TILL DIG SOM
ÄR NYINFLYTTAD
I VÅR KOMMUN

En bra plats att bo,
leva och verka
VARMT VÄLKOMMEN TILL FORSHAGA KOMMUN

Välkommen hem
Du som ny kommuninvånare är
varmt välkommen till vår gemenskap. Här vill vi alla bo, trivas och
helt enkelt må bra.
I Forshaga kommun finns det
mycket som vi är stolta över och
vi är glada att just du valt att bosätta
dig här. Vår storslagna natur, vårt
aktiva närings- och föreningsliv och
alla människor skapar tillsammans
vår kommun. Men vi vill också
mer! Ta gärna kontakt om du vill
ge beröm, tips eller synpunkter på
kommunen och hur vi tillsammans
kan utveckla den.

Här har vi naturen
precis runt husknuten
Forshaga är en naturnära kommun som erbjuder mängder av möjligheter
till idrott, motion och friluftsliv. Visste du till exempel att vi har mest
cykelväg per invånare i hela Sverige, 6,3 meter per invånare.
Vatten
Kommunen har fyra badplatser,
Abborrtjärn, Skivtjärn, Visten och Västra
Örten. På dessa platser kontrolleras
badvattnet regelbundet och omgivningarna städas och sköts om. Badplats med
brygga finns vid Skivtjärn och Västra
Örten. Alla badplatser har omklädningsrum och torrklosett.
Forshagaforsen har ett av Norden bästa
laxfiskevatten och i våra sjöar finns både
gös, öring och ruda. Besök Forshagaforsens camping och sportfiskecenter i
Klarälvsrummet, de kan tipsa dig om
fiske och berätta om vilka platser som
kräver fiskekort.

Det ska vara
enkelt att resa
Upptäck världen eller pendla till
jobb och skola. Från vår kommun går
en buss var 20 minut under dagtid mot till exempel Karlstad med
anslutande tåg vidare ut i världlen.
Karlstad Airport ligger omkring 1,5
mil från Forshaga. Från flygplatsen
går både reguljärflyg och charterflyg.

Parker och grönområden
På flera platser i kommunen finns roliga
lekparker. Fyra av lekparkerna har egna
teman; djungel, skeppsbrott, bondgård
och riddarborg.
Vi har flera olika arenor för spontanidrott, så som fotbollsplan, volleybollplan, pannabur och grönområden. I
både Deje och Forshaga finns det multisportarenor och utegym. Vid Forshaga
lärcenter finns också en skatepark.

Vandringsleder
Vi har flera fina vandringsleder i
kommunen. Vid Norra Hyn finns en
vandringsled som leder ner mot sjön
med perfekt läge för fågelskådning. Vid
sjön Norra Hyn finner du, på toppen
av en berghäll, Ätterösarna. Det är
två gravrösen som härstammar från
bronsåldern. I Löved finns Pilgrimsleden med kulturhistoriska anor och
gravfält från järnåldern, där finns även
en botanisk vandringsled med flera
hundra olika arter av växter. I Mölnbacka kan du promenera längs en 5
kilometer lång sträcka med 15 olika
platser av historiskt värde och vid sidan
av Västra Örten reser sig Torberget 165
meter över havet, en plats med många
ovanliga växter. Ta med barnen och
hunden och upptäck skogens väsen: vid
Forshaga Hembygdsgård i Skived kan
du gå en slinga och träffa på troll och
andra figurer.
Cykel
Klarälvsbanan är en bilfri cykelväg som
sträcker sig 9 mil från Karlstad, genom
hela vår kommun, upp till Hagfors.

Välkommen till
Familjecentrum

Ett rikt kulturliv att
uppleva och ta del av

Familjecentrum är en mötesplats för
barn och föräldrar. Här finns många
olika verksamheter under ett och
samma tak: barnmorskemottagning,
barnhälsovård, familjepedagog,
öppen förskola och babycafé.

Tack vare att vår kommun har både tätort och landsbygd så finns en stor
variation inom kulturen. Vi har aktiva kultur- och hembygdsföreningar som
har ett stort utbud av evenemang.
Bibliotek
Välkommen till våra bibliotek, i både
Forshaga och Deje. Flera av bibliotekstjänsterna når du dygnet runt på
bibliotekvarmland.se
Lustenrundan
Lustenrundan är en konstrunda som
kommunen arrangerar i slutet av
augusti varje år. Proffs och amatörer

samlas här på samma arena vilket skapar en fantastisk kreativ och välkomnande atmosfär.
Kulturskolan
Kulturskolan vänder sig till barn och
ungdomar som vill lära sig sång, spela
ett instrument, skapa konst, dansa eller
spela teater.

