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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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Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

Äntligen Sommar!
Vintern känns 
alltid som en lång 
transportsträcka, där 
vi kryper in i våra 
mörka grottor, tänder 
stearinljus och vän-
tar. Sedan kommer 
äntligen sommaren 
med ljus, värme och 
plötsligt sjuder det 
av liv och aktivitet. 

Sommar och ledigheter är förvisso även 
en tid för vila, såväl som en tid att umgås 
med varandra. För en del av oss innebär 
sommaren avslappning och återhämt-
ning, men kanske också öppenhet för 
att upptäcka allt det fina vi har alldeles 
nästgårds.

Vår kommun har så mycket att erbjuda. 
Vi har unika platser för upplevelser, rika 
natur- och kulturvärden, ett bubblande 
förenings- och företagsliv samt attraktiva 
besöksmål. Och dessutom har vi oss själva, 
11500 invånare, som ger ett leende och 
säger välkommen till våra gäster. Med ett 
positivt förhållningssätt skapar vi alltid 
mer lösningar än tvärtom. 

Besöksnäringen har idag vuxit sig stor 
och ger ett mervärde för oss alla. Tillväxt 
skapar helt enkelt självförtroende och 
ger framtidstro. Vår kommun ökade förra 
året mest i hela Värmland när det gäl-
ler antalet gästnätter, och om vi ser på 
investeringar och intresset för vår plats så 
kommer de säkert att öka betydligt inom 
ett par års tid.

I sommar tänker jag själv passa på att bevis-
ta hemvändardagen för att kanske se några 
kamrater från svunna tider. Helt absolut ska 
jag ta med familjen till Gamla kraftstatio-
nen på en fika med goda närproducerade 
smörgåsar och för att njuta av den stillhet 
och tidlöshet som miljön där ger. 

På programmet står även en historisk pro-
menad längs kulturstigen vid Mölnbacka, 
en långsam cykeltur på Klarälvsbanan som 
sträcker sig genom nästan hela kommunen 
och förmodligen ska jag försöka jaga rätt 
på ett par stolpar i Friska Forshaga.

Om temperaturen blir den rätta så stundar 
bad i Skivtjärn eller någon av våra andra 
sjöar. Ett besök på Lustenrundan med våra 
lokala konstnärers enastående förmågor är 
självklart. Jag passar också på att närvara 
vid urpremiären av när världseliten far 
fram i Klarälvsloppet och sannolikt minst 
ett rafflande musikquiz i mysiga Forshaga 
Folkets park.

Att se något nytt varje år är en god regel!
Nuförtiden är shopping ett nöje, så varför 
inte pröva våra lokala affärer eller besöka 
vår nyöppnade återbruksförsäljning i Deje 
eller någon av alla loppisar - fynd finns 
säkert på många ställen. 

I sommar hoppas jag att vi alla tar hand 
om varandra, stöttar, hjälper och är 
generösa på många olika sätt. Din insats 
kan vara den som gör skillnad för att en 
annan människa faktiskt mår bättre. När vi 
alla kan växa och utvecklas, så växer och 
utvecklas också hela vår kommun.

Njut av en skön och händelserik sommar!

PERS KRÖNIKA
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Lustenrundan

Lustenrundan pågår den sista helgen i 
augusti och utställningslokalerna och 
ateljéerna har öppet 11-17 under lördag 
och söndag. I årets runda har över 110 
utställare med anknytning till kommunen 
anmält sig och ställer ut allt från näver-
slöjd, trasmattor, keramik, foto, glas, 
skinnhantverk, smide, smycken, ommål-
ning av möbler, mathantverk, återbruk, 
vävhantverk och tavlor av alla de slag, 
bland annat av akvarell och olja. 

I år har kommunen tre egna utställnings-
platser. Två konstverk från ARTSCAPE 
2017 VÄRMLAND kommer att vara del av 
årets Lustenrunda. Konstverken kommer 
att vara klara redan i slutet på juli men 
under Lustenrundan kommer de att lyftas 
fram ytterligare. På Klarälvsrummet vid 
Forshagaforsen kommer kommunen också 
ställa ut en del av den konstsamling som 
kommunen äger.   

På lustenrundan.se kan du redan nu läsa 
om samtliga utställare, se bilder på konst-
verk, få information om utställningslokaler 
och var du kan fika under rundan. Webben 
fylls kontinuerligt på med information. När 
vi närmar oss den sista helgen i augusti 
kan du besöka InfoPiont på Lärcenter för 
att få tag i en broschyr med all tänkbar 
information som du kan behöva för att få 
en riktigt lyckad Lustenrundan-upplevelse. 

Snart är det dags för den sjätte upplagan 

av Lustenrundan, kommunens välbesökta och 

populära konstrunda. I år har rundan över 110 

utställare fördelade på 29 utställningslokaler 

utspridda runt om i vår kommun. 

Invigning
Gamla Kraftstationen 

26 augusti 11.00

Linnéa Flodkvist, kommunikatör

LUSTENRUNDAN



4    Kontakten nr 3, 2017

ARTSCAPE 2017 
VÄRMLAND

NATALIA RAK Foto: Emil Malmborg
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Under fyra veckor kommer konstnärer från 
hela världen att tillsammans med svenska 
och lokala värmländska kollegor att skapa 
offentlig konst i minst tio av regionens 
kommuner. Värmland kommer att få se 
framför allt storskaliga muralmålningar 
men även skulpturer och andra typer av 
gatukonst. 

Dessutom kommer minst elva workshops 
att genomföras där allmänheten är 
inbjuden att tillsammans med erfarna 
konstnärer skapa permanenta konstverk - 
ingen förkunskap behövs och alla åldrar är 
välkomna! 

Artscape kommer även vara värdar för en 
del kringarrangemang under festivalperio-
den, bland annat ett konstnärssamtal och 
en paneldiskussion. 

Deltagande kommuner är Arvika, Forshaga, 
Filipstad, Grums, Karlstad, Munkfors, 
Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng. ARTS-
CAPE 2017 VÄRMLAND genomförs med 
ekonomiskt stöd från kommunerna, Region 
Värmland och Postkodslotteriets kultur-
stiftelse. 

Artscape är en geografiskt obunden ideell 
organisation som genomför kulturprojekt 
inom gatukonst/urbankonst. 2014 genom-
förde Artscape Sveriges första gatukonst-
festival någonsin i Malmö. Förra året blev 
Göteborg skådeplatsen för Skandinaviens 
hittills största gatukonstfestival - ett 
unikt projekt som involverade samtliga av 
stadens tio stadsdelar.

Festivalen pågår under vecka 30-33
24/7 – 18/8 skapar Artscape konstverk, 
genomför workshops och organiserar olika 
event runt om i Värmland. 

Workshop 
Den 25 och 26 juli håller Artscape work-
shop i Forshaga. workshopen är för alla, 
oavsett ålder och förkunskaper. Exakt tid-
punkt och plats kommer att marknadsföras 
på forshag.se och Facebook närmare inpå.

Artscape under Lustenrundan
Under Lustenrundan kommer Forshaga 
kommun att lyfta de konstverk som tillhör 
ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND lite extra. Så 
välkommen på vernissage den 26 och 27 
augusti mellan klockan 11 och 17.

ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND är en gatukonstfestival och 

Skandinaviens största projekt inom urbankonst någonsin 

- sett till både antalet deltagare, antalet åskådare och geografiskt.

ABOVE, Spraying Bricks ©Artscape

NATALIA RAK Foto: Emil Malmborg

WORKSHOP-LUNDBYBADET Foto: Maral Mavizi
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Sommarläger
I slutet av maj delades en broschyr 
ut till alla elever i Forshaga kom-
muns grundskolor med information om 
kostnadsfria läger som de fick chansen 
att anmäla sig till. Förhoppningsvis har 
ditt eller dina barn redan fått testa på 
någon av aktiviteterna eller har det 
spännande framför sig med något av 
lägren som finns senare i sommar. 

Hoppas lägren kan bidra till att barnen 
får en rolig och minnesvärd sommar och 
att de kanske hittar ett nytt favorit- 
intresse! 

Lina Wiklundh
Kommunikatör

Lata dagar vid stranden
Solen och sommaren är här och många letar sig till badstranden för 
ett dopp. Var badar du helst? Barnpoolen hemma på gräsmattan, vid 
någon av våra kommunala badplatser eller har du kanske ett eget 
smultronställe någonstans? 

