, hitta en fin plats i solen,  
kanske vid en sjö. Och så mycket godare maten smakar. Speciellt om du också lagar till den ute. Kaffe i 
termos är förstås helt okej men ett strå vassare är nykokt kaffe vid en lägereld, kanske med varma, grillade 
smörgåsar till. Om du inte vill göra upp en eld kan du använda ett stormkök. 

17 februari
28 april
16 juni
22 september
1 december

1. Vaccinet i sprutan hjälper din kropp 
att skydda sig mot covid-19.

2.  Vaccin kan minska risken att bli 
svårt sjuk eller dö i covid -19.

3. Efter vaccinationen bygger  
kroppens immunförsvar upp ett 
skydd mot covid-19.

4. Blir du inte sjuk så minskar också 
risken att du smittar andra.

5. Att vaccinera sig minskar smitt-
spridningen i hela samhället. 

6. Vaccinet mot covid-19 erbjuds alla 
som är 18 år och äldre.  
Vaccinationen är gratis.

7. De som riskerar att bli allvarligt 
sjuka erbjuds vaccinet först.

8. Mer information om vaccinationen 
och när du kan vaccinera dig finns 
på www.1177.se.

En hälsning från Folkhälsomyndigheten: 

Vaccinationen skyddar dig och andra

Vi käkar lunch ute idag!
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Sommartips!
Gamla Kraftstationen
Varje år fylls den gamla kraftstatio-
nen i Deje med en rik blandning av 
konst. Konstnärer från hela landet 
ställer ut i den historiska byggnaden 
där deras verk adderar något nytt till 
miljön. Kontrasterna gör besöket i 
denna konsthall till en upplevelse. 

Gamla Kraftstationen i Deje har 
öppet varje torsdag-söndag klockan 
11-16.

För att veta mer om årets utställning-
ar, besök www.gamlakraftstationen.se 
eller följ konsthallen på Instagram 
eller Facebook. 

Forshaga Hembygdsgård
Vid hembygdsgården i Skived kan 
du njuta av en härlig sommardag 
i en naturnära miljö. Här finns 
örtagård, historiska byggnader och 
ytor för en sommarpicknick. Under 
sommaren kan du även besöka hem-
bygdsföreningens café. 

Sommarcaféets öppettider  
Tisdag-torsdag klockan 09.30-13

Följ föreningen på Facebook för att 
hålla dig uppdaterad om vad fören-
ingen erbjuder!

Övre Ulleruds hembygdsgård
I Edeby finns hembygdsgården som 
ligger precis vid Klarälvsbanan. 
Under sommaren bjuds det på kaffe-
servering från Edeby Glass & Mat 
Café. Varför inte ta cykelturen förbi 
den här pärlan? 

Caféets öppettider 
Torsdag 11.30-18
Fredag 11.30-20 (17-20 Buffé)
Lördag 11.30-18
Söndag 11.30-18

Föreningen uppdaterar sin Facebook 
regelbundet om vad de har på gång. 
Följ dem där!

Nedre Ulleruds Hembygdsgård 
Idyllen Nedre Ulleruds Hembygds-
gård har stora gräsytor med tradi-
tionella röda byggnader. Det är en 
plats som andas historia och bjuder 
in till en fika i gräset eller familjeda-
gar med sommarlekar. 

Hembygdsgården arrangerar kolbul-
legrillning, utställningar och andra 
aktiviteter. Håll utkik på föreningens 
Facebooksida, för information när de 
bjuder in till aktivitet!

Mölnbacka Bygdegård
I Mölnbacka finner du en bygdegård 
som bjuder in till naturupplevelser 
likväl som umgänge med vänner. 
Härifrån kan du ta dig runt på den 
vackra Kulturstigen eller stanna till 
vid grillplatsen och utegymmet för 
en dagsaktivitet av både stillsamhet 
och aktivitet. Bygdegården arrange-
rar aktiviteter för allmänheten under 
normala omständigheter, när de åter 
kan bjuda in till sammankomster 
meddelas på deras Facebooksida. 

