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Benny Pedersén, kommunstyrelsens ordförande

I denna utgåva av Kontakten skall temat skriver vi om olika sorters 
möten. Vi går mot en sommar med många härliga och soliga dagar 
och säkert en del goda möten. En del kommer bara att ske och en 
del söker du dig till. Förhoppningsvis kan du få en del dagar ledigt 
och vara tillsammans med vänner, familj och kompisar. 

Inom kommunen arbetar vi med det goda värdskapet och i en 
offentlig utredning som heter Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 
2008:51) finns en dikt som jag fastnade för som beskriver vikten av 
att mötas – på ett värdigt sätt. Trevlig sommar och ta hand om dig!

Vad ser Ni systrar, vad ser Ni säg? 
Tänker Ni inom Er, när Ni tittar på mig: 

”En knarrig gammal gumma, inte särskilt kvick, 
osäker om vanor, med frånvarande blick. 

Som spiller ut maten och inte ger svar 
när Ni muttrar om henne som aldrig blir klar. 

Som inte ser ut att märka vad Ni gör 
och ständigt tappar käppen och inte ser sig för, 

som viljelöst låter Er göra som Ni vill 
med matning och tvättning och allt som hör till. 

Är det så Ni tänker när Ni ser mej, säg. 
ÖPPNA ögonen systrar, titta närmare på mig. 

Jag ska tala om vem jag är som sitter här så still, 
som gör vad Ni ber mig om, äter när Ni vill. 
Jag är ett tioårs barn med en far och en mor 
som älskar mig och min syster och min bror. 

En sextonårsflicka, smäcker och grann, 
med drömmar om att snart möta en man. 

En brud nästan tjugo, mitt hjärta slår en volt, 
vid minnen av löften jag givit och hållt. 

Vid tjugofem – nu har jag mina egna små 
som behöver hemmets trygga vrå. 

En kvinna på trettio. mina barn växer fort 
och hjälper varandra i smått och i stort. 

Vid fyrtio är de alla vuxna och alla flyger ut. 
Men maken är kvar, och glädjen är ej slut. 

Vid femtio kommer barnbarn och fyller vår dag, 
åter har vi småttingar, min älskade och jag. 

Mörka dagar faller över mig, min make är död. 
Jag går mot en framtid i ensamhet och nöd. 

De mina har nog att ordna med sitt, 
men minnet av åren och kärleken är mitt. 

Naturen är grym, man blir gammal och krokig, 
får en annan att verka en aning tokig. 

Nu är jag bara en gammal kvinna, 
som sett krafterna tyna och försvinna. 

Men inuti denna gamla kropp 
bor ännu en ung flicka. 

Då och då uppfylls mitt medtagna hjärta. 
Jag minns min glädje, jag minns min smärta, 

och jag älskar och lever om livet på nytt, 

Om Ni ÖPPNAR ögonen systrar, så ser Ni ej 
bara en knarrig gumma. Kom närmare, se MIG!

Se mig
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För fjärde året i rad arrangerar Forshaga kommun tillsammans med 
föreningar och eldsjälar den uppskattade Lustenrundan den 29-30 
augusti. En konsthelg där glädje och skapandelust står i fokus. 

I slutet på augusti är det inte mindre än 21 
utställningslokaler och ateljéer som öpp-
nar upp sina dörrar för konst- och kultur-
intresserade besökare under Lustenrundan. 
Många utställare är återkommande delta-
gare från tidigare år samtidigt som vi också 
kan presentera nya spännande namn. 

Från Dyvelsten i söder ända upp till Tollebol 
i norr kan du uppleva och njuta av konst från 
fler än 100 utställare. Precis som vanligt 
bjuds det på många olika sorters konstut-
tryck så som smycken, återbruk, smide, 
näverslöjd, akvarell, lera, glas, lappteknik, 
foto, olja, ull och poesi. 

Linnea Flodkvist, kommunikatör

Blå pilar kommer att vägleda besökare  
under Lustenrundan. Det finns också en 
broschyr med kartor och kontaktuppgifter. 
Broschyren finns att hämta på tursitinforma-
tionen i Forshaga Lärcenter eller hos utstäl-
larna under helgen för Lustenrundan. Det 
arrangeras också många kringaktiviteter och 
fikamöjligheter under rundan.

LUSTENRUNDANLustenrundan
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Forshaga marknad

En uppskattad tillställning, där man gärna 
strosar omkring i timmar bland stånden, 
småpratar knallar och bekanta, äter lunch 
vid någon matbod, shoppar och kanske pro-
var lyckan i ett lotteri.

Utbudet på varor är varierat och hemin-
redning, husgeråd, gediget handarbete, 
smycken och hudvård, trängs med kläder, 
väskor, mobiltillbehör, fyndlådor, loppispry-
lar, leksaker och mycket annat. 

Det kommer säljas kryddor, ost, korv, kött, 
fisk, godis, munkar, slush, brända mandlar, 
bröd, honung, sylt, saft mm, bland livs-
medlen. Våra populära matförsäljare med 
langos och thaimat kommer även de till-
baka till oss för sjätte året!

Föreningens nya maskot som kommer att 
röra sig längs gatan behöver hjälp av barnen 

att få ett namn. Alpackor kommer på besök 
och andra små aktiviteter planeras också 
för de yngre besökarna.

Trafiken tystnar för några dagar och Storgatan förvandlas till ett 
köpcentrum, med bara himlen som tak. Forshaga IF arrangerar 
sommarmarknad för sjätte året.

Marie Carlsson, Forshaga IF
0709-96 19 32, www.forshagamarknad.se

Marknadens öppettider
Fredag 3 juli 10-18
Lördag 4 juli 10-16

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

2 0 6
Den 5 juni 2015 hade vi 2 206 gillare 
på vår facebooksida.

2

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

Lasse Stefanz

Datum att ha koll på!
11 juli  Hemvändardagen 
 Lasse Stefanz, 2Blyga Läppar

26 juni, 31 juli och 11 sept 
 Musikquizkvällar

21 juli  Musikcafé med Erik Lihm  
 och Ann-Cathrine Wiklander

8 aug  Summer Rock ń roll 
 Bilutställning under dagen på  
 kvällen Flat Foot, Big Beat  
 Express och Erika Johnsson

29 aug Parkrocken 

Sommartider 
på biblioteken
Forshaga bibliotek 
Sommaröppettider 15 juni – 16 augusti
Måndag  10-18
Tisdag  10-14
Onsdag  10-18
Torsdag  10-14
Fredag  10-14
Midsommarafton stängt

Deje bibliotek
Sommarstängt 22 juni – 9 augusti
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Packmopedsturnén
spelar på Gamla 
Kraftstationen igen
I slutet av juli kan du se Packmopedsturnén 
med Göran Samuelsson och hans fyra gäster 
på inte mindre än elva platser runt om i 
Värmland. På mindre än två veckor genom-
förs elva spelningar, stopp nummer två blir 
Gamla Kraftstation i Deje. 