Runt om i vår kommun hittar du flera 
naturskönt belägna badplatser. Våra bad-
platser är Abborrtjärn i Forshaga, Skivtjärn 
och Visten i Deje, Västra Örten i Möln-
backa och Lillsjön i Olsäter. Du hittar dem 
på karta.forshaga.se

Klarälven
Klarälven är vacker och kan locka till 
bad, men den är ingen offentlig badplats. 
Vattenströmmarna är starka, djupet 
kan variera från dag till dag och det kan 
komma föremål flytande. Vi avråder därför 
från bad i älven.

Vattenkvalité
Regelbundet under sommaren kontrollerar 
vi badvattnet. Resultaten kan du läsa på 
Havs- och vattenmyndighetens hemsida; 
havochvatten.se.

Hundar
Under perioden 15 maj till och med den 
15 september ska hundar hållas kopplade 
vid kommunala badplatser. Under samma 
tidsperiod får hundar heller inte bada vid 
dessa badplatser.

Naturen alldeles
runt knuten!
Det finns så mycket att upptäcka! Runt 
om i vår kommun finns en rad olika 
vandlingsleder, kulturstigar, natursti-
gar, botaniska leder, nyckelbiotoper och 
motionsspår. Runt tätorterna finns lät-
tillgängliga strövområden för rekreation 
och så kallade skolskogar för undervis-
ning. 

Läs mer på forshaga.se/upplevaochgora
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Cykling och inlines
Klarälvsbanan är en 90 kilometer asfal-
terad och bilfri gång- och cykelled längs 
den gamla banvallen. Här kan du ta dig 
från Karlstad till Uddeholm via Forshaga 
och Deje. 

Klarälvsbanan lämpar sig för cykel, 
vandring, inlines och rullskidor. Som 
ständig följeslagare har du Klarälven 
som med sitt glittrande vatten aldrig är 
långt borta.

Avstånd Klarälvsbanan
Karlstad-Forshaga  20 km
Forshaga-Deje   10 km 
Deje-Munkfors   30 km
Munkfors-Uddeholm  30 km

Fritidsbanken är en bank fylld med 
sport och fritidsprylar.  Där du kan
låna saker gratis, ungefär som ett bib-
liotek. Syftet är att uppmuntra barn och 
ungdomar till spontanidrottande och 
att bidra till en mer hållbar miljö där vi 
tar tillvara på prylar som andra kan ha 
glädje av. Fritidsbanken är ett samar-
bete mellan Svenska Kyrkan, Forshaga 
kommun och Ett Öppnare Värmland.

För öppettider, inlämningsställen och
övrig information se fritidsbanken.se.

Häng med på stolpjakt i sommar! Friska Forshaga passar alla! Det 
är enkelt att komma igång och du gör det när det passar. Du väljer 
själv ditt tempo eller om du vill ha sällskap. På köpet får du se mer 
av bygden och får frisk luft!

Vad är Friska Forshaga?
Kontrollstolpar har placerats ut på mer 
eller mindre kluriga platser i Forshaga 
och Deje med omnejd. Din utmaning är 
att med hjälp av en karta försöka hitta så 
många stolpar som möjligt.

Stolpjakten drog igång den 30 april och på-
går fram till den 30 september. I skrivan-
dets stund har 7908 stolpar registrerats av 
240 deltagare – men fler lär det bli! 

I juni kommer extrakartan i Mölnbacka, 
en av pärlorna i Forshaga kommun. 
Stolparna kommer vara utplacerade både 
naturskönt och med närhet till de båda 
sjöarna Lusten och Västra Örten, men 
också några mer utmanande på Ham-
martorpsberget. Kanske kan du passa på 
att leta stolpar när kaféet i Mölnbacka är 
öppet, onsdagar 10-13. En härlig räksmör-
gås och en kopp kaffe piggar upp efter 
långpromenaden. 

Instruktioner, antalet registrerade stolpar 
och mer information hittar du på hemsidan 
friskaforshaga.se. Vid frågor kan du skicka 
e-post till info@friskaforshaga.se. 

Linnéa Flodkvist
Kommunikatör 

Fler kartsläpp  
under sommaren
Mölnbacka 27 juni
Löved  15 augusti

Välkommen att delta i vår motions-
orientering klockan 18.30 i samband 
med kartsläpp. Läs mer på forshaga.se. 

Försäljningsställen  
för kartsläpp
ICA Nära i Deje och Apoteket, OKQ8 i 
Forshaga. Vid kartsläppet i Mölnbacka 
kan man även köpa kartan i kaféet. 

Friska Forshaga
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Ännu en härlig sommar med full aktivitet i Forshaga Folkets park. 
Här kommer några datum och arrangemang att hålla koll på!

Musikquiz - 16 juni, 28 juli, 25 
augusti och 8 september 
Under sommaren kommer det att hållas 
musikquiz i Forshaga Folkets park. Grillen 
är tänd från klockan 18.00 och quizet 
startar 19.00. Anmäl ett lag på max 8 
personer, umgås, ät gott och tävla!

Sommar i Folkets park

Hemvändardagen 15 juli
Veteranfotbollsturnering vid Ängevi och 
dans i Folkets park på kvällen. Nytt för i år 
är ett tält med mat, dryck och musik. För 
femte året i rad kommer Lasse Stefanz och 
spelar på dansbanan. 

Bilutställning - 5 augusti
Forshaga American Car Club anordnar för 
fjärde året tillsammans med Forshaga Fol-
kets park en bilutställning. Barnaktiviteter, 
chokladhjul och pilkastning utlovas. Ser-
veringen med dryck och grillat. Kvällsar-
rangemang blir något extra när Poetry for 
bastards och Five4fun spelar. Båda banden 
har medlemmar bördiga från Forshaga. Lasse Stefanz. Foto: Anna Neah Deutgen 

Vi gillar att 
 du följer oss

Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

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

3 5 3
Den 26 juni 2017 hade vi 3353 gillare 
på vår facebooksida.

3

Forshaga marknad 
Fredag 7 juli och lördag 8 juli

Populära Forshaga marknad har hunnit 
bli åtta år! Enligt tradition, fylls Stor-
gatan av knallar och sommarfirande 
besökare.

Med ett varierat utbud och härlig 
stämning finns här något som faller de 
flesta i smaken. Liten som stor. På lilla 
torget finns hoppborg och fiskdamm för 
barnen. Där kan man också bekanta sig 
med vackra alpackor.  Självklart finns 
även FIF:s panda ”Yoyo” på plats för att 
prata med barnen och dela ut godis.

Smycken, blommor, leksaker, grönsaker, 
fyndlådor, mobiltillbehör, loppis, lotte-
rier, inredning, kläder, väskor, hudvård,
smink, husgeråd, donuts, korv, kött, fisk, 
ost, godis, langos och mycket annat. 

Läs mer på forshagamarknad.se. 

Anhörig till någon 
med funktions-
nedsättning?
Välkommen till en mötesdag om att vara 
anhörig till någon med funktionsnedsätt-
ning. Det blir en dag för inspiration, er-
farenhetsutbyte och intressanta möten. 

Tid: 14 oktober 9-16.30
Plats: Forshaga Folkets hus

För program, mer information och 
anmälan, läs mer på hemsidan 
regionvarmland.se/kurs-konferens
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Gamla Kraftstationen är något utöver det vanliga! Den unika 
byggnaden rymmer konsthall, ekologiskt café och lunchservering. 
I programmet blandas musikarrangemang med flottningsdag, 
vernissage och after art. Ett självklart utflyktsmål i sommar!

Under säsongen 2017 anordnas en lång 
rad evenemang av olika slag. Bland annat 
exklusiva konserter i den unika industrimil-
jön. Varje fredag är det fredagspub med 
möjlighet till mat och smaskiga tilltugg. 

Lär känna gamla kraftstationen
Man kan också boka en guidad tur i den 
gamla kraftstationen. Guideningen går 
dels utomhus, om vädret tillåter, samt i 
den industriromantiska konsthallen som 
har mycket av originalinteriören kvar. 
Information om aktuell utställning varvas 
med anekdoter och historia.

Salong 17 och gästsalong
Ett tjugotal utställare visar upp sina verk. 
Utställningen är uppdelad på två olika 
perioder. Vissa ställer ut hela sommaren. 

Gamla Kraftstationen

I den röda längan på gården ställer ytterli-
gare ett antal gästkonstnärer ut.

Culinarum
I Gamla Kraftstationens Culinarum serve-
ras smakupplevelser! Varje öppetdag finns 
ekologisk lunch som ofta lagas av här- 
eller närproducerade råvaror. Och såklart 
nybryggt kaffe  i sällskap med bakverk 
inspirerade efter säsong.