Café Rasten på Forshaga lärcenter 
Trots att eleverna har lov håller café 
Rasten öppet för allmänheten. 
21 juni-6 augusti,  
måndag – fredag 8 -15.30

Trollstigen i Skived
I Skivedsskogen, ovanför Forshaga 
Hembygdsgård, kan du möta bland 
andra Skogsvätten, Trollmor Fiola 
och bockarna Bruse. De finns vid en 
1 kilometer lång slinga tillsammans 
med deras andra trollvänner. Pro-
menaden utgår från parkeringen vid 
Skiveds motionsspår.

Klarafors Event
Klarafors Event erbjuder natur-
nära och spännande upplevelser i 
värmländsk skog, vatten och natur. 
Vad sägs om fiske, mountainbike, 
vandring, lerduveskytte eller kanske 
utomhusmatlagning? Spana in deras 
webbplats www.klarafors.se för mer 
information. 

Dömle  
Med ett naturskönt läge kan Dömle 
Herrgård Spa & Resort erbjuda mat, 
boende, spa och padel. En riktigt 
lyxig sommardag med andra ord! 
Dessutom ligger ForshagaDeje golf-
klubb bara ett stenkast bort. Besök 
deras webbplatser för mer informa-
tion forshagadejegk.se och domle.se

Upptäck Forshaga från förr
Språkintroduktionsprogrammet 
på ForshagaAkademin har under 
våren undersökt gamla torpruiner i 
Forshaga. Nu delar de med sig av det 
de lärt sig. Vid torpruinerna har man 
satt upp skyltar med QR-koder som 
leder till filmer som allmänheten kan 
ta del av.  

Ta en promenad i sommar och lär 
dig mer om vår historia. Upptäck 
det hårda liv som man levde för bara 
några få generationer sedan. Torprui-
nerna som fått filmer är just nu Flykt-
haget, Haget, Dalen och Svarthultet. 

Förenings- och näringslivet i kommunen erbjuder besökare allt från  
en stilla fika på en avkopplande plats till spännande utflykter och kulturella upplevelser. 

Här kommer ett axplock av tips inför sommaren. Låt dig inspireras av detta och upptäck sen  
hur mycket mer som finnas här. Passa på att tvätta bilen, boka en klipptid, köp dig något fint,  

ge bort en blomma, ät på restaurang eller få mat utkörd. 

Forshaga Folkets Park
Folkets park är en mötesplats för 
både fest, marknader, konferen-
ser och spelningar. På grund av 
Corona har de inte bokat in sina 
vanliga evenamng. Men det finns 
möjlighet att hyra parken för dina 
aktiviteter i sommar. Läs mer på 
www.forshagafolketspark.com eller 
föreningens facebooksida. 

SommarBingo på Ängevi
Forshaga If arrangerar  bilbingo 
följande datum: 13 och 27 juni.
4, 11, 18 och 25 juli samt 1 augusti.
Bingon startar klockan 17. Läs mer 
på deras Facebooksida. 
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Forshaga är en attraktiv boendekommun och många är intresserade av 
att bosätta sig här. Just nu har vi en riktig byggboom med många som 
väljer att bygga sitt eget drömboende. Antalet bygglovsärenden har 

skjutit i höjden och nya områden växer fram.

Genom hela vår kommun finns närhe-
ten till älven och många vackra sjöar 
för bad, fiske och båtliv. Oavsett om 
man bor i någon av våra tätorter eller 
ute på landsbygden så finns naturen 
runt knuten. Här finns ett rikt fören-
ingsliv inom idrott, kultur och fritid 
att ta del av. Vi har en trygg skola och 
omsorg, goda kommunikationer och 
ett näringsliv som växer och mår bra. 
Därtill får vi ofta höra att många kän-
ner sig välkomna och varmt mottagna 
när de kommer hit, både som nyinflyt-
tade och som besökare. 