Årets gäster är Caroline Af Ugglas, Nisse 
Hellberg, Sara Riedel och Ebbot Lundberg. 
Det blir en turné med intima möten mellan 
musiker och publik på platser med unik at-
mosfär. På Gamla Kraftstationen sker kon-
serten utomhus.

Datum och tid
Torsdag 23 juli 19.00

Den 15 juni öppnar Dyvelstens 
flottningsmuseum för sommaren 
Museet ligger vid Klarälvens kant i Dyvelsten och visar dig historien om hur man förr flottade timmer på 
Klarälven. Vid bryggan ligger flera gamla flottningsbåtar och det finns även ett café med uteservering 
som har fantastiskt läge över älven. 

Magasin 11 är ett upplevelserum för barn 
där temat är vatten. Här kan du bland an-
nat bygga en båt eller låna ett metspö och 
fiska från bryggan. Men i Magasinet finns 
det plats för annat också, i år kommer bild-

konstnären Cicci Wik ställa ut sina fotogra-
fier med temat Älven. I sommar har museet 
guidade visningar varje lördag och söndag kl 
14. På helgerna finns också möjligheten att 
grilla i flottarkojan. I sommarens program 

kan du även hitta akvarellmålning, famil-
jedag och workshop i hur man kan tillverka 
sina egna salvor. 

Linnea Flodkvist, kommunikatör
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Sommarsalong i 
spännande industrimiljö

Dessutom hänger ”husets konstnärer”, Pix, 
Hanna Westlund och Karl-Emil Andersson ut 
under hela säsongen. Som om inte det vore 
nog kan Gamla Kraftstationen presentera 
varierad konst från 18 konstnärer från hela 
Sverige, såväl etablerade som debutanter, 
som ställer ut i två perioder. 

Förutom konst äger ett antal konserter rum 
i byggnaden, bland annat Junijazzen, Fors-
haga Kammarmusikdagar och Packmopeds-
turnén. 

Under hela sommaren, fram till 23 augusti, kan besökare av Gamla 
Kraftstationen uppleva Gudrun Sjödéns färgsprakande, inspirerande 
textilier i härliga kreationer och kulturpersonligheten Caroline af 
Ugglas och hennes skickliga konstnärskap. 

Här finns Café Kulturella med hembakat 
och närproducerat, butiken med värm-
ländskt mat- och konsthantverk och Barnens 
skaparverkstad. I år kommer även Form i 
Värmland, ett designnätverk för värmländsk 
formgivning, finnas på plats för att visa upp 
och sälja sina varor. Gamla Kraftstationen är 
en plats att räkna med. Ett givet besöksmål 
i en annorlunda atmosfär och personal som 
möter dig med ett varmt leende.

Linnea Flodkvist, kommunikatör

Detta jubileumsår deltar extra många musi-
ker varav två grupper helt består av kvinnli-
ga musiker. Det är saxofonkvartetten Rollin’ 
Phones och stråktrion Zilliacusperssonraiti-
nen. Tenoren Michael Weinius sjunger vid in-
vigningskonserten och skådespelarna Johan 
Rabaeus och Anita Wall står för årets reci-
tationsinsats. Presentatör är Camilla Lund-
berg, känd kulturprofil från radio och TV. 

Forshaga kammarmusikdagars 
tioårsjubileum 26-29 juli

Musikermöte i 
sommarkvällen

I sommar finns ännu en gång möjlighet att njuta av fantastisk musik på flera platser i Forshaga. För 
tionde året när sommaren är som allra vackrast bjuder Forshaga kammarmusikdagar in till musikfest. 
Under de fyra konsertdagarna spelar musiker i världsklass verk av bland andra Strauss, Sibelius, Vivaldi, 
Britton, Grieg, Alfvén, Bach och Tjajkovskij.

Spelplatser för de fyra kvällskonserterna 
är Forshaga kyrka, Övre Ulleruds kyrka och 
Deje Kraftstation samt Dömle herrgård för 
de tre lunchkonserterna. Rollin’ Phones ger 
en specialkonsert för förskolebarn på Fors-
haga lärcenter den 29 juli.

Hela programmet finns på 
www.karmmarmusikdagar.se Anne Hellström, kommunikatör

Gratiskonsert 
för förskolebarn
Forshaga Lärcenter 
29 juli kl 15.00

Alla välkomna!

Foto: Pelle Piano
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Det var vid ett påverkantorg som idén om 
en HBTQ-festival dök upp första gången. 
Ungdomsrådet nappade på förslaget. De 
sökte och fick pengar genom Säcken för 
att kunna genomföra festivalen. Efter hand 
har temat utvecklats och för inkludera fler 
grupper i samhället är temat nu Allas lika 
värde. 

Festivalen för 
allas lika värde
Tycker du att det är viktigt att stå upp för allas lika värde och rätten 
att vara annorlunda? Då får du inte missa festivalen B•You som hålls 
lördagen den 22 augusti i Forshaga Folkets Park. 

Nu är datum satt och artister, föreläsare och 
aktiviteter bokas för fullt. För att få mer in-
formation om artister och andra bokningar 
besök festivalens facebooksida. Där kommer 
man att släppa artisterna allt eftersom de 
bokas. Dessutom kommer man att lägga ut 
filmer där olika personer, kända och okända, 
berättar vad de tycker om festivalens tema.

Påverkanstorg

Ungdomsrådet går varje termin ut i 
kommunens högstadieskolor och sät-
ter upp ett påverkanstorg. Påverkan-
storget är till för att se vad ungdo-
marna önskar för aktiviteter och vad 
de vill förbättra för att det ska bli en 
så bra ungdomskommun som möjligt. 
Resultatet av påverkanstorget ligger 
sedan till grund för handlingsplanen 
som ungdomsrådet sätter upp.  

Säcken

För att ge fler unga chansen att 
förverkliga sina idéer och projekt 
har Forshaga kommun en pott på 100 
000 kronor som vi kallar Säcken. Ur 
den kan du som är mellan 13 och 25 
år och bor i Forshaga kommun söka 
bidrag till genomförandet av din idé. 
Du kan söka som privatperson eller 
som en förening.

facebook.com/ Byoufestivalen #byoufestivalen#byou #vardigsjälv

B•You Fler kartsläpp för 
Friska Forshaga i 
sommar
Om du redan har tagit alla kontrol-
lerna i Friska Forshaga behöver du 
inte vänta länge tills det kommer fler. 
Två kartsläpp är redan avklarade men 
ytterligare tre återstår. Huvudkartorna 
i pappersform är gratis, extrakartorna 
som släpps under sommaren kostar 20 
kronor styck.