Makerstation
Makerstation är platsen för dig som vill 
skapa och slöjda i kreativ miljö. Prova nå-
got nytt eller riktigt gammalt eller varför 
inte en cool kombo! Gamla Kraftstationen 
i samarbete med Region Värmland Slöjd 
och Forshaga kommun. 

Läs mer här bredvid! 

Hej Kristina Lindfors, kultur-
inspiratör i Forshaga kommun, 
du har något nytt på gång i 
sommar, berätta!
―Jag kommer att vara en del av Ma-
kerstation, en ny aktivitet på Gamla 
Kraftstationen för i år. Vi kommer att 
erbjuda kommuninvånarna en mötes-
plats där vi tillsammans får prova på 
olika typer av skapande verksamhet.

Det låter kul, vem får vara med? 
―Alla är hjärtligt välkomna att skapa 
och slöjda utifrån sin egen förmåga, 
inga förkunskaper krävs.

När ska vi komma? 
―Vi kommer att ha en fast dag 
under sommarlovet och det är freda-
gar mellan 11-13. Då ligger fokus på 
barnen. Vi håller fortfarande på att 
planerar övriga dagar så för att få 
senaste informationen rekommende-
rar jag att följa Gamla Kraftstatio-
nen på Facebook.

Kostar det något att vara med? 
―Makerstations barnaktiviteter är 
kostnadsfria, förutom slöjdkollot och 
när vi tar in någon extern ledare. 
Verksamheten som riktar sig till 
vuxna kommer att kosta. 

Varför har ni valt att vara på  
Gamla Kraftstationen? 
―Det kändes som en självklar plats. 
Det är ett populärt besöksmål, både 
för lokalbefolkningen och turister. De 
har i flera år haft skapande verksam-
het för barn och nu när de satsar yt-
terligare på att utveckla den delen i 
och med Makerstation är jag tacksam 
att kommunen får vara en del i det. 

Fem frågor
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Kontakt
Fältarna når du på 054-17 21 45. 

Har du frågor eller vill hjälpa till att 
nattvandra? Kontakta Linda Olson, 
ungdomscoach på Forshaga kommun, 
telefon: 054-17 22 47.

Skolavslutningen med studenten är några av de helger då många unga 
riskerar att komma i kontakt med alkohol. Tillsammans kan vi göra  
skolavslutningen till ett fint minne för alla!

Råd kring alkohol inför 
student och skolavslutning

När alkohol finns med i bilden kan det få 
både oanade och obehagliga konsekvenser. 
Tyvärr vet vi att många av dem begår alko-
holdebut i samband med skolavslutningen. 
Föräldrars förhållningssätt spelar roll. Om 
alla föräldrar och vuxna gör gemensam sak 
kan vi minska ungas drickande. Grund-
regeln är att inte köpa ut, inte bjuda 
tonåringar på alkohol hemma och inte 
acceptera att ungdomar dricker alkohol 
innan de fyllt 20 år. 

Vad kan du som förälder göra?
• Prata med din son eller dotter om var 

han eller hon ska vara när de är ute. 
Stäm av om platsen stämmer. 

• Bestäm gärna en tid när din son eller 
dotter ska vara hemma. Håll kontakt 
med andra föräldrar och var vaken när 
din tonåring kommer hem. 

• Var vaksam på din egen hållning i alko-
holfrågan – du är förebilden. 

• Vid misstanke om langning, ring polisens 
tipstelefon 114 14. 

• Vi vädjar till dig som förälder att ta ett 
gemensamt ansvar för våra tonåringar. 

Sommarboken
Gillar du att läsa, boktipsa och träffa 
kompisar? Då är Sommarboken något 
för dig! Du ska kunna läsa själv och 
vara under 16 år för att vara med.
Alla kan vara med, det kvittar hur lite 
eller mycket du läser eller lyssnar på 
och du läser precis vad du vill.

Biblioteket bjuder in till tre sommar-
boksträffar under sommaren med fika 
och boktips. På träffarna får alla som 
vill chansen att dela med sig av sina 
bästa sommarboktips och berätta vad 
de läst sedan sist.

På uppstartsträffen delar vi ut fina 
Sommarboken-påsar att fylla med låne-
böcker, snygga sommarboken-armband, 
bokmärken och klistermärken.

I Sommarboken-häftet kan du skriva 
upp alla böcker du läser under som-
maren. När du lämnar in ditt häfte på 
biblioteket får du en bok i present.

Du måste inte vara med på alla träffar 
för att vara med i Sommarboken, det 
går bra att hämta ett häfte på bibliote-
ket när som helst under sommarlovet. 
Påsar, armband, m.m. delas ut så långt 
lagret räcker. Du kan lämna in häftet på 
avslutningsträffen eller när som helst 
under sommaren (senast 31/8). Det 
räcker att du har läst och skrivit upp en 
bok, men läser du många böcker får du 
förstås gärna skriva upp alla.

Sommarboken-träffar
Uppstartsträff 12 juni kl 11
Bokfika  25 juli kl 14
Avslutning 29 augusti kl 15

Vad gör polisen?
Polisen kontaktar föräldrar till de ungdomar 
som påträffas i samband med alkohol, även 
om de själva inte bär på alkohol eller är 
berusade, utan att ha uppnått rätt ålder. 
Förälder till barn under 18 år, blir uppma-
nade att hämta sitt barn på polisstationen. 
Polisen kontaktar även socialtjänsten. 

Vad gör kommunen?
Sedan Valborg så har vi en fältgrupp igång 
runt tre tillfällen i veckan. Skolavslut-
ningskvällen den 9 juni finns vi ute bland 
ungdomarna. Fältgruppen finns till för 
främst ungdomar och föräldrar men även 
för allmänheten som kanske har tips eller 
oro av något slag.
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Kommunen ansvarar för utdelning av 
buss-/tågkort med gymnasieladdning till 
gymnasieelever som är folkbokförda i Fors-
haga kommun och har sex kilometer eller 
mer mellan gymnasieskolan och hemmet. 
Det gäller elever födda 1998 eller senare 
som går eller ska börja gymnasiet, oavsett 
om de går på kommunala eller fristående 
gymnasieskolor.

Buss-/tågkorten gäller i hela länet, dygnet 
runt, alla dagar i veckan under perioden 
15 augusti 2017 till 15 juni 2018 med 
undantag för jullovet.

Ditt buss-/tågkort är personligt. Det 
betyder att du inte får låna ut ditt kort till 
någon annan. Om du tappar bort ditt bus-

Kontakt
Grete Knapköyen
Telefon: 054-17 20 86
E-post: grete.knapköyen@forshaga.se

Inför höstens skolstart i augusti 2017 skickar vi ut buss-/tågkort till 
de elever som är berättigade. Vi kommer att påbörja utskicken av 
korten under vecka 32.

Buss-/tågkort 
till gymnasieelever

skort, vänder du dig till Forshaga kommun 
som spärrar ditt gamla kort och du får 
köpa ett nytt kort för 200 kr. Du bekostar 
resorna till och från skolan själv tills du 
hämtat ditt nya kort i receptionen i kom-
munhuset. 

Har du ansökt om inackorderingsstöd/
bidrag hos kommunen eller CSN och fått 
det beviljat har du ej rätt till busskort. Du 
kan alltså inte få både buss-/tågkort och 
inackorderingsstöd.  

Om du avbryter studierna, flyttar eller 
blir inackorderad ska du lämna tillbaka 
ditt buss-/tågkort till Forshaga kommun. 
Du kan annars komma att bli betalnings-
skyldig.

Läsårstider
Läsårstiderna omfattar allmän förskola 
3-5 år (15 timmar/vecka) och elever i 
förskoleklass och grundskola.

Höstterminen 2017
17 augusti — 21 december
Lovdagar:
18 september
30 oktober — 3 november (höstlov)

Vårterminen 2018
9 januari — 8 juni
Lovdagar:
26 februari — 2 mars (sportlov)
3 — 6 april (påsklov)
11 — 14 maj

Sommartider 
på biblioteken
Forshaga bibliotek
Sommaröppettider 12 juni – 20 augusti
Måndag, onsdag  10-18
Tisdag, torsdag, fredag 10-14
Lördag, söndag stängt

Deje bibliotek
Sommarstängt 23 juni – 13 augusti

Sommarstängt 
på Deje simhall
I år håller simhallen stängt från och 
med 22 juni till och med 20 augusti.

Välkommen tillbaks i höst!