Allt fler vill bygga och bo
Sommaren är den tid på året då flest 
bostäder byter ägare, enligt Svensk 
mäklarstatistik. Och Forshagas attrak-
tivitet syns i prisutvecklingen. Villa-
priserna har ökat med 19,2 procent de 
senaste 12 månaderna vilket är mer än 
rikssnittet. Just nu är det också många 
som väljer att bygga sitt eget dröm-
boende. 2020 slog antalet bygglovs-
ansökningar i kommunen rekord. Tio 
nya villor stod klara och ytterligare 
åtta beviljades bygglov. 2021 har 
börjat i samma positiva anda. Hela 77 
bygglovsärenden har redan kommit 
in. Det är allt ifrån fasadändringar till 

garage och uterum. 23 av ansökning-
arna är för nya hus varav elva har fått 
beslut om bygglov hittills.

Både kommunen och privata aktö-
rer säljer tomter. Flera områden har 
byggts ut och förtätats. Många är 
intresserade av lantliga lägen men 
där man ändå har nära till service och 
kommunikationer. Att det byggs fler 
villor skapar också en flyttkedja som 
är positiv. Det frigör bostäder för den 
som vill bo i flerbostadshus.

Alla tomterna närmast älven på Älv-
brinken, Tjärnheden är sålda. På Enå-
sen i Skived har flera tomter sålts och 
fler intressenter finns. Invid Ekliden i 
Skived, längs Rudskogsvägen, byggs 
fem nya villor och fler planeras vid 
nya Snickargatan, före detta snickar-
huset på Lundagård. På Mörtvägen 
vid Abborrtjärn har samtliga nio 
tomter sålts. Även vid Vistmansvägen 
i Visterud är det aktivitet. I Visterud 
planeras dessutom för ytterligare 12 
tomter.

Detta, tillsammans med detaljplaner 
som möjliggör ytterligare byggande, 
gör att kommunen kan fortsätta ut-
vecklas och växa.

Vi blir fler
Under förra året valde drygt 700 
personer att bosätta sig i vår kommun 
och här föddes 110 nya små bebisar. 
Vid årsskiftet var vi hela 11 524 enligt 
SCBs statistik. Det är det högsta 
befolkningstalet på 20 år. Och kom-
munen mår gott av att vi blir fler, det 
innebär en bättre ekonomi som i sin 
tur leder till mer och bättre service för 
oss som bor här.

Vi investerar för framtiden
Kommunen gjorde ett bra resultat 
2020. Beslut har tagits på stora investe-
ringar, med satsningar för framtiden. 
De närmaste åren har vi budgeterat 
ungefär 300 miljoner kronor för att 
möjliggöra tillväxt i vår gemensamma 
välfärd. Det handlar exempelvis om 
infrastruktur som vattenreningsverk, 
reservvattentäkt, asfalt, ledgatubelys-
ning, fastigheter, nya områden, centru-
mutveckling, äldreboende, förskolor, 
LSS-boende och simhall. Satsningarna 
gör att kommunens dragningskraft 
ökar och vi skapar förutsättningar för 
kommande generationer.
Tillsammans skapar vi en välkom-
nande plats med hjärtat på rätta stället 
att komma hem till där alla kan växa 
och utvecklas.

Husdrömmar
blir verklighet
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Vackra omgivningar
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.

Mycket att uppleva
Inspirerande konst, musik, djur, natur, 
vanliga och ovanliga blommor, forn-
lämningar, 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 mellan, 
eller hitta ditt eget smultronställe för 
en picknick. Blir du trött och klockan 
mycket finns såklart också olika boen-
dealternativ att välja mellan. 

Nordmark – Klarälvens järnvägar 
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.

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

gamla järnvägsrälsen. På väggarna 
finns fotografier från förr.

Klarälvsloppet
Den 18-19 september går Klarälvslop-
pet av stapeln på Klarälvsbanan. Det 
finns tre grenar att välja mellan i olika 
distanser: rullskidor, cykel och löp-
ning. Elitåkare och motionärer – alla 
är välkomna att delta. Men du kan 
självklart följa loppen från sidan av 
banan också.