Kartsläpp:
Skived   27 juni
Skivtjärn  25 juli
Abborrtjärn 29 augusti

Försäljningsställen för kartsläpp 2-5 
med de nya områdena:
Konsum i Deje
OKQ8 i Forshaga
Apoteket i Forshaga

I vår turistinformation i Forshaga 
Lärcenter finns broschyrmaterial om 
Forshaga, Karlstadsregionen och övriga 
Värmland. Önskar du information om 
resmål i övriga Sverige hjälper vi dig 
gärna fram via webben. Det värm-
ländska utbudet erbjuds du också att 
söka efter på egen hand i vår digitala 
informationskiosk. 

Varmt välkommen!

Turistinformation 

Öppettider
15 juni – 14 augusti, mån-fre 10-16 
(stängt för lunch 12.30-13)
Midsommarafton stängt.
Forshaga Lärcenter, Malmgatan 2 A
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– När barnen först kommer hit är de väldigt 
förväntansfulla och ibland lite nervösa. 
Speciellt om de saknar vattenvana. Men ju 
fler dagar som de är här desto roligare och 
lättare tycker de att det är att vara i vatt-
net säger Linda Lennartsson, badmästare 
på Deje simhall. 

Redan på hösten får barnen komma till sim-
hallen vid två tillfällen för att få lite vat-
tenvana inför simskolan. Personalen i sim-
hallen lägger stor vikt vid att barnen ska 
få vattenvana innan simträningen startar. 
Den första veckan av simskolan ägnas helt 
åt vattenvana och att barnen ska känna sig 
trygga i vattnet. Man leker, hoppar som 
delfiner eller grodor, simmar under ”broar” 
och plockar skatter under vattnet med sim-
glasögon på sig. Allt för att få barnen att 
känna sig trygga med att vara i vattnet. 
Linda berättar:

– Det märks så tydligt att den första veckan 
av vattenvana är viktig för barnens simut-
veckling. De blir tryggare och vågar prova!

En annan sak som gör att Forshagas simun-
dervisning sticker ut är att simskolans per-
sonal är med barnen i vattnet. Det är man 
för att kunna hjälpa till och finnas till hands 
men också för att lära känna barnen. 
– Det är jättesvårt att lära ett barn att 
simma från bassängkanten, man måste 
vara med i vattnet för att vara en del i trä-
ningen, säger linda och fortsätter, men vi 
är också med i vattnet för säkerheten skull 
såklart.

Simträningen tar inte slut efter förskole-
klass. Målet med skolbadsverksamheten är 
att varje elev i år 6 ska kunna falla i vattnet 
och därefter simma 200 meter varav minst 
50 meter på rygg, och ha kunskap i bad-, 
båt-, och isvett. Dessa mål delas sen in i 
olika delmål för varje årskurs.

Unik simskola
Deje simhall har en simskola som är näst intill unik. När barn i de 
flesta andra kommuner får simträning en gång i veckan under våren 
får Forshaga kommuns förskoleelever 22 tillfällen i simhallen, 
22 dagar i rad! 

Linnéa Flodkvist
Kommunikatör

Bilden är tagen under den stora 
avslutningen som varje simklass har.

Läsårstider 
2015/2016
Så här ser läsårstiderna ut för höst-
terminen 2015 och vårterminen 2016. 
Läsårstiderna omfattar allmän förskola 
3-5-åringar (15 timmar/vecka) och 
elever i förskoleklass och grundskola.

Nu är det hög tid 
att söka kurser 
inför hösten 2015 
Vuxenutbildning är en möjlighet för 
vuxna att utveckla kunskaper som mot-
svarar utbildning från grundskolan eller 
gymnasieskolan. Utbildningen bedrivs i 
kursform som kan vara som närunder-
visning i klass eller på distans. 

Slutbetyg
Regeringen har förlängt övergångsbe-
stämmelserna om slutbetyg. Du som 
saknar slutbetyg har alltså fortfarande 
möjligheten att läsa in kurser och där-
efter erhålla ett slutbetyg!

Vill du få mer information om dina 
möjligheter att utvecklas tillsammans 
med oss, gå gärna in på vår webbsida  
www.forshaga.se/vux eller ring vår 
studie- och yrkesvägledare 
på telefon 054-17 20 49.

Varm välkommen till 
Vuxenutbildningen i Forshaga!

Vårterminen 2016
11 januari - 10 juni
Lovdagar: 
29 februari - 4 mars (sportlov v 9)
29 mars - 1 april (påsklov v 13)
4 - 6 maj

Höstterminen 2015
18 augusti - 18 december
Lovdagar: 
21 september
26 - 30 oktober (höstlov v 44)
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När Skolverket under våren presenterade 
siffrorna för andel utbildad personal inom 
förskolan visade den att Forshaga kommun 
toppar statistiken med 77% förskollärare, 
följt av två andra värmlandskommuner 
Hammarö och Sunne (75%). Generellt sett 
så ligger glesbygdskommuner bättre till 
i statistiken än vad storstäder och deras 
kranskommuner gör.

– Vi är jättestolta över siffrorna, säger 
Jennie Lindman, förskolechef i Deje. Hon 
berättar också att kommunen medvetet ar-
betar med att rekrytera utbildad personal. 

För några år sedan tog politikerna ett be-
slut om att öka antalet förskollärare i syfte 

att locka småbarnsföräldrar till kommunen. 
Barnskötare fasades ut, satsningar gjordes 
på lönerna och den nya riktlinjen blev en 
barnskötare per småbarnsavdelning, resten 
förskollärare. 

I dagsläget kan fördelningen se olika ut på 
våra förskolor och att vi märker av att det 
börjar bli svårt att rekrytera.

Forshaga har högst 
andel utbildade 
förskollärare i landet
Mindre än hälften av de anställda inom förskolan saknar förskol-
lärarutbildning, visar siffror från Skolverket. Men skillnaderna är 
stora över landet och Forshaga är den kommun där högst andel är 
utbildade.

Mattias Göthberg
Kommunikatör

Föräldrakurs,
barn 0-10 år
Vi har föräldrakurs för er som har barn 
upp till 10 år. Vi träffas 5 kvällar à 2 tim-
mar, då vi kommer att samtala kring barn 
och föräldrarollen. Träffarna kommer att 
hållas på familjecentrum i Forshaga.

Vi utgår från ICDP/Vägledande Samspel, 
som man lite förenklat kan säga bygger 
på att hitta ett positivt förhållningssätt 
i bemötandet med barnen.

• Du blir stärkt i föräldrarollen
• Du bygger upp ett mer positivt 
   samspel med dina barn
• Du får redskap att förebygga konflikter 
• Du som förälder kan ta upp frågor 
   kring ditt barn och föräldraskapet

Vi kommer bl.a. att se på filmer och dis-
kutera i både mindre och större grupper. 
Tanken är att vi har en trevlig stund till-
sammans och det blir fika under kvällen.
Programmet bygger på modern forsk-
ning och ICDP är ett sätt att använda 
FNs barnkonvention i praktiken.