Jenny Jacobsen
Systemförvaltare 
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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, 
hela 1868 hittills!

En viktig dialog
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.

Vill du att vi uppvaktar ditt barn?
Alla de barn vi besöker har fått frågan 
om de vill bli uppvaktade. Frågan ställer 
personalen på BVC i Forshaga som i sin tur 
meddelar oss vilka som tackat ja. 

Den som gått på BVC i någon annan kom-
mun kommer vi därför inte i kontakt med 
om man inte hör av sig själv, 054-17 22 13.

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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Milo Höglund

Hilma Green Björkman

Tilde Eliasson

Luka Nordigårds

Adam Shabban Clarry Palm

Molly Ottosson Cotten

Liam Sandberg

Elliot Eriksson Elsa Lund Nyman

Noah Söderberg

Linnéa Hollsten

Elvira Kolmodin Emma KarlssonEmilio Westin Ericsson Hannes Karlsson
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I detta nummer av Kontakten väljer vi att belysa en konstnär som 
representerar ett flertal verk i vår samling, Siri Granfeldt. 

Ur vår konstsamling

Granfeldt, tidigare Eriksson, var barnbarn 
till bildhuggaren Ola Eriksson, en av brö-
derna som startade Bröderna Erikssons mö-
belverkstad i Arvika på slutet av 1800-ta-
let. Hans syskon var Karl, Elis i Taserud och 
Christian Eriksson, en av Sveriges välkända 
skulptörer.

Siri Granfeldt, som föddes 1934 i Säffle 
och dog 1994 i Forshaga, var konstnär och 
silversmed. Hon studerade bland annat på 
Konstfack i Stockholm och London County 
Council School of Arts and Crafts. 

—Jag är upp-
vuxen i Deje, 
berättar Tor-
björn. Jag bör-
jade första klass 
i en nybyggd 
Dejeskola. På 
min fritid spe-
lade jag fotboll 
i Deje IK och 
ishockey i Fors-
haga IF. Idrotten 

och föreningslivet var en viktig del av min 
uppväxt och jag minns med glädje alla 
underbara ledare. 

—Efter gymnasiet och lumpen valde jag 
att göra FN-tjänst. Här tog mitt intresse 
för samhällsbyggnad fart. Ensam var man 
ingenting men tillsammans kunde vi göra 
skillnad. Olika förmågor och kompetenser 
blev tillsammans enorma möjligheter. 
—Efter FN-tjänsten utbildade jag mig till 
officer. Det blev fjorton år i försvarsmak-
ten varav fem år som elev på olika skolor. 
Utöver egna skolor jobbade jag i Linköping 
i tre år som lärare på Officershögskolan. 
Mitt största intresse i försvaret var ledar-
skap och utvecklingen inom ledarskap. 
Jag blev med tiden allt mer intresserad 

Granfeldt finns representerad hos Värmlands 
landsting och vid flera kommuner i Värm-
land. Hon arbetade med teckning, akvarell, 
collage och olja. Granfeldts konst i vår sam-
ling är övergripande figurativa målningar och 
teckningar, stilleben och sommarmotiv.

Är ni nyfikna på ett offentligt verk av Siri 
Granfeldt kan ni kika in på Forshaga Apo-
tek. Bakom en hylla till vänster i lokalen 
gömmer sig en väggmålning!

Marie Hettwer
Konstinventerare

av skolan och arbetet som skolledare. 
2000 annonserade Forshaga kommun 
efter skolledare och sedan dess har jag 
varit anställd i kommunen. Jag var klar 
med rektorsutbildningen 2004 där mitt 
fördjupningsarbete var ”Mot ett lärcenter 
i Forshaga kommun”. Lite speciellt att 
kommunen sedan förverkligade ett lärcen-
ter och att jag dessutom fick rollen lärcen-
terchef. En stor utmaning, och där är vi 
unika i Forshaga kommun, var att samla så 
många verksamheter och så många åldrar 
under ett och samma tak, från grundskola 
till universitetsstudier.

—Mitt uppdrag som förvaltningschef för 
Lärande och arbete var mångfacetterat 
med skola och utbildning, socialtjänst, 
arbetsmarknadsfrågor och integration. Ett 
mycket spännande jobb som jag trivdes 
alldeles utmärkt med. En meningsfull var-
dag då arbetet främst handlar om att ge 
stöd till medborgare av olika anledningar 
eller till de som gjort nya vägval i livet.

—När kommunchefsuppdraget blev ledigt 
kände jag mig nyfiken. Jag tycker att det 
är viktigt att vi kan ge det stöd och den 
service som våra invånare kan förvänta 
sig av kommunen. Kravet på oss ökar, inte 

bara från med-
borgarna utan 
även från staten. 
Det är viktigt att vi 
har rätt kompetenser och resurser och jag 
vill samarbeta med andra kommuner för 
att uppnå detta. Det är viktigt att vi har 
ett välmående näringsliv där våra företag 
kan utvecklas och nya kan etablera sig. 
Det är viktigt att våra ungdomar klarar av 
skolan och sedan etablerar sig på arbets-
marknaden. Det är viktigt att våra äldre 
får den hjälp och det stöd de behöver. Det 
känns jättekul att kommunen expanderar 
och att det byggs såväl nya lägenheter 
som förskolor inför framtiden.

—På min fritid har jag under många år valt 
att engagera mig som tränare och ledare. 
Jag har varit tränare i Forshaga IF ishockey 
och jag har under sommarperioden även 
engagerat ungdomarna vid underbara SISU-
gården. Åren som ungdomsledare har varit 
en insats som gett dubbelt tillbaka. Jag är 
stolt över att arbeta i kommunen tillsam-
mans med alla lojala och skickliga medar-
betare. Jag är 53 år och sedan 2013 bosatt 
i Karlstad. Jag är sambo med Christina och 
vi har tillsammans sex vuxna barn. 

Torbjörn Falk, ny kommunchef
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Ekonomisk 
summering av

2016

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 1,5 miljoner kronor. Kommunen når inte sin målsättning 
att resultat långsiktigt ska ligga på en nivå som motsvarar 2% av skatteintäkter och 
skatteutjämning.

Investeringar
Under 2016 har kommunen investerat för 29,3 miljoner kronor.  
Större investeringar är:
• Utbyggnad av vattenledningar på landsbygden
• Nya återvinninsgcentralen vid Kvarntorp
• Infrastruktur, nybyggnation
• Cykelbana vid Bergsgården

Befolkningsutveckling
Forshaga kommuns folkmängd har ökat i 
förhållande till 2015. Utvecklingen från 
2012 framgår av tabellen till höger.

Framtiden
Ett bostadsförsörjningsprogram ligger till grund för den framtida bostadsplaneringen 
i kommunen. Ska målen om befolkningsutveckling nås är tillgången på bostäder en 
grundförutsättning. Vi behöver också möta den åldrande befolkningens behov av 
bostäder med god tillgänglighet och bra service.

Övergripande mål

Barn- och utbildningsnämnd

Kollektivtrafik

Räddningstjänst

Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelse

Miljö- och byggnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Lärande- och arbetsnämnd
44,5%

30,7%

7,3%

13,7%

1,4%

0,7%

0,2%1,5%Så här fördelas 
skattepengarna
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Attraktiv kommun

Våra invånare trivs och är stolta  
över sin plats

Våra invånare är delaktiga genom 
information och öppen dialog

Våra invånare har en god hälsa

Våra invånare har tillgång till natur, 
kultur och idrott

Trygghet och kunskap

Våra barn har en bra start i livet

Våra invånare känner sig trygga och säkra

Våra invånare har ett livslångt lärande

Våra elever har en positiv syn  
på skolan och undervisningen

Våra äldre är nöjda med våra tjänster

Hållbar utveckling

Vår kommun växer

Vi har ett bra företagsklimat

Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder 
och mark för etablering

Vi är klimatneutrala år 2030

Vi har ren luft, rent vatten  
och biologisk mångfald

Finansiellt perspektiv

Vi har god ekonomisk hushållning  
och positiva resultat

Vi finansierar våra investeringar  
med egna medel

Våra anläggningstillgångar är i gott skick

Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv

Våra medarbetare har god förståelse  
och kompetens för sitt uppdrag

Våra medarbetare har tillgång till  
ett nära ledarskap

Vi är en attraktiv arbetsgivare

Våra medarbetare har en god hälsa

Vår jämställdhet och mångfald ökar

(Målet är uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått)

Årsredovisning
2016

Årsredovisning 2016 
finner du i sin helhet 

på forshaga.se
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Utbildningsprojekt Oasen – 
Forshaga som pilotkommun
Forshaga kommun har i samverkan med Karlstads 
universitet blivit pilotkommun för ett spännande 
utbildningsprojekt. Projektet utgår från Oasen 
på Lintjärn och innebär verksamhetsförlagd un-
dersköterskeutbildning för studenter på sjukskö-
terskeprogrammet vid Karlstads universitet. 