Klarälven har varit viktig för vår bygd i 
alla tider. Den har varit mångas försörj-
ning och dess krafter har drivit sågar, 
stångjärnshammare, glasbruk, pappers-
bruk och kraftverk. Älven har också 
varit ett viktigt transportmedel för 
såväl människor som varor. Klarälven 
var den sista flottgodsälven i Sverige 
och hölls i bruk ända fram till 1991. 

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

På Forshagaforsens camping och 
sportfiskecenter kan man köpa fiske-
kort till de flesta av kommunens vat-

ten. På webbplatsen fiskekartan.se finns 
information om bland annat regler, 
priser och vilka fiskar som finns var. 
På fiskekort.se kan du köpa fiskekort 
direkt i mobilen.

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

Följ strömmen
Man kommer nära naturen och djur-
livet när man färdas på älven. Kanske 

möter du en bäver som jobbar på sin 
hydda eller en älg som gått ner för 
att dricka vid strandkanten. Vid lågt 
vattenstånd bildas stora sandbankar 
i innerkurvorna. Håll ytterkurvan så 
har du öppet vatten. 

På Fritidsbanken i Deje finns kanoter 
att låna för den som vill prova på att 
paddla. Har du inte flytvästar till hela 
familjen så låna även det, det är viktigt 
att alla har oavsett om man kan simma 
eller inte. Vill du hellre hyra roddbåt 
kan du göra det på Forshagaforsens 
camping och sportfiskecenter. Där kan 
man också bo på campingen i stuga, 
tält, husbil eller husvagn. 

Vi avråder från att bada i Klarälven. 
Närheten till Klarälven är fantastisk, men 
Klarälven är ingen offentlig badplats och 
vi uppmanar dig att vara försiktig.

Vandra, ta cykeln, inlines eller rullskidor. Banans lätta lutning passar både stora och små familjemedlemmar 
och lämpar sig väl för olika funktionsvariationer. Oavsett om du bor i kommunen eller är här på besök tror vi 
att du kommer att överraskas av Klarälvsbanan och dess omgivningar. Vad vill du upptäcka längs vägen?

Läs mer om Klarälvsbanan och vad 
som finns att upptäcka längs vägen  
på klaralvsbanan.se.
Läs mer om Klarälvsloppet och  
anmäl dig på klaralvsloppet.se.

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

Klarälven Klarälvsbanan
Upplev Överraskas av
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Abborrtjärn
I Forshaga hittar du den mysiga lilla 
badplatsen vid Abborrtjärn. Det är 
långgrunt och på stranden finns gott 
om skugga - idealiskt för barnfamiljer. 
Runt tjärnen går ett promenadspår på 
1,5 kilometer. Man kan även ta turen 
runt närliggande Sörtjärn och då blir 
promenaden 2,5 kilometer. 

Västra Örten
I Mölnbacka ligger badplatsen Västra 
Örten. Sjön är kantad av vackra 
omgivningar och badplatsen är inget 
undantag. I närheten av badplatsen 
passerar en 5 kilometer lång vand-
ringsled som kallas Kulturstigen. 
Leden har 15 informationstavlor som 
guidar dig genom en historisk resa.

Visten
På badplatsen vid Arnäs kan du 
spendera en heldag vid strandkanten. 

Badplatsen har gräsytor att lägga ut 
picknickfilten på. Det är långgrunt 
med sandbotten så det passar bra även 
för de yngre barnen att ta ett dopp här. 
På flera platser runt sjön kan du njuta 
av naturlivet, ta ett dopp, promenera 
eller fiska. 

Skivtjärn
Strax utanför Deje hittar du vår största 
badplats som också besöks av flest 
gäster under sommaren. Delar av som-
maren finns här också en kiosk. Precis 
invid badplatsen ligger skidstugan 
med flera motionsspår från 2,5 kilome-
ter och upp till en mil.