Plats: Familjecentrum i Forshaga
Tid: Torsdagar 18-20
Tillfällen: 17 sep, 24 sep, 1 okt, 8 okt,
15 okt, 22 okt

Kostnadsfritt, fika till självkostnadspris. 
Begränsat antal platser. 

Gör din anmälan till 

Veronica Kindbom, 054-17 20 42
veronica.kindbom@forshaga.se
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För att driva café krävs en bra lokal där man 
både kan baka och ta emot gäster. Valet föll 
på Missionskyrkan som har både stort kök 
och centralt läge! Nu började arbetet med 
att övertyga alla om den briljanta idén. Jo-
sefine och en av assistenterna pratade med 
styrelsen för kyrkan samt livsmedelsansvarig 
på Forshaga kommun och tillslut stod det 
klart - Jossan kunde öppna sitt café!

Josefine älskar att baka och bakar det 
mesta till sitt café själv; sockerkaka, dröm-
mar, chokladbollar med mera. Det finns 
även smörgåsar för den som är lite hung-
rig. Josefine planerar vad som ska finnas på 
cafét, handlar, bakar, städar och tar hand 
om försäljningen - ja, det mesta som på ett 
vanligt café.  

Hur känns det att ha ett eget café?
— Jag tycker det är jättekul att ha café, 
säger Josefine. Det är roligt att prata med 
alla gäster och det är kul när det kommer 
mycket folk. 

Gofika på Jossans café
Jossans café startade under våren 2014. Josefine Abrahamsson letade efter en sysselsättning efter att 
ha gått i träningsskola på gymnasiet. Tillsammans med sina assistenter kom hon fram till idén att starta 
ett eget café - Jossans café!

Vad är det bästa med ditt café?
— Favoriterna är ”snabba rutor” med 
kokos, chokladbollar och dammsugare.

Till Jossans café är alla välkomna! Här finns 
en liten loppisbod med allt från små söta 
kaffekoppar, böcker, cd-skivor och  LP-
skivor till prydnadssaker och leksaker. Det 
finns ett mysigt lekrum för barnen och för 
de lite äldre barnen finns det möjligheter 
att spela innebandy i källaren. 

Här kan man sitta ned och njuta av hem-
bakat och billigt fika och det är inte helt 
ovanligt att man bjuds på lite underhåll-
ning i form av nån låt på piano då och då 
från Jossan som även är duktig på att spela!

Cafét fungerar som Josefines egna ”dagliga 
verksamhet” och skapar ett roligt arbete 
för henne att se fram emot varje vecka. Rebecca L Dahl 

Personlig assistent 
Brukarkooperativet JAG

Öppet
Varje fredag 10-13 hela sommaren utom vecka 25 och 26

Extraöppet 4 juli 10-13 under Forshaga marknad

Jossans café tar kontanter eller swish, ej kort. 
Besök gärna ”Jossans cafe” på facebook!

Foto: Louice Abrahamsson 

Bröderna Leo och Milo fikar ofta på 
Jossans Café. 
— Att fika och spela innebandy är det bästa 
på jossans café, tycker lillebror Milo.
Storebror Leo tycker det är roligt att shop-
pa serietidningar i loppisen och spela inne-
bandy han med.
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35 miljoner till projektet
Värmlands framtid
Projektet Värmlands framtid arbetar för att minska arbetslöshet och 
utanförskap bland unga. Vi är en av länets 16 kommuner som delar 
på de 35 miljoner projektet beviljats i EU-stöd.

"Värmlands framtid" är ett projekt där lä-
nets samtliga kommuner samverkar för att 
minska arbetslöshet och utanförskap bland 
unga.

Kartläggning och kunskapsinsamling 
under 2014
Det är förstudieprojektet ”Mobilisering för 
ungas etablering” som genomfördes under 
2014 som nu ligger till grund för ett länsö-
vergripande genomförandeprojekt. Syftet 
med förstudien var att kartlägga och samla 
in kunskaper från dem som arbetar med 
unga i utanförskap i länets samtliga kom-
muner. Ungdomar i målgruppen 15-24 år. 
Om hur man kan minska arbetslösheten och 
utanförskapet bland unga i Värmland. 

EU-medel till genomförande
Och nu står det klart att Värmland har fått 
beviljade medel från Europeiska social-
fonden, ESF, för ett genomförandeprojekt 
”Värmlands framtid” som ägs och drivs av 
Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen. Projektet, som är ett 
samarbete med kommuner, Försäkringskas-
san, Landstinget, Arbetsförmedlingen samt 
Samordningsförbunden i Värmland, vänder 
sig i första hand till de unga kvinnor och 

män som har det allra svårast att etablera 
sig på arbetsmarknaden. De ungdomar som 
har avbrutit eller aldrig påbörjat en gym-
nasieutbildning. 

Forshaga förstärker sina insatser
I Forshaga kommun pågår planerings- och 
analysarbete, för att kunna vara i gång med 
insatserna den 1 juni. Tanken är att medlen 
ska vara en förstärkning av befintliga insat-
ser. Projektet pågår från maj 2015 till och 
med december 2017.

- Forshaga kommun är mycket glada över de 
pengar vi fått från ESF då vi har en hög ung-
domsarbetslöshet i kommunen, säger Linda 
Söderberg, enhetschef på vuxengruppen 
IFO i Forshaga kommun. Vi kommer stärka 
upp Nystartens verksamhet som redan idag 
arbetar med personer som står långt från 
arbetsmarknaden. Tack vare ESF-medlen så 
kommer Nystarten kunna möta fler ungdo-
mar. Vi kommer också bredda verksamheten 
och utveckla nya metoder för att stärka ung-
domar på väg till jobb eller studier. 

Annelie Nilsson
Processledare AME

 

     

 

Utlämning av 
buss-/tågkort till 
gymnasieelever
I mitten av augusti ska du som går, el-
ler ska börja, gymnasiet hämta ut ditt 
buss-/tågkort inför skolstarten. De nya 
korten gäller dygnet runt, alla dagar i 
veckan!

Från och med läsåret 2015/2016 an-
svarar varje kommun för utdelning av 
buss-/tågkort till gymnasieelever folk-
bokförda i hemkommunen. Det innebär 
att alla elever, oavsett om de går på 
kommunala eller fristående gymnasie-
skolor, ska hämta ut sitt kort hos oss.