Oasen har på uppdrag av Karlstads universitet startat ett så kall-
lat KUBO (Kliniskt Utbildningsboende). En del i utbildningen till 
sjuksköterska är verksamhetsförlagd undersköterskeutbildning. 
Oasen är en demensavdelning där man kan bo växelvis, perma-
nent eller genom korttidsvistelse. Avdelningen har även palliativa 
platser. Sjuksköterska Ingela Wikström är huvudhandledare.

KUBO bygger på patientfokuserad 
handledning, vilket innebär att stu-
denterna följer patienten i stället 
för handledaren. Metoden medför 
att studenten får mer kunskap om 
patienten som helhet. Det hjälper 
även att se patienten bakom vård-
behovet, vilket medför ett mer 
salutogent förhållningssätt.

Utbildningen bedrivs parvis och kommer till andra terminen på 
sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet. Projektet 
utgår ifrån etablerade etiska principer. En förutsättning för 
att studenter ska få vara med patienterna är att patienterna 
medgivit samtycke.

Solstrosen 
– tillsammans i eget tempo
Den 17 maj gick initiativet solstrosen av stapeln. 
Solstrosen är en sträcka på 2,5 kilometer runt 
Aborrtjärn och Sörtjärn där deltagaren själv 
väljer tempo. 

Evenemanget riktar sig till 
personer med psykisk ohälsa och 
man samarbetar med Nystarten på 
Arbetsmarknadsenheten, AME.

Uppvärmning och stretchning 
leddes av psykiatrisjuksköterska 
Linda Larsson från Dungen. Efter 
uppvärmningen startade själva 
loppet, vilket deltagarna genom-
förde i sitt eget tempo. 
Efter lunch var det dags för boule 
och slutligen delades diplom och vattenflaska ut.

Initiativet utvärderades efter att deltagarna fått svara på en 
enkät. Utvärderingen gjordes av en gymnasieelev, Karolina 
Sunesson. Evenemanget möttes med väldigt positivt respons 
– så positivt att Christina och Noomi bestämt att det kommer 
ordnas flera gånger.

Solrosen erbjuder aktiviteter och social samvaro för personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Dagliga aktiviteter innebär 
meningsfull sysselsättning som ger stimulans, personlig ut-
veckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Syftet med 
aktiviteterna på Solrosen är att individerna ska kunna nå ett mer 
självständigt liv med en meningsfull vardag.

 Idén väcktes av Noomi Larsson 
och Christina Hedling på 
Solrosen i samband med 

Vårruset i Karlstad. 

Linus Andersson
Förvaltningssekreterare

Linus Andersson
Förvaltningssekreterare
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Jag är sedan februari kultur- och fritids-
samordnare i Forshaga kommun. I mitt 
arbete får jag möta föreningar, jag hand-
lägger bidrag från dem och jag samordnar 
kultur- och fritidsprojekt på olika vis. Allt 
med mål om att behålla kommunens rika 
föreningsliv. Forshaga är fyllt av eldsjälar 
och aktiviteter! 

Från Stockholm till Munkfors
Jag var tio år när jag och min familj flyt-
tade från Stockholm till Munkfors. Då var 
mitt enda mål att en dag vara tillbaka 
i huvudstaden. Jag tyckte att Värmland 
var för litet för mig och värmländskan var 
svår att hänga med i. Ett första minnen då 
dialekternas skillnader gjorde sig påmind 
var då jag insåg att alla ”var i lag” med 
någon. Jag, som nyinflyttad, hade inget 
lag. Varför var vi indelade i lag och vilket 
var mitt lag? Tillslut insåg jag, att ”vara 
i lag” var samma sak som att han en 
pojkvän eller flickvän, det som i min värld 
hette att ”vara ihop”. Knäppt! Nej, en li-
ten kommun var inget för mig. Där händer 
ju ingenting och de pratar konstigt. 

Föreningslivet gav möjligheter
Men åren gick. Jag började tycka om 
Värmland och mycket var tack vare 
föreningslivet. Jag provade cello, piano, 
trumpet, fotboll, handboll, innebandy, frii-
drott, teater och dans. Föreningarna var 
en skattkista för mig - här hände det ju 
massor! Jag hittade nya intressen, jag fick 

Personal-
   porträtt

röra på mig, skratta, engagera mig och fick 
vänner. Jag upptäckte att i det lite mindre 
finns många möjligheter och att kontakter 
lättare knyts runt ett gemensamt intresse. 
Drömmarna om Stockholm försvann och 
jag började känna mig mer och mer som 
en värmlänning. Till och med dialekten 
smög sig på. 

Bygga bo i Värmland
Jag blev kvar i Värmland. För ett år sedan 
köpte jag och min grumspojk till sambo 
vårt första hus. Ett rött hus med vita knu-
tar på landet utanför Kil, och jag stortrivs. 
Hemma pysslar jag i trädgården, bakar och 
lyssnar på podcasts. Jag umgås med vän-
ner och familj och åker mer än gärna på 
en utflykt - gärna till en loppis och fyller 
vårt hem med saker som andra slängt ut. 

Studier och arbete
2014 tog jag examen från Informationspro-
grammet vid Karlstads universitet där jag 
också blev aktiv i studentföreningen. Jag 
hade turen att direkt efter studierna få 
ett vikariat som kommunikatör på Region 
Värmlands avdelning för kulturutveckling. 
Där gjorde jag deras kommunikationsmate-
rial samt var en del av och samordnade en 
del arrangemang. Dessa var många gånger 
riktade mot unga vilket var riktigt roligt. 
Vikariatet tog slut och 2015 tog jag återi-
gen upp studierna och läste projektled-
ning. Samtidigt var jag med och startade 
den ideella föreningen Värmland Pride och 

blev en av två projektledare för det årets 
pridefest. 

Viktigt med tillgänglighet och inkludering
Värmland Pride var det roligaste, mest 
intensiva, mest lärorika och kaotiska jag 
någonsin gjort. Föreningen arbetar med 
frågor som rör mänskliga rättigheter och 
arrangerar prideparad och arrangemang 
på temat HBTQ+ varje år. Pride fick mig 
att få upp ögonen för normfrågor. Det blev 
tydligt för mig hur ord- och bildval och till-
gänglighet kan signalera så mycket mer än 
vad många kanske först tror. Därför är idag 
inkludering en viktig del i mitt arbete.

Fastnade för jobbet i Forshaga
Prideåret tog slut och jag kom tillbaka 
som kommunikatör på Region Värmland. 
Denna gång i ett projekt som vände sig 
mot näringslivet. Det jobbet var intres-
sant på många sätt men det väckte inte 
samma glöd hos mig som kultur, fritid och 
ungdomsfrågor gjort. Så i slutet på förra 
året, kom tjänsten som kultur- och fritids-
samordnare i barnkommunen Forshaga 
ut. Den arbetsbeskrivningen fastnade jag 
för direkt. Jag är glad att jag idag har en 
tjänst där jag på många vis får användning 
av mina erfarenheter, mina intressen och 
får se Värmland från sin bästa sida.  

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Anna Nilsson jobbar som kultur- och 

fritidssamordnare i Forshaga kommun sedan 
i februari. Anna är glad att hon har en tjänst där 
hon får se Värmland från sin bästa sida. Forshaga 

är fyllt av eldsjälar och aktiviteter! 

Namn:  Anna Nilsson

Yrke:  Kultur- och fritids-
           samordnare
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Iman Albesh  tillsammans med landshövdingparet Kenneth och Viola Johansson.

Iman vill hjälpa andra
Iman är 21 år och uppvuxen i Syrien. 2012 flydde hon från kriget och  
landade tillslut i Forshaga. Hennes snabba framsteg i Sverige har upp-
märksammats av landshövdingen som bjöd in till middag på residenset.

Iman flydde från Syrien i augusti 2012 på 
grund av kriget. Då skulle hon precis börja 
sista året på gymnasiet. Hennes drömmar 
var att läsa till tandläkare efter gymna-
siet, men kriget brann och allt förstördes. 