Tillgänglig badplats
Under sommaren ska Skivtjärns 
badplats bli mer tillgänglig för fler. 
Här kommer en ny parkering att 
anläggas, en toalett som anpassats för 
rullstol kommer finnas på området 

och en ramp som leder ned i vattnet 
ska installeras. Arbetet är påbörjat och 
planeras att färdigställas under som-
maren. 

Säkerheten
På alla våra badplatser finns rädd-
ningsbojar – tveka inte att använda 
dem om det behövs. 

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

Inför badsäsongen genomför vi 
dykbesiktning på alla kommunala 
badplatser. Syftet är att hitta och un-
danröja eventuella farliga föremål som 
döljer sig under ytan. För att undvika 
olyckor bör du ändå undersöka vad 
som döljer sig under ytan innan du 
hoppar i. 

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

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

Under vecka 24 öppnade vi höstens 
kurskatalog och nytt för höstterminen 
är att du betalar dina kurser direkt vid 
anmälan. Kurskatalogen hittar du på 
webbadressen forshaga.se/kulturskolan

Nyheter!

Oljemåleri 
Lär dig att måla med olja! Under höst-
terminen erbjuder Kulturskolan en 
kurs i oljemåleri på duk tillsammans 
med konstnären Olga Magnusson.

Musikalensemble – “Anything can 
happen if you let it!” 
Till hösten kommer det finnas möjlig-

Nyheter på Kulturskolan 

het att söka en helt ny kurs på kultur-
skolan – Musikalensemble! Kursen 
erbjuder gruppundervisning i både 
sång och dans som kombineras.

Slagverksensemble 
Drömmer du kanske om att bli trum-
mis i ett rockband eller slagverkare i 
en orkester? Då är trum- och slagverk-
skurserna på kulturskolan någonting 
för dig! Från och med i höst erbjuds 
alla trum- och slagverkselever också 
en plats i Forshaga Slagverksensemble.

Sommar på  
biblioteken
På sommaren kanske man äntligen 
får tid och ro att läsa den där boken 
man tänkt på. Våra bibliotek har 
öppet både som vanligt och med 
Meröppet. 

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

Forshaga bibliotek
Öppettider 14 juni - 15 augusti

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

Deje bibliotek
Sommarstängt 25 juni - 15 augusti

Under stängningen är biblioteket  
fortfarande tillgängligt via Meröppet:

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

Extraöppet 21 juni - 24 juni
Passa på att registrera dig för Meröppet 
eller låna på dig läsning inför sommar-
stängningen.

Måndag 14 -19
Tisdag   10 -14
Torsdag  10 -14

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

Fredag  10 - 14
Lördag stängt
Söndag  stängt

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

• Bondgård på Almvägen, Deje
• Riddarborg på Fältgatan, Forshaga
• Djungel vid Granliden, Forshaga
• Skeppsbrott på Anneberg, Forshaga

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

Kom ut och lek!
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520 personer har redan tagit sig ut i kommunen för att leta efter de rosa  
stolparna eller som de också kallas; checkpoints. Friskvårdssatsningen Hittaut 
Forshaga är i full gång sedan i slutet av april. Med hjälp av karta finner du de 
utplacerade stolparna. Så ta dig ut, hitta stolpar, nya platser och få motion! 

Än är det inte försent att haka på jak-
ten på checkpoints. I kommunen kom-
mer det under säsongen att finnas över 
200 checkpoints att söka efter. Redan 
nu har 12 387 registreringar gjorts av 
deltagarna som varit ute tidigt under 
stolpjakten. 

Cykla, gå eller spring
I de två huvudkartorna hittar du alla 
checkpoints som finns utplacerade. De 
finns att hitta både i Deje och i Fors-
haga. De är olika svåra att hitta och ta 
sig fram till, därför passar aktiviteten 
alla. Kartan innehåller även cykelkar-
tor där du hittar vilka checkpoint som 
du kan ta dig till på hjul.  

Hitta ut i Forshaga

Sommarens extrasläpp 
Under säsongen släpps extra check-
points. Dessa checkpoints finns med i 
den tryckta kartan från startdatumet 
men dyker upp i appen och ute på 
fältet vid följande datum:

15 juni, Visterud och Forshaga Norr
15 juli , Skived
15 augusti, Tjärnheden och Arnäs

Kom igång
Det är enkelt att haka på stolpjakten. 
Det enda du behöver är en karta. Det 
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. 