Hämta ut ditt kort
12 augusti, kl 10-12, 13-17 
Lärcenters entré 

13 augusti, kl 15-18 
Lärcenters entré 

14 augusti, kl 10-12 
Lärcenters entré 

17 augusti, kl 10-12 
Deje - simhallens entré 

19 augusti, kl 15-18 
Deje - simhallens entré

Buss-/tågkortet gäller i hela länet, dyg-
net runt, alla dagar i veckan under pe-
rioden 15 augusti till 22 december 2015 
och 7 januari till 15 juni 2016.

Vid frågor kontakta
Christina Westerberg 054-17 20 86
christina.westerberg@forshaga.se
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Årets resultat
Årets resultat uppgår till 1,7 mnkr. Kommunen når inte sin målsättning att 
resultat långsiktigt ska ligga på en nivå som motsvarar 2% av skatteintäkter 
och skatteutjämning (För perioden 2010-2014 uppgår resultatet till 1,9%).

Investeringar
Under 2014 har kommunen investerat för 42,3 mkr. 
De största investeringarna är:
• Om- och nybyggnation av Dejeskolan
• Fasad/tak på Skivedsskolan
• Membranfilter VA-verk

Befolkningsutveckling
Forshaga kommuns folkmängd ökade 2014. 
Ett positivt inflyttningsnetto har gjort att 
kommunens folkmängd ökat. Utvecklingen 
från 2010 framgår av tabellen.

Framtiden
Framtagande av bostadsförsörjningsprogram kommer att ligga 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.
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Barn- och utbildningsnämnd

Kollektivtrafik

Räddningstjänst

Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelse

Miljö- och byggnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Lärande- och arbetsnämnd
46,5%

28,7%

6,5%

14%

1,5%

1%

0,3%1,6%Så här fördelas 
skattepengarna

Kommunens 
övergripande mål
Forshaga kommuns vision är barnkommun i 
Värmland. Forshaga kommun, en kommun 
där alla utvecklas till trygga, nyfikna och 
kreativa medborgare. Kommunen arbetar 
med mål utifrån tre olika områden; med-
borgare, medarbetare och ekonomi. 

Målområde medborgare

Målområde medarbetare

Målområde ekonomi

Alla har en god uppväxt

Allas delaktighet genom information  
och en öppen dialog med medborgarna

God hälsa bland medborgarna

God förståelse för uppdraget

En god hälsa bland medarbetarna

Hållbar utveckling

Tillväxt

God ekonomisk hushållning

Ekonomisk 
summering av

2014
Årsredovisningen är en ekonomisk summering 

och viktig del i kommunens ekonomisystem. 
Den ger information om vår verksamhet 

och ekonomiska ställning. 

Målet är uppnått

Målet är delvis uppnått

Målet är inte uppnått
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Årsredovisning 2014 
finner du i sin helhet 
och i korthet på forshaga.se

Årsredovisning i korthet2014

Viktiga händelser under 2014
Val 2014
Under 2014 genomfördes två val. Val till 
Europaparlamentet samt valen till riksdag, 
landsting och kommuner.

Ny politisk ledning
Efter kommunalvalet tillträdde en ny politisk 
ledning där en majoritet samlades genom 
en samverkan med tre partier, Socialdemo-
kraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 
Angelica Rage avgick efter 20 år som kom-
munstyrelsens ordförande och efterträddes 
av Benny Pedersen. 

Renovering av Dejeskolan 
och Skivedsskolan 
Dejeskolan byggdes om och renoverades. 
I projektet ingick också en konstnärlig 
utsmyckning i form av en hund i brons av 
konstnären Niki Merimaa. Även Skivedssko-
lan renoverades under året, den över 100 
år gamla skolan fick en ny fasad.

Ny räddningsstation i deje

Projekt för attraktiva boendemiljöer i glesbygd

ny Konstnärlig utsmyckning 

invigs på dejeskolan

Översvämningar på Bokliden

Kommunala bolagens ägande
Omstrukturering av ägandet av kommunala 
bolag genomfördes under året.

Strandskydd och LIS-projekt
Arbete med strandskyddsremiss från 
länsstyrelsen upptog ett stort engage-
mang bland länets kommuner så också i 
Forshaga. Under året startades också ett 
LIS-projekt för att skapa attraktiva boen-
demiljöer i glesbygd.

Översvämningar på Bokliden
Den 3 augusti regnade det ca 100 mm i 
Forshaga. På Bokliden stod vattnet ca 60 
cm högt på gatan och ett 20-tal fastighe-
ter drabbades. Trots åtgärder blev det yt-
terligare översvämningar när det regnade 
kraftigt även den 4 och 11 augusti.

Bostadsförsörjningsplan
Kommunstyrelsens har fattat beslut om att 
ta fram en bostadsförsörjningsplan. Direk-
tiv utformades och arbetet påbörjat.

Ny räddningsstation i Deje
En ny räddningsstation invigdes i Deje. 
Forshaga har nu två mycket moderna rädd-
ningsstationer.
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Dina åsikter är 
viktiga för oss! 

Tack för 
din hjälp!

Tyck till om boende
Vill du bo kvar i din villa? Flytta till lägenhet?  
Köpa en bostadsrätt? Bosätta dig i centrum? 

Vi lever allt längre och vi ställer andra krav på service och 
boende. För att kommunen ska kunna ha en bra boendepla-
nering behövs din hjälp! Det är genom dina synpunkter och 
önskemål vi kan bedöma vilka förändringar som behövs i 
bostadsbeståndet. 

Du hjälper oss genom att besvara några frågor i en enkät 
som finns på kommunens webbplats: 

www.forshaga.se/framtidensbostader

Undersökningen finns att svara på till och med  
onsdag 25 juni.

Svaren kommer att analyseras och användas när vi under 
hösten 2015 arbetar fram en ny bostadsförsörjningsplan för 
Forshaga kommun. Svaren kommer också att redovisas på vår 
webbplats och i kommuntidningen Kontakten. 

Tyck till om LIS 
LIS står för Landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen. Vilka områden skulle kunna vara 
intressanta att utveckla i vår kommun?

2010 gjordes en förändring i strandskyddslagstiftningen som 
ger kommunerna möjlighet att i sin översiktsplan peka ut 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så 
kallade LIS- områden. Det kan innebära nya möjligheter för 
byggnation (boende och verksamheter). Nu vill vi ha din 
hjälp i arbetet med att peka ut vilka områden som skulle 
kunna vara intressanta att utveckla i vår kommun. 

Du hjälper oss genom att besvara några frågor i en enkät 
som finns på kommunens webbplats: 

www.forshaga.se/LIS

Undersökningen finns att svara på  
till och med måndag 31 augusti.

Svaren kommer hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med LIS, 
och kommer också att redovisas på vår webbplats och i 
kommuntidningen Kontakten. 

Tyck till i allmänhet
Har du synpunkter på Forshaga  
kommuns verksamheter? Idéer  
som hjälper oss bli bättre?