Flydde till Turkiet
Iman bodde i Turkiet i tre år och kunde 
där gå färdigt sin gymnasieutbildning i en 
syrisk skola. I augusti 2014 fick hon sin 
dotter Rajaa. Hon bestämde sig för att 
ta risken att resa från Turkiet till Sverige 
tillsammans med sin dotter, eftersom hon 
saknade tryggheten och vägar till sin och 
sin dotters framtid i Turkiet. 

Språket är nyckeln
När Iman, efter en svår resa, kom fram 
till Sverige bestämde hon sig för att lära 
sig svenska direkt för att inte förlora tid i 
väntan på beslut från migrationsverket. 
- Jag åkte inte hela den här vägen för att 
inte göra något, säger Iman. Jag måste 
göra något som ersätter det jag har fått - 
turen vi hade som överlevde.

Iman lånade sin pappas SFI-böcker och 
började låna barnböcker på biblioteket 
som hon läste för sin dotter och lärde sig 

språket på kort tid. När Iman äntligen 
började skolan klarade hon SFI:s nationella 
prov direkt med betyget A, utan att ha läst 
kurser. Därefter började hon läsa gymna-
siekurser på svenska.

Uppmärksammades av landshövdingen
Imans snabba framsteg uppmärksammades 
av landshövding Kenneth Johansson som 
bjöd in Iman till middag på residenset. 
- Det var en väldigt rolig kväll. Både Ken-
neth och Viola var trevliga, säger Iman.

Nu hjälper hon andra
Iman tycker om att hjälpa andra människ-
or och dela med sig av sina erfarenheter.
Hon jobbar som volontär på Röda Korset 
och som tolk på socialkontoret. Iman vill 
fortsätta sina studier vid universitet och 
jobba för att påverka världen omkring sig.
- Jag tycker verkligen om Sverige, säger 
Iman. Sverige är ett land som är lätt att 
älska. Här hittar man många öppna vägar 
framför sig, bara man har ett mål, och 
kämpar. Jag tycker ännu mer om vår lilla 
fina kommun Forshaga. Jag är verkligen 
lycklig att jag hamnade i den här delen 
av Sverige. Här kunde jag hitta trygghet, 
trevnad, lugn, ro, vackert natur och otro-
ligt bra verksamhet inom alla områden.

Solenergi är kul, 
gratis och rent!
Solen är en fantastisk energikälla och 
är dessutom gratis och miljövänlig. Det 
har aldrig varit bättre förutsättningar 
än idag att skaffa solceller på sitt tak 
och frågan är hur mycket bättre och 
billigare det egentligen blir? De senaste 
tio åren har priserna på solceller rasat 
kraftigt, samtidigt som det finns både 
stöd och avdrag som gör att investe-
ringen blir riktigt lönsam på sikt.

Det finns många fördelar med solcel-
ler på sitt tak. Förutom att det är ett 
miljövänligt sätt att producera sin egen 
el, så är systemet tyst, minimalt med 
underhåll och har lång livslängd. Oftast 
är garantitiden 25 år men det finns 
solceller som har producerat bra långt 
över 30 år. 

Solstrålningen kan användas för att 
generera el men även värme som är 
ett riktigt bra komplement till de som 
eldar med ved eller pellets. Kombina-
tionen solel och solvärme tillsammans 
med ved eller pellets gör att man helt 
använder förnybara energikällor. 

Är du nyfiken på solenergi och vill veta 
hur mycket ditt hustak kan komma att 
producera samt en beräkning på åter-
betalningstid? Kika då in på solkartan 
som finns på forshaga.se. Den har vi 
tagit fram för att du ska kunna ta ett 
första steg till en investering i en sol-
cellsanläggning för el eller i en anlägg-
ning med solvärme till varmvatten.

Jonas Höglund
Energi- och klimatrådgivare
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– Det fungerar jättebra. Eleverna får ett 
ansikte på studie- och yrkesvägledaren 
som kommer in i klassrummet. I styrdo-
kumenten står det att vi ska prata om 
yrken och ur ett genusperspektiv, berättar 
läraren Maria Nordin.  

Barnens tankar antecknas på små post-it 
lappar som sedan blir en del av deras 
framtidsplan. Barnen gör även en teckning 
av sin framtidsdröm och presenterar sitt 
framtida yrkesval inför sina klasskamrater. 
De 23 alstren mynnar sedan ut i en utställ-
ning på Lärcenter. 

Vad vill du bli när du blir stor?
– Ambulansförare, svarar Tova, 8 år.

Vad gör man då? 
– Man hämtar folk som är skadade och kör 
dem till sjukhuset, svarar Tova.  

Vad vill du bli när du blir stor?
– Jag vill bli frisör, modedesigner, makeup 
artist. Jag vill bli jättemycket och jag 
kunde inte bestämma mig. Så då tog jag 
något som jag ville bli och som jag tycker 
är roligt, svarar Inga-Lisa, 8 år.

Vad blev det då? 
– Djurfrisör, svarar Inga-Lisa. 

Varför är det viktigt för yngre barn
med framtidsdrömmar?
– Det tycker jag är jätteviktigt. När de är 
små, så har de drömmarna kvar. Ingenting 
är omöjlig. Ju äldre de blir är det så lätt 
att begränsa sig själva eller bli begrän-
sade utav oss vuxna. Att ha kvar den här 
känslan att man kan och jag vill. Det är 
så viktigt att hålla kvar vid, säger Maria 
Nordin. 

– Framtidsdrömmar är jätteviktigt för 
motivationen, säger studie- och yrkesväg-
ledaren Lotta Hedberg-Eriksson.

 Att få in ett moment av studie- och yrkes-
vägledning redan i 7-8 års ålder handlar 
inte om att eleverna ska låsa sig fast vid 
ett särskilt yrkesval. Tvärtom handlar det 
om att vidga barnens perspektiv. Till sin 
vägledning använder studie- och yrkes-
vägledaren Lotta Hedberg-Eriksson bland 
annat sig av en kiwi-metod. En metod med 
yrkeskort som bygger på genusperspektiv 
och som har fokus på att bryta könsstereo-
typa yrkesval. 

Tror du att det här underlättar  
för framtida studie- och yrkesval?
– Jag tror att det underlättar, eftersom 
eleverna får en chans att diskutera och lära 
varandra vad det finns för yrken. Det gör 
att de inte blir begränsade i sina tankar, 
utan att de kan tänka stort och ur ett per-
spektiv där alla kan nå sina framtidsdröm-
mar utifrån sina förutsättningar. Och på så 
sätt tänka att jag är på väg dit och blir lite 
mera motiverad och kanske tänka dessutom 
mera på sina studieresultat för att ta sig 
framåt, svarar Lotta Hedberg-Eriksson.

Hur kommer ni att arbeta vidare? 
– Föräldrarna har fått en inbjudan att de är 
välkomna hit och berätta om sina yrken för 
klassen och jag har också pratat med en del 
som arbetar på skolan, om de vill komma 
hit och beskriva sina arbeten. Deras jobb 
som vi är beroende av varje dag för att få 
dagen att fungera, avslutar Maria Nordin.

Annelie Nilsson, projektmedarbetare 

Iman vill hjälpa andra

I sin vägledning 
använder studie- 

och yrkesväg-
ledaren Lotta 

Hedberg-Eriksson 
bland annat 

yrkeskort.

Vill du se ett längre reportage och höra 
barnen berätta om sina framtidsdrömmar 
kan du besöka  vår youtube-kanal; 
youtube.com/forshagakommun.

Vad vill du bli 
när du blir stor?
På Forshaga lärcenter kommer eleverna i årskurs 1 i kontakt med arbetslivet under skoltid. 
Eleverna pratar om framtida yrkesval tillsammans med läraren Maria Nordin. Här har också 
skolans studie- och yrkesvägledare Lotta Johansson integrerats i undervisningen. 
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET
Linda-Marie Fors
Näringslivsutvecklare

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

Forshaga Fibernät erbjuder dig som 
driver företag i Forshaga kommun en 
fiberanslutning för 14 900 kr exkl. moms 
(ordinarie pris 18 500 kr exkl. moms) 
och nät- och serviceavgiften ligger på 
600 kr/år exkl. moms för företag.

Varför ska du som driver företag an-
sluta dig till fibernätet?
Du får en komplett anslutning som är 
driftsäker och stabil. Vi har tjänster i 
nätet som är anpassade efter företag. 
På vår tjänsteportal www.valjtjanst.se 
kan du se hela vårt utbud och jämföra 
kapacitet och priser.