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

Foto: Christian Olars

Foto: Svenska orienteringsförbundet 

Vandring med möjligheter
Sisugården är ett motionsområde som 
erbjuder flera aktiviteter för besö-
karen. Idag finns flera motionsspår, 
hinderbana, bastu och omklädnings-
rum. Under sommaren installeras 
även ett utegym på platsen. Det finns 
också möjlighet att grilla och äta sin 
matsäck .

Sisuleden är den längsta leden i 
kommunen. Från Sisugården kan du 
välja att gå mot Kil eller mot Deje, 
sträckan i båda riktningarna är cirka 
15 kilometer. Längs leden finns gamla 
kolbottnar, gravrösen och torpruiner. 
Underlaget varierar mellan grusvä-
gar, motionsspår, stigar och terräng. 
Naturen varierar och går genom både 
barrskog, lövskog och mer öppna 
landskap. 

Vandring med lokalhistoria
I de båda centrumorterna Deje och 
Forshaga finns det kulturhistoriska 
vandringar att gå eller cykla. Dessa 

sträcker sig runt och genom de båda 
centrumkärnorna och är cirka 10 
kilometer långa. Till dessa vandringar 
finns en folder med information om 
orterna. Här kan du få veta mer om 
platserna och dess historia. Foldern 
ger bakgrund till vilka byggnader, 
personer och verksamheter som har 
funnits i Deje och Forshaga. 

Naturnära vandringar
Du som är intresserad av flora och 
fauna kan upptäcka två spännande le-
der strax utanför Forshaga. Vid Löved 
finns en botanisk vandring som är cir-
ka två kilometer lång. Lövedsområdet 
är mycket artrikt och hittills har cirka 
360 kärlväxter noterats i området. Av 
dessa är 48 avbildade och beskrivna 
på de skyltar som finns uppsatta längs 
stigen. Inte långt från Löved kan du 
ta dig till Fågeltornsleden som tar dig 
till Norra Hyn. Det är en artrik fågelsjö 
med många häckande arter, bland 
annat tranor, gäss, änder, flera sångare 
och en skrattmåskoloni. Tornet är ett 

så kallat morgontorn, vilket innebär 
att du på morgonen observerar sjön i 
medljus, vilket underlättar vid fågel-
skådning.

På forshaga.se finns mer vandring att 
upptäcka. Det finns även en broschyr 
med förteckning över kommunens 
spår och leder att hämta på våra Info-
Points. 

Utvecklingsarbete
I kommunen pågår ett utvecklings-
arbete kring våra vandringsleder och 
sevärdheter. Arbetet syftar till att 
synliggöra dessa platser för invånare 
och besökare. Vi gör bland annat en 
översyn av de leder som kommunen 
har. Lederna ska tas hand om för att 
fortsätta vara attraktiva för besökarna. 
Det handlar om att vårda naturen, att 
underhålla stigar och terräng samt att 
säkerställa att skyltning och vägvis-
ning längs sträckorna är enhetlig och 
tydlig. 

Kommunen har flera vandringsleder, stigar och motionsspår för promenad, löpning och upplevelser.  
De är olika långa och erbjuder varierad natur. På flera platser finns även möjlighet att addera bad,  
grillning eller kulturhistoria till sin vistelse. 

Upptäck en ny stig

Välkommen till 
äventyret Värmland 
På visitvarmland.com hittar du tips 
på vacker natur, storslagna vatten, 
unika boenden och kulinariska 
matupplevelser som tillsammans 
skapar en salig upptäcktsresa ge-
nom hela Värmland. Och det bästa 
av allt är att du redan är framme! 

Destination Forshaga 
I slutet av maj lanserades vår egen 
destinationssida på visitvarmland.
com/forshaga. Här samlar vi aktivi-
teter, evenemang, boende, kultur, 
historia och mycket mer från just 
vår kommun.  