De vill vi gärna ha reda på. De är värdefulla  
och hjälper oss att utveckla och förbättra  
kommunens service och tjänster. 

Använd dig helst av formuläret  
på vår webbplats: 

www.forshaga.se/synpunkten

Då lovar vi att inom 10 arbetsdagar återkoppla 
och ge besked om vad som händer med dina 
synpunkter.  
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- Det var en slump att i hamnade i Forshaga 
kommun från början, berättar Ulf medans 
vi sörplar på dagens godaste nybryggda kaf-
fekopp. Vi var egentligen på jakt efter ett 
sommarhus intill Vänern, men så sprang vi 
på en mäklare som sålde sitt eget fritidshus 
som låg intill Blysjön, och vi fastnade direkt. 

Lena, med bakgrund som egenföretagare 
och Ulf som innehaft olika tjänster där eko-
nomi varit gemensam nämnare, trivdes bra 
med sommarstället och beslutade sig när 
pensionen närmade sig för att iordningställa 
sommarhuset till åretruntboende. När de 
båda valde att gå i pension 1998 såldes villan 
på Romstad i Karlstad, för ett lantligare liv. 

- Vi trivdes jättebra, säger Lena, och det 
var självklart att leta nytt boende i kom-
munen när behoven av mer tillgänglighets-
anpassat boende (bättre terräng, ej trap-
por, etc), med närmare till service ökade. 
Vi hade lärt känna Forshaga, skapat ett 
kontaktnät här och var nöjda med service, 
livsmedelsaffär, och annat. Hösten 2013 
flyttade de in i sitt nuvarande boende ett 
enplanshus på Skivudden. 

Lena är uppvuxen i Karlstad, Ulf i Göteborg 
och de har barn, barnbarn och också ett 

Vi trivs bra i Forshaga
Tillsammans har paret Lena och Ulf Lomander tillbringat 34 pensio-
närsår i Forshaga kommun. De flesta intill Blysjön och de senare i 
trivsamma enplansvillan i Skived dit jag blivit inbjuden.  

barnbarnsbarn, varav flertalet är boende i 
Värmland. På frågan om vad som är bra med 
Forshaga svarar de att närheten till dem 
självklart är en viktig orsak till att de trivs.
- Och att det är lagom stort, närhet till allt, 
berättar Ulf. Personlig service, hjälpsamma 
människor både hantverkare, grannar och 
människor i allmänhet och närhet till natu-
ren är också fördelar som lyfts fram. 
- Om det skulle vara någonting jag saknar, 
så skulle det vara ett ännu större utbud av 
affärer berättar Ulf och Lena nickar instäm-
mande. Det är inte roligt om det står tomt i 
affärslokalerna, men samtidigt är det upp till 
oss och övriga Forshagabor att handla lokalt 
om vi vill ha butikerna kvar, fortsätter Ulf. 
- Vi har också nära till bra kommunikatio-
ner, vilket också var viktigt för oss när vi 
flyttade in till samhället, säger Ulf. 

Till sist frågade jag vad Lena och Ulf an-
ser är viktigt när man väljer boende som 
pensionär.
- Fungerande hemtjänst i närheten, inga 
trappor i boendet, lugnt tempo, närhet till 
nära och kära, fin natur och goda kommuni-
kationer är en god start…

Lenas intresse för 
växter och trädgård 
märks omedelbart i 
välskötta rabatter. 
Ulf och Lenas största 
fritidsintresse är 
resande och i mitten 
av maj är Hurtigruten 
inbokad. 

Mattias Göthberg
Kommunikatör

Tack för 
din hjälp!

Tyck till i allmänhet
Har du synpunkter på Forshaga  
kommuns verksamheter? Idéer  
som hjälper oss bli bättre?

De vill vi gärna ha reda på. De är värdefulla  
och hjälper oss att utveckla och förbättra  
kommunens service och tjänster. 

Använd dig helst av formuläret  
på vår webbplats: 

www.forshaga.se/synpunkten

Då lovar vi att inom 10 arbetsdagar återkoppla 
och ge besked om vad som händer med dina 
synpunkter.  
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Lina Wiklundh, informatör

Alla anställda har haft möjligheten att 
nominera sitt eget, eller något annat, ar-
betslag till vårens värdeskapare. Av de 
inkomna nomineringarna fick etikinspira-
törerna inom äldreomsorgen flest röster av 
fokusgruppen för Värdegrund och värdskap 
och uppvaktades med diplom, tårta och en 
biokväll av kommunchef Anders Pettersson.

Nomineringen löd:
Etikinspiratörerna har haft en nyckelroll 
i det värdegrundsarbete som pågått i 
projektform 2011-2014. Tillsammans har 
vi, utifrån den nationella värdegrunden 
och Forshaga kommuns värdegrund, 
arbetat fram värdighetsgarantier inom 
äldreomsorgen. 

Etikinspiratörerna leder samtalsgrupper 
på sina arbetsplatser. De reflekterar 
kring vad som är viktigt för att arbeta 
enligt en värdegrund. Vad innebär 
trygghet, delaktighet, värdighet och 
ett gott bemötande? Resultatet att det 
goda värdegrundsarbetet visade sig i 
undersökningen Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? där 100 % av de tillfrå-
gade lämnade ett positivt omdöme om 
personalens bemötande.

Två gånger per år delar vi ut utmärkelsen Värdeskapare till 
ett arbetslag inom Forshaga kommun. Vårens värdeskapare blev 
etikinspiratörerna inom äldreomsorgen! Inspiratörerna är ett gott 
exempel på hur man, genom att arbeta aktivt med värdegrunds-
frågor, kan göra stor skillnad för många människor.

Utmärkelsen, som delas ut två gånger per 
år, ska lyfta goda exempel på värdskap 
bland oss som är anställda i Forshaga kom-
mun. Genom att lära av varandra kan vi bli 
ännu fler stolta och engagerade medarbe-
tare!

Vårens värdeskapare

Välkommen på dagcenter Tryckerigatans 
vernissage på i gästrummet på Gamla 
Kraftstationen i Deje. Under två veckor i 
sommar ställs konstverk i olika tekniker ut; 
målningar, betonggjutningar, smarta åter-
bruk och spännande blomsterarrangemang. 

På dagcenter Tryckerigatan jobbas det 
varje dag med skapande i olika material. 
Trä, textil, återbruk, måleri, betong med 
mera. En del av produkterna säljs i den fina 
Titta-in-butiken i Forshaga. En del pryder 
väggarna på Tryckerigatan. 

Vernissage
Torsdag 25 juni klockan 11-16

Utställningen är öppen torsdag - söndag 
klockan 11-16 25 juni - 5 juli.

Under två veckor visas en del av detta i 
Gamla Kraftstationens Gästrum. Fastnar du 
lite extra för något av konstverken så har 
du möjlighet att ta med det hem, allt är 
nämligen till försäljning.