Hedegården 
Där opp
Köttproducenterna Lars-Ove och Elisabeth 
Byström på Hedegården Där opp, driver en 
ekologisk gård med nötdjur för köttproduk-
tion. De har i dagsläget 106 tjurar i olika 
åldrar. De säljer sina omtyckte köttlådor, 
och levererar även till Skafferi Värmland.

De bor i en vacker idyll strax norr om 
Deje, i ett Q märkt hus, som renoverats 
med varsam hand för att behålla det 
genuina. Många nöjda familjer återvänder 
och köper köttlådor hos dem regelbundet.

Rooths 
kläder
Rooths kläder har en lång historia som 
klädbutik i vår kommun. Peter Moen bör-
jade arbeta i butiken, som då bara fanns i 
Deje, 1978 och tog över den 1980. 

Sedan 20 år tillbaka finns det även en 
butik i Forshaga. De är fyra anställda och 
personalen växlar mellan att arbeta både 
i Forshaga och Deje. Rooths är mycket 
aktiva på Facebook där personalen agerar 
modeller på alla bilder som läggs ut. 

Karin Nyström, 
keramiker
Som etablerad keramiker förvaltar och 
förnyar Karin den skandinaviska lergods-
traditionen, hon använder sig framförallt 
av drejning och är bland annat utbildad i 
Danmark.

Karin är verksam i flera konsthantverksnät-
verk bland annat Kaolin i Stockholm och i 
Arvika konsthantverk. Man kan se hennes 
verk på många håll, och hon har även en 
liten butik i centrala Deje.

Hundshopen
Forshaga 
Millan Johansson äger numera butiken, 
sedan i april i år. Hon har varit anställd på 
Hundshopen sedan företagets start, och 
har nu tagit över butikens drift. Millan har 
mycket idéer om butikens framtid och vill 
utveckla verksamheten. 

Butiken är välbesökt av djurägare, inte 
bara från kommunen utan även från våra 
kranskommuner. Ett brett sortiment och 
ett stort kunnande lockar kunderna att 
handla mat och tillbehör till sina fyrfota 
familjemedlemmar. 

Företagsbesök

Företagsbesök

Skicka in ditt anslutningsavtal idag!
På vår hemsida www.forshagafibernat.se 
finns mer information om fiberanslutning 
för företag. Tveka inte att höra av er om 
det finns funderingar eller frågor. 

Kontakta oss vid frågor
E-post: info@forshagafibernat.se
Telefon: 054-56 22 72 (vardagar 9-11)
Välkommen till oss på Esplanaden 3 
i Forshaga (besökstid vardagar 11-12) 

Rabatt på 
fiberanslutning 
för företag 
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Fiber är en framtidsinvestering med hög 
prestanda där du till exempel kan välja in-
ternet med en uppkoppling på 1000/1000 
Mbit/s. Med vårt öppna nät och tjänste-
portal kan man enkelt jämföra priser och 
tjänster så att du kan välja någonting som 
passar just dig.  

Utbyggnadsplan  
resterande del av 2017

• Enåsen
• Skivsta
• Norra Åsmyren
• Djupdalen
• Mon (samförlägger vi tillsammans 

med Nettel, läs mer på hemsidan)
• Risäter
• Skived Nyback 
• Olsäter 
• Hyn
• Östra Deje etapp 1 och 2

18 av 29 områden i Forshaga kommuns 
tätort är utbyggda. Om man vill ansluta sig 
i ett redan utbyggt område gäller förtätning 
som vi gör två gånger om året, vår och höst.

Runt om i landet släcks telestationer och kopparnätet ner vilket gör att man förlorar möjligheten att ha 
fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL). Fiber och trådlöst kommer att ersätta kopparnätet och 
Forshaga Fibernäts mål är att 90 % av fastigheterna i kommunens tätort ska ha möjlighet till fiberanslut-
ning år 2020. 

Fler får tillgång till fiber

Kom igång-hjälp med Bredbandshjälp
Om du är kund hos Forshaga Fibernät 
erbjuder vi kostnadsfri kom igång-hjälp 
genom det lokala företaget Bredbands-
hjälp. Det innebär att du får information, 
rådgivning samt hjälp med att komma 
igång med tjänster. 

Kontakta Bredbandshjälp  
Telefon: 054-444 00 10
E-post: info@bredbandshjalp.se

Har du redan en fiberanslutning till din 
bostad, eller bor i en FABO-lägenhet men 
har inte beställt tjänst – då kan du också 
ringa Bredbandshjälp för att komma igång 
med en tjänst. 

Tjänsteportalen - välj fritt 
mellan cirka 20 leverantörer
Efter anslutning kan du välja tv, bredband, 
telefon och larm hos ett tjugotal olika le-
verantörer i vårt öppna nät. Sök tjänst och 
självaktivera dig i vår tjänsteportal 
valjtjanst.se. Du har möjlighet att välja 
mellan en rad olika hastigheter för internet 
och olika typer av IPTV (tv via fiber).

Kostnader för fiberanslutning
Anslutning villa tätort: 16 000 kr 
(förtätning = 21 000 kr)
Anslutning villa landsbygd: 22 000 kr
Tomtgrävning (0-20 meter): 1 500 kr
Nät- och serviceavgift: 420 kr/år

Intresserad av fiberanslutning?
Om du är intresserad av fiberanslutning 
ladda ner avtal på forshagafibernat.se 
och läs mer. Du kan också mejla eller ringa 
oss så skickar vi ut ett till din adress. 

Kontakta oss vid frågor
E-post: info@forshagafibernat.se
Telefon: 054-56 22 72 (vardagar 9-11)
Välkommen till oss på Esplanaden 3 
i Forshaga (besökstid vardagar 11-12) 

Linda Jungarå och Johan Modin
Forshaga Fibernät AB  
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Lustenrundan 

Forshaga kommun ordnar också 
denna sommar konst-utställningar 
på flera platser. 

Helgen 26-27 augusti kan alla som vill
titta på konst i 29 olika lokaler i kommunen. 

Mer än 110 personer kommer att visa glas, 
foto, smycken, tavlor och mycket annat.  
Det är öppet klockan 11.00 till 17.00. 

Hela konstutställningen kallas Lustenrundan. 
På www.lustenrundan.se finns mer information, 
till exempel om var du kan fika. 
Det finns också bilder på flera konstverk. 

I år har kommunen egna utställningsplatser. 
Två konstverk från ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND 
kommer att vara med. 

Lustenrundan öppnar lördag 26 augusti. 
Tiden är klockan 11.00. 
Platsen är Gamla Kraftstationen. 

Solenergi

Solenergi är energi som kommer från 
solens strålar. 
Den är gratis och bra för miljön. 

Sol-el är exempel på solenergi. 
Det är el från solceller.    

Att ha solceller på taket kan ge el 
i 25 år och det är rent och billigt.  

Vill du veta mer om solenergi?
Vill du veta hur mycket sol-el 
ditt hustak kan producera?

Läs mer på Forshaga kommuns solkarta. 
Den finns på www.forshaga.se 

Forshaga kommun vill att invånarna ska 
använda mer förnybar energi i framtiden. 
Vindkraft, vattenkraft och solenergi är  
exempel på förnybar energi. 

De blå skyltarna visar vägen till utställningslokalerna. Solpaneler kan man sätta till exempel på ett tak.
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Sommarboken

Tycker du om att läsa? 
Tycker du om att träffa kompisar? 
Då kan Sommarboken passa dig. 

Du ska vara under 16 år och du ska 
kunna läsa själv för att vara med.  

Biblioteket i Forshaga har tre träffar 
med Sommarboken i sommar. 
På träffarna blir det fika och boktips.  

Första träffen delar vi ut fina påsar 
som du kan lägga dina låneböcker i. 
Du får också armband, bokmärken 
och klistermärken.

På träffarna får alla som vill berätta 
om böcker som de tycker är bra.   

Du får ett häfte av biblioteket också. 
I häftet kan du skriva upp namnet på en bok 
eller flera böcker som du läser i sommar. 

När du lämnar in ditt häfte på biblioteket 
får du en bok i present. 
Senast 31 augusti vill vi ha ditt häfte.   

Träffar med Sommarboken 
på Forshaga bibliotek
Första träffen måndag 12 juni klockan 11.00
Bokfika tisdag 25 juli klockan 14.00
Avslutning tisdag 29 augusti klockan 15.00

Artscape 2017

ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND är namn på 
en festival med gatu-konst. 

I fyra veckor ska konstnärer från 
andra länder och konstnärer från Sverige 
skapa konst tillsammans. 

I Värmland kommer det att bli stora vägg-
målningar och annan konst. 
 