Är du arrangör och vill att vi  
publicerar din aktivitet?  
Mer information och formulär 
finner du på forshaga.se/evenemangs-
tips. Tillsammans hjälps vi åt att 
återigen fylla vår kommun med liv 
och rörelse!

ViVi gillar att gillar att 
du följer ossdu följer oss
Forshaga på Facebook: Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/www.facebook.com/
forshagakommunforshagakommun

0 0 5

Den 2 juni 2021 hade vi 5005 följare.

5
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Genom en bra planering skapar vi förutsättningar för att Forshaga kommun 
växer på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs. 

Utställning av Forshagas 
nya översiktsplan 

En översiktsplan är ett omfattande 
dokument med övergripande strate-
gier för hur kommunen ska utvecklas 
och bevaras. En översiktsplan anger 
hur kommunens mark och vatten ska 
användas och hur bebyggelsen ska 
utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. 

Många deltog i våra dialoger
Arbetet med vår översiktsplan har på-
gått sedan 2018. Arbetet inleddes med 
ett omfattande förarbete med dialoger 
både fysiskt på olika platser i kom-
munen samt digitalt. Många deltog i 
dialogerna, invånare, näringslivsråd, 
kommunala rådet för pensionärer och 
funktionsvarierade, ungdomsrådet, 
tjänstepersonal och politiker. Den 
tidiga dialogen har sammanställts 
och finns tillgänglig på kommunens 
hemsida. 

Reviderats och utvecklats
Översiktsplanen var ute på samråd un-
der sommaren 2020. Samtliga synpunk-
ter som inkom under samrådstiden har 
sammanställts i en samrådsredogörel-
se. Efter samrådet har översiktsplanen 
reviderats och utvecklats ytterligare. 

Lustenrundan
På grund av rådande pandemi är 
kommunens konstrunda, Lusten-
rundan inställd i år. Vi kommer 
istället att publicera en digital fol-
der med bilder från Lustenrundans 
konstnärer. Folder kommer att 
finnas kommunens hemsida under 
augusti månad.

Vi ses på fältet 
i sommar 
Varje fredag- och lördagskväll 
under sommaren kommer våra 
ungdomssamordnare att finnas 
närvarande i Forshaga och Deje. 

Fältverksamheten handlar om att 
vara där unga är för att möta unga, 
skapa ökad trygghet såväl som att 
förebygga risker. 

Behöver du komma i kontakt med 
fältarna under helgerna nås de på 
fälttelefonen, 076-725 34 85.

Lustenrundan

Varför lägger staten, regioner och 
kommuner pengar på konst?
Att möta färg och form, samtidskonst 
och äldre konst ska inte vara avhängt 
en liten kulturelit. Den offentliga kon-
sten är till för alla, oavsett bakgrund 
och intresse. När konsten kliver ut ur 
sina traditionella rum som museum 
och gallerier når den människor i 
deras vardag och skapar nya möten 
och dialoger. Den offentliga konstens 
uppgift är inte bara att smycka och 
försköna stadsrummet. Konsten kan 
också väcka diskussion och frågor. 
Den bidrar till att göra en plats unik 
och har genom historien ofta varit 
ett sätt att markera värde, att visa på 
betydelsen av en plats. 

Att uppleva konst är en mänsklig rättighet
De kulturpolitiska målen som antagits 
av riksdagen är tydliga - Kulturen ska 

vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefrihet som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta 
i kulturlivet och kreativitet. Mångfald 
och konstnärlig kvalitet ska prägla 
samhällets utveckling.

Forshagas senaste konstverk
I sommar kan du se kommunens 
senaste två inköpta konstverk. ”Tack 
mödrar det gjorde ni bra” som finns 
monterat på Forsledsbron i Deje. På 
informationsskylten mittemot sitter 
även en QR-kod, håll din mobilkamera 
mot koden så får du upp en film där 
konstnären Anna Lidberg berättar om 
konstverket.