Ett aktivt föreningsliv
I vår kommun finns ett rikt föreningsliv
inom idrott, kultur och fritid. De flesta
har verksamhet för barn och ungdomar.
Alla dessa tillsammans stärker bilden
av Forshaga som en aktiv barnkommun.

Upptäck simhallen
I Deje simhall kan du simma och
leka men också gå på olika gruppaktiviteter. Här finns en 25 meters
simbassäng och en terapibassäng,
bubbelpool, bastu, motionslokal och
en cafeteria.

Släng lätt och rätt
Föreningslivet fyller en viktig funktion
i samhället, inte minst för barn och
ungdomar. Ofta sker föreningsarbetet
helt på ideell bas av eldsjälar. Vi värnar
därför om dem och gör vårt bästa för att
föreningarna kan driva sin verksamhet.

I kommunen finns flera återvinningsstationer och en återvinningscentral.
Återvinningscentralen ligger längs
väg 62 mellan Forshaga och Deje.
På forshaga.se finns en karta där
du enkelt hittar närmaste återvinningsstation samt information om
källsortering och återvinning.

Kontakta oss
Telefon

Du når alla våra verksamheter
genom kommunens växel på
telefonnummer: 054-17 20 00

E-post kommun@forshaga.se

E-post direkt till personal
förnamn.efternamn@forshaga.se

Webb forshaga.se
Facebook facebook.com/forshaga
Synpunkten

Via vårt synpunktsformulär
han du lämna beröm, förslag
och klagomål, du hittar det på
forshaga.se/synpunkten

Felanmälan

Anmäl ett fel via tjänsten Fixa
min gata, på webben eller via
appen med samma namn.
fixamingata.se
Är det ett akut fel är det viktigt
att du i stället ringer till oss.
Akuta fel under kontorstid
Kommunens växel:
054 - 17 20 00
Akut felanmälan till SOS
Alarm när växeln är stängd
Kommunala fastigheter:
054-83 06 70
Gator, vatten, avlopp:
054-83 06 90

Med barnen i fokus
Vår vision är att vara en barnkommun. Det betyder att barnperspektivet
är med i alla beslut vi tar. Vi tar också ansvar för att den kommun vi
lämnar efter oss är trygg och attraktiv för nästa generation.
Forshaga barnkommun. I våra barn finns
framtiden och vi bygger ett samhälle för
nuvarande och kommande generationer.
Genom hållbara, långsiktiga och ansvarstagande lösningar får vi en attraktiv och
trygg kommun även i framtiden.
För att arbeta i riktning mot denna vision har vi tre externa målområden som
rymmer en mängd olika aktiviteter för
att göra skillnad i din vardag: attraktiv
kommun, trygghet och kunskap samt
hållbar utveckling.

Vårt utvecklingsarbete samlas också
i tre övergripande strategier som ska
peka ut viktiga områden vi prioriterar
inom: miljö och klimat, tillväxt samt
folkhälsa.
Som invånare är du vår viktigaste
medspelare för att tillsammans skapa en
bra plats att bo, leva och verka på – idag
och i framtiden.
Läs gärna mer om vår vision och våra
övergripande mål på forshaga.se.

Kommuntidningen
Kontakten

Bamsekramar från
Forshaga kommun

Vi uppvaktar alla
nyfödda bebisar

Kontakten är vår kommuntidning
och den delas ut sex gånger per år till
alla hushåll, företag och föreningar.
I den kan du läsa artikelar och information från våra verksamheter som
berör dig och din familj. Det finns
också en kalender med de evenemang som är på gång närmsta tiden.

Björn är Forshaga kommuns maskot.
Han kan dyka upp på olika evenemang
så som familjedagen, mässan Vardagsliv
eller vid invigningar och jubileer. Den
kramgoa björnen har blivit något av en
symbol för kommunen genom åren och
delas till exempel ut som nalle till alla
nyfödda invånare.

Vi har som tradition att hälsa alla
nyfödda barn välkomna genom att
kommunalrådet besöker dem och deras
familjer, överlämna blommor och en
nalle. Bebisuppvaktningarna har blivit en
fin tradition sedan första besöket år 2000.
Med omkring 100 uppvaktade bebisar
varje år har besöken blivit många!

Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52
E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61