En workshop är en grupp människor som 
gör något tillsammans.    

Den 25 och 26 juli har Artscape workshop 
i Forshaga. 

Då får alla som vill vara med och skapa konst. 
Du kan vara ung eller gammal. 
Du kan vara nybörjare eller ha arbetat länge 
som konstnär.  

I juli finns mer information om tid och plats 
på www.forshaga.se och på Facebook.  

En av Artscapes tidigare konstverk på en vägg.
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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 9 JUNI
Billy Momo, Gamla Kraftstationen 19:00. Rootsig 
rock och tidlös pop blandas i en unik stil som är 
genreöverskridande. 

SÖNDAG 11 JUNI
Kaninhoppning, Stationsområdet Deje 10:00. 
Värmlands Kaninhoppare arrangerar tävling. 

Bilbingo Tallmovallen, 17:00. Bingo, minibingo 
och rövare. Fina priser. 

MÅNDAG 12 JUNI
Motionsträffar, Mölnbacka 18:30. Gåing/jogging 
på Kulturstigen. Samling vid Åna Mölnbacka. 

FREDAG 16 JUNI
Musikquiz, Forshaga Folkets park 18:00.

LÖRDAG 17 JUNI
Junijazzen med Monica Dominique & Palle 
Danielsson - Togetherness,  Gamla Kraftsta-
tionen 19:00. Välkommen till en upplevelse i 
världsklass. 

ÖDIK CUP 2017, Tallmovallen 08:00 - 17:30. 

Kyrknatta, Forshaga kyrka, Nedre Ulleruds kyrka 
och Övre Ulleruds kyrka, 18:00 - 23:00. 
Välkommen till Kyrknatta i Klarälvdalen. En 
sommarnatt fylld med musik, möten och andlig-
het i fem kyrkor. 

MÅNDAG 19 JUNI
Motionsträffar, Mölnbacka 18:30. Se 12/6. 

Blomstervandring, Mölnbacka 18:30.

ONSDAG 21 JUNI
Fotboll Östra Deje IK-Sunnemo IF
Tallmovallen, 19:00. Division 7 herrar norra. 

TORSDAG 22 JUNI
Fotboll damer Division 5
Östra Deje IK-Olsäters SK
Tallmovallen, 19:00. Division 5 damer.

LÖRDAG 24 JUNI
Ekumenisk gudstjänst, Forshaga hembygdsgård 
10:00. Ekumenisk gudstjänst på Logen. 

SÖNDAG 25 JUNI
Bilbingo, Tallmovallen, 17:00. Se 11/6. 

Med reservation för ändringar
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MÅNDAG 26 JUNI
Motionsträffar, Mölnbacka, 18:30. Se 12/6. 

TISDAG 27 JUNI
Friska Forshaga. kartsläpp Mölnbacka.
Häng med på stolpjakt! 

FREDAG 30 JUNI
Fotboll Östra Deje IK-Rännbergs IK
Tallmovallen, 19:00. Division 7 herrar norra. 

LÖRDAG 1 JULI
Fotboll damer Division 5
Östra Deje IK-Nor/Slottsbron
Tallmovallen, 11:00. Se 22/6.
 
Internationell kattutställning, Ängevi 10:00 - 
17:00. Tävling där alla kattraser blir bedömda 
av en domare utifrån hur de ser ut enligt sin 
rasstandard. 

SÖNDAG 2 JULI
Bilbingo, Tallmovallen, 17:00. Se 11/6. 

Internationell kattutställning
Ängevi 10:00 - 17:00. Se 1/7. 

MÅNDAG 3 JULI
Motionsträffar, Mölnbacka, 18:30. Se 12/6. 

Grillafton hos IOGT-NTO, Hvilan, 18:30. Grillar 
och har trevigt tillsammans. 

FREDAG 7 JULI
Forshaga Marknad, Forshaga centrum  
10:00 - 16:00. Knallemarknad. 

MÅNDAG 10 JULI
Motionsträffar, Mölnbacka, 18:30. Se 12/6. 

TORSDAG 13 JULI
Eld, revolution och vänskap – Ismael Ataria och 
David Engström live,  Gamla Kraftstationen, 
19:00, En högexplosiv och poetisk show med 
poesi och musik. 

LÖRDAG 15 JULI
Elliott Murphy and Olivier Durand,  Gamla 
Kraftstationen, 19:00. Exklusiv konsert i unik 
industrimiljö.

SÖNDAG 16 JULI
Bilbingo, Tallmovallen, 17:00. Se 11/6. 

MÅNDAG 17 JULI
Motionsträffar, Mölnbacka, 18:30. Se 12/6. 

MÅNDAG 24 JULI
Motionsträffar, Mölnbacka, 18:30. Se 12/6. 

FREDAG 28 JULI
Musikquiz, Forshaga Folkets park, 18:00. Se 16/6. 

SÖNDAG 30 JULI
Fotboll damer Division 5
Östra Deje IK-Jössefors IK
Tallmovallen, 16:00. Se 22/6. 

MÅNDAG 31 JULI
Motionsträffar, Mölnbacka, 18:30. Se 12/6. 

LÖRDAG 5 AUGUSTI
Bilutställning i parken, Forshaga Folkets park 
11:00 - 16:00. Kom och parkera din veteranbil 
för allmän beskådan. 

SÖNDAG 6 AUGUSTI
Grillafton hos IOGT-NTO, Hvilan, 18:30. Se 3/7. 

Bilbingo, Tallmovallen, 17:00. Se 11/6. 

MÅNDAG 7 AUGUSTI
KM i terränglöpning i Mölnbacka, 18:30.

Motionsträffar, Mölnbacka, 18:30. Se 12/6. 

LÖRDAG 12 AUGUSTI
Fotboll Östra Deje IK-Forshaga IF 2
Tallmovallen, 19:00. Division 7 herrar norra. 

SÖNDAG 13 AUGUSTI
Janne Schaffer Music Story, Gamla Kraftsta-
tionen, 19:00. Janne Schaffer Music Story med 
Janne Schaffer, Johan Boding och Peter Ljung. 

Fotboll NWT cup, Tallmovallen, 08:00. 
DM Finaler pojkar och flickor 13-15 år. 

MÅNDAG 14 AUGUSTI
Motionsträffar, Mölnbacka, 18:30. Se 12/6. 

TISDAG 15 AUGUSTI
Friska Forshaga kartsläpp Löved.
Häng med på stolpjakt! 

LÖRDAG 19 AUGUSTI
Flottningsdag, Gamla Kraftstationen, 11:00 
- 17:00. Upplev historiens vingslag denna 
augustilördag då det bjuds på en dag på tema 
flottning. 

SÖNDAG 20 AUGUSTI
Bilbingo, Tallmovallen, 17:00. Se 11/6. 

MÅNDAG 21 AUGUSTI
Motionsträffar, Mölnbacka, 18:30. Se 12/6. 

FREDAG 25 AUGUSTI
Musikquiz, Forshaga Folkets park, 18:00. Se 16/6. 

Fotboll Östra Deje IK -Kils AIK 3.
Tallmovallen, 19:00. Division 7 herrar norra. 

LÖRDAG 26 AUGUSTI
Buford Pope på Lustenrundan After Art,  Gamla 
Kraftstationen, 19:00. Folkfest i byn när Buford 
Pope står på scen. 

Lustenrundan, 11:00 - 17:00.  
En av Värmlands största konstrundor. 

SÖNDAG 27 AUGUSTI
Fotboll damer Division 5.
Östra Deje IK-Säffle FF 2.
Tallmovallen, 16:00. Se 22/6. 

Lustenrundan, 11:00 - 17:00.
En av Värmlands största konstrundor.  

MÅNDAG 28 AUGUSTI
Motionsträffar, Mölnbacka, 18:30. Se 12/6. 

LÖRDAG 2 SEPTEMBER
Caroline af Ugglas, Gamla Kraftstationen, 19:00. 
Lekfullt och svängigt med mycket attityd och 
ett härligt gung. 

SÖNDAG 3 SEPTEMBER
Bilbingo, Tallmovallen, 15:00. Se 11/6. 

MÅNDAG 4 SEPTEMBER
Motionsträffar, Mölnbacka, 18:30. Se 12/6. 

FREDAG 8 SEPTEMBER
Musikquiz, Forshaga Folkets park, 18:00. Se 16/6. 

FREDAG 23 JUNI, 13.00
FORSHAGA HEMBYGDSGÅRD

Midsommar
Traditionellt midsommarfirande 
med dans kring midsommarstången 
och folkdansuppvisning.