Välkommen till utställningen Konst för alla
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Sara jobbar på förskolan Gullvivans avdel-
ning Väst som förskollärare och har jobbat 
där sedan februari 2006. 
- Jag tog min lärarexamen i januari 2006 
och hade sådan tur att jag fick en tillsvida-
re tjänst direkt. Sedan dess har jag varit på 
Gullvivan och har trivts jättebra. Till hös-
ten är det dock dags att prova något nytt 
då jag börjar jobba på Vitsippan i Deje.

På Gullvivan Väst går det för tillfället 18 
barn i åldrarna 1-5 år. 
- Vi är fyra personal som jobbar. Tre av oss 
går på heltid och en på 75%. En dag kan 
se ut på många olika sätt men vi har ändå 
samma grundrutiner varje dag. På morgo-
nen har vi en lugn stund med de barn som 
kommer tidigt. Klockan 8.30 äter vi frukost 
och därefter har vi samling. De flesta ak-
tiviteterna gör vi på förmiddagarna, innan 
lunch, då det är flest barn här. Tisdagar är 
vår utflyktsdag. Då går vi till skogen eller 
till någon lekpark. Ibland går vi till biblio-
teket. Onsdagar är vi på gården och leker 
och på torsdagar har vi gruppverksamhet. 
Då delar vi in barnen i grupper och hittar på 
olika åldersanpassade aktiviteter. Vi försö-
ker vara ute så mycket det går, både på för-
middagen och på eftermiddagen. Klockan 
12 äter vi lunch och efter det har vi vila 
med alla barnen. Några vilar på madrass 
och lyssnar på en saga eller lugn musik och 
några sover ute i vagn. 

Personal-
   porträtt

På avdelningen har man ofta skapande 
verksamhet, där barnen får uttrycka sig på 
många olika sätt.
- Vi sjunger, dansar, spelar teater, bakar, 
ritar och målar. Vi jobbar med teman där 
vi fördjupar oss i olika kunskaper. Utifrån 
barnens olika intressen försöker vi hitta ett 
gemensamt tema som passar för just den 
barngrupp vi har. Vårt senaste tema var 
regnbågen. Vi lärde oss bland annat om de 
olika färgerna som finns i regnbågen och 
hur regnbågen uppstår. Personalen färgade 
sitt hår och en kollega bakade en tårta i 
regnbågens alla färger. 

Förskolan följer läroplanen Lpfö 98. I den 
står det vad förskolans uppdrag är. 
- Förskolan lägger grunden för ett livslångt 
lärande och tillsammans med föräldrarna 
verkar vi för att varje barn får utvecklas 
efter sina förutsättningar. 

- Det allra bästa med mitt jobb är att det 
ger så mycket glädje. Barn är så genuint 
ärliga och vetgiriga. Tillsammans lär vi oss 
nya saker varje dag. Jag lär mig minst lika 
mycket av barnen som vad de lär sig av 
mig. Det är ofta vi tar surfplattan och sö-
ker efter kunskap tillsammans. Att få vara 
med och vara delaktig i barnens utveckling 
känns viktigt. Många av barnen går hos oss 
från det att de är ett år tills de börjar för-
skoleklass när de är sex år. En annan stor 
fördel med det här yrket är att vi i perso-

nalen, tillsammans med barnen, kan styra 
över hur vår dag ska se ut. 

- Varje möte med barnen är så otroligt be-
tydelsefullt. Jag möter varje barn utifrån 
deras förutsättningar. Det är viktigt att 
vara uppmärksam och lyhörd för det bar-
nen vill berätta. Jag tycker om att sitta på 
golvet för att möta barnen på deras nivå. 

Det kanske allra viktigaste mötet med bar-
net och föräldrarna är vid inskolningen. 
- Där lägger vi grunden för hur vår relation 
kommer se ut. Har vi en god och öppen re-
lation blir det enklare för barnet att känna 
sig trygg i förskolans miljö och att knyta an 
till personalen. Vardagsmötet när föräldrar-
na lämnar och hämtar är bra tillfällen att 
knyta ihop barnens världar. Vi pedagoger får 
då tillfälle att förmedla till föräldrarna hur 
deras barn har det på förskolan och föräld-
rarna får berätta hur de har det hemma. 

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Sara Sandberg arbetar som förskollärare 

på förskolan Gullvivan i Forshaga. Sara tycker att 
det det bästa med jobbet är att barnen ger så mycket 
glädje, att hon får vara delaktig i deras utveckling och 

att de tillsammans lär sig nya saker varje dag.

Namn: Sara Sandberg

Yrke: Förskollärare
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Med hjälp av cykeln kan äldre och perso-
ner med funktionshinder ta sig ut på små 
utflykter.
- Tänk för våra gamla - att få cykla ut i na-
turen, att få besöka sitt barndomshem el-
ler ta ett spontanbesök hos en släkting el-
ler vän, säger Annika Audé, undersköterska 
inom äldreomsorgen i Forshaga kommun 
och den som tog initiativet till cykeln.

Cykeln, som anlände i mitten av maj, har 
redan blivit en succé!
- Att jag skulle få komma ut och cykla igen, 
det trodde jag aldrig! utbrister Kerstin Sää-
ker, boende på Lintjärn, som fått cykla en 
provrunda. 
- Cykeln kommer inte att stå stilla, det är 
en sak som är säker skrattar Annika.

I socialstyrelsens enkätundersökning ”Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen?” fram-
kom att många av de som bor på äldrebo-
ende tycker att möjligheterna att vistas ut-
omhus kunde vara bättre. Cykeln är en del 

Vägen från insats 
till faktura inom 
vård och omsorg
Olika händelser och tillstånd i livet kan 
göra att du behöver hjälp från kommu-
nens vård och omsorg. Ditt behov av 
hjälp startar en kedja av händelser där 
många olika yrkesgrupper är delaktiga. 
Första länken i kedjan är att ett beslut 
fattas på dina insatser och då skickas en 
inkomstförfrågan till dig. Inkomstförfrå-
gan skickas till alla som har insats från 
kommunen. En insats kan vara allt från 
att du till exempel efter en skada behö-
ver ett hjälpmedel i hemmet till att du 
behöver hjälp flera gånger per dygn. 

Inkomstförfrågan används för att be-
räkna vilken avgift du får betala. Du kan 
välja att lämna inkomstuppgifter, din 
avgift blir då allt mellan 0 och 1780 kro-
nor per månad utifrån din betalnings-
förmåga. Det andra alternativet är att 
avstå att lämna inkomstuppgifter. Du 
betalar då full avgift enligt kommunens 
taxa, där högsta avgift är 1780 kronor 
per månad. Ett avgiftsbeslut skickas 
hem till dig så att du själv kan se vad din 
avgift blir. Sista länken i kedjan är att du 
får en faktura utifrån dina insatser och 
ditt avgiftsbeslut. 