Vid multisportarenan i Forshaga finns 
Henric Thågs senaste målning som in-
spirerats av en gammal bilkyrkogård 
och Lustenbåtar.

Du kan också testa dina kunskaper 
om konst i appen ActiveQuiz, använd 
FORSHAGA som Quizrums-ID.

Öppen konstvägg
Du vet väl om att du själv kan vara 
med och skapa konst i det offentliga 
rummet i Forshaga? På den öppna 
konsväggen, på Forshaga Sporthalls 
fasad mot Europavägen 1E, får alla ut-
trycka sig konstnärligt. Väggen är öp-
pen dygnet runt och vem som helst är 
välkommen att måla med till exempel 
pensel, roller eller sprayburk. 

I anslutning till väggen finns ett 
vardagsrum i utemiljö, en träffpunkt 
där du kan sitta i betonggjutna fåtöljer, 
ladda din telefon och samtidigt an-
vända gratis Wi-Fi.

Den offentliga konsten har en lång tradition i Sverige och konst av hög kvalitet ska vara en del av människors  
vardag. Detta var självklara mål redan när det svenska välfärdssamhället växte fram, när nya bostäder och  
livsmiljöer skapades skulle även konsten ingå.

Varför offentlig konst? Sista tillfället att tycka till
Nu är det dags för utställning av över-
siktsplanen inklusive miljökonsekvens-
beskrivning. Utställningen är det sista 
tillfället för invånare eller andra aktörer 
att tycka till kring planförslaget. Plan-
handlingar finns på forshaga.se, där kan 
du också läsa mer om översiktsplanear-
betet som pågår.

Dina synpunkter
Om du har synpunkter på förslaget 
får fram framföra dessa skriftligen till 
kommun@forshaga.se eller till  
Forshaga kommun, Kommunlednings-
kontoret, Box 93, 667 22 Forshaga. 
Märk gärna ditt mejl eller brev med 
rubriken ”Översiktsplan”.

Den som inte framfört skriftliga syn-
punkter senast 25 augusti, kan förlora 
rätten att senare överklaga beslutet att 
anta planen.

Vad händer sen?
Efter utställningen revideras översikts-
planen en sista gång före beslut om 
antagande av kommunfullmäktige. 

Ny Facebooksida för  Ny Facebooksida för  
företagare i kommunenföretagare i kommunen

Näringslivet Näringslivet   
i Forshaga kommuni Forshaga kommun



Upptäck vår fiffiga karta
Har du ännu inte upptäckt vår karta på webben med information om 
allt från badplatser, vandringsleder och grillplatser till återvinnings-
stationer och plats för nödvatten? Då är det hög tid!

Nu lanserar vi nämligen ytterligare 
en tjänst – historiska kartor. Där kan 
du med hjälp av gamla flygfotografier 
se hur vår kommun har förändrats 
genom åren. Du hittar de historiska 
kartorna under rubriken bakgrunds-
kartor. Än så länge finns bara en karta 

för åren 1959-1961 men vi kommer att 
lägga ut fler så snart de finns tillgäng-
liga. Övrig information får du under 
rubriken lager där du markerar vad 
du vill ha information om. 

Du hittar kartan på karta.forshaga.se/

På forshaga.se/lovaktiviteter har vi samlat flera olika sommaraktiviteter.  

Du kan också följa @ungiforshaga på Instagram för mer tips om vad som  

finns att göra för dig som är ung i Forshaga kommun.

Sommarlovs- 
aktiviteter

InfoPoint Forshaga lärcenter
Måndag - fredag klockan 10-16 
Stängt för lunch klockan 12.30-13

  Malmgatan 2 A, 667 22 Forshaga
 054-17 23 59 
 tourism@forshaga.se
 forshaga.se

InfoPoint Forshagaforsen
Måndag-fredag klockan 10-16 
lördag-söndag klockan 10-14

  Industrileden 2, 667 22 Forshaga
  054-87 68 30
 forshagaforsen@sportfiskarna.se
 www.forshagaforsen.com/ 

Besök våra  

Infopoints