Maria Holmgren och Annica Engqvist
Avgiftshandläggare, 

vård- och omsorgsförvaltningen

Ny parcykel gör succé
inom äldreomsorgen
Nu kan de äldre i Forshaga kommun ta sig en cykeltur. Med hjälp av 
en ny parcykel blir det enklare, för den som annars har svårt att ta 
sig ut, att njuta av utflykter i närområdet!

Lina Wiklundh
Kommunikatör

i det värdegrundsarbete som pågått i kom-
munen under flera år och som finansierats 
med hjälp av statliga medel. Temat för vär-
degrundsarbetet har senaste tiden handlat 
om ensamhet, och cykeln är ett sätt att 
bryta ensamheten. Annika ser att cykeln, i 
förlängningen, även kan användas av anhö-
riga för att göra utflykter tillsammans.
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Nya vandrings-
leder vid Löved
Lär dig mer om gamla medicinalväxter, 
ovanliga växter och alldeles vanliga, 
vackra växter! I det artrika området vid 
Löved har runt 360 olika arter noterats 
varav 48 nu finns markerade med skyltar 
längs stigen på en ny, botanisk led. 

Vid Löved i Forshaga finns Sveriges 
första utstakade del av den medeltida 
pilgrimsleden mot Nidaros. Leden, som 
följde Klarälvsdalen, går genom Löved, 
ett botaniskt mycket artrikt område.

Pilgrimsled, 1 km
Leden vid Löved sträcker sig från Klaräl-
ven via Dyvelsten till Norra Hyn. För att 
komma förbi forsarna i Forshaga och 
Deje valde man förmodligen denna väg.

Botanisk vandringsled, 2 km
Lövedsområdet är mycket artrikt. Hittills 
har cirka 360 kärlväxter noterats. Av dessa 
är 48 avbildade och beskrivna på de skyl-
tar som finns uppsatta längs stigen. 

Invigning med blomstervandring
Invigningen av de nya och utökade le-
derna med tillhörande informationstav-
lor och rastplats hölls i slutet av maj

Mer information en och lista över de ar-
ter man kan förvänta sig att få syn på 
längs leden finns på forshaga.se.

Katrin Johansson, miljö och bygg

Första gången som 
Christer kom till 
Forshaga var det 
för att sjunga till-
sammans med sina 
bröder i en nyårs-
revy, det var 1965. 
Sedan dess har det 

blivit en lång rad av uppsättningar med mu-
sikelever som ensemble. Allt från mer van-
liga skolshower och egenskrivna musikaler 
till Jesus Christer Superstar och Grease. 

1975 började Christer som musiklärare på 
centralskolan i Forshaga. Mycket har hänt 
under de 40 år som gått. Många elever har 
blivit inspirerade och engagerade i Chris-
ters klassrum under den tiden. Christer be-
rättar med glädje om gamla elever som han 
haft, varav flera har fortsatt med en karriär 
inom musikbranschen: 
– Jag vill att Forshaga ska uppleva och för-
stå hur många fantastiska ungdomar som 

passerat under dessa 40 år. När jag tänker 
på alla de elever som gått i skolan här och 
vars namn dyker upp på olika musikscener 
så blir jag lite tagen.

När Christer kom på idén att bjuda in gamla 
elever till en stor avslutningskonsert var 
det många som nappade och som ville vara 
med och hjälpa till. Mellan klockan 15 och 
22 kommer olika artister att ställa sig på 
scenen.  Allt från vana musikalartister och 
sångare till politiker, lärare och inte minst 
Christer själv. 

Konserten genomförs med stöd från Fors-
haga kommun och Röda korset är en med-
arrangör. Men även andra lokala företag 
kommer att finnas på plats. Utöver musiken 
kommer det att finnas matservering, lotteri 
och kaffeservering. 

Musikfesten som avslutar 
40 års musikundervisning 
Efter 40 år som musiklärare är det dags för Christer Halvarson att gå 
i pension. Men det blir inte en stilla avtackning i personalrummet. 
Christer siktar högre och bjuder in till Musikfest vid Forshagaforsens 
camping den 29 augusti.

Linnéa Flodkvist
Kommunikatör
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Strategin innebär att kommunen söker 
samverkan med andra kommuner, statliga 
myndigheter, företag och organisationer. 
Användandet av gasolfällor fortsätter, va-
rav majoriteten placeras ute på kläcknings-
områdena. Kommunen använder sig också 
av nötdjur i bekämpningen av mygglarver 
och arbetar aktivt med att hitta nya lämp-
liga områden för detta. Vidare har antalet 
slyröjningar utökats i strategiskt utvalda 
områden. 

I strategin ingår även fortsatt att kommu-
nen söker tillstånd för en helikopterbe-
kämpning med Bti hos Naturvårdsverket.
Efter varje säsong kommer en utvärdering 
att ske av samtliga åtgärder som redovisas 
till Miljödepartementet samt övriga berör-
da statliga myndigheter.

Vad händer i år?
Forshaga kommun har fått tillstånd från 
Regeringen och Naturvårdsverket att he-
likopterbekämpa med Bti från 1 maj till 
och med 31 augusti 2015. Användandet av 

Var rädd om vår 
vackra natur!
Ditt eget trädgårdsavfall, ris eller upp-
lag ska tas om hand inom din egen tomt, 
alternativt ska du frakta det till Katrine-
bergs återvinningscentral. Kompost och 
ris klassas som avfall. Lämnar du avfall 
på annan mark än din egen, gör du dig 
skyldig till nedskräpning.

Det finns många skäl att inte skräpa ner 
i naturen. Nedskräpning för med sig ska-
derisk för människor och djur, spridning 
av giftiga ämnen, negativ inverkan på 
turistnäringen, otrivsamma och otrygga 
miljöer att vistas i samt ökade renhåll-
ningskostnader. 

Om alla hjälps åt kan vi hålla vår vackra 
natur hel och ren!

Myggprojektet
Forshaga kommun har i år antagit en långsiktig strategi för att mins-
ka förekomsten av mygg, vilken sträcker sig från 2015 – 2018. Denna 
strategi säkerställer ett hållbart och långsiktigt arbete i myggfrågan 
och går i linje med Regeringens och Naturvårdsverkets riktlinjer. 

gasolfällor, kläckningsfällor och CDC-fällor 
fortsätter med syftet att fånga in, arta 
och räkna mygg. Antalet mygg som fångas 
i CDC-fällorna hittar ni på vår hemsida och 
artningen är ett led i arbetet med ansökan 
om helikopterbekämpning nästa år.

Nytt för i år är att kommunen kommer att 
rekrytera och utbilda arbetslösa ungdomar 
som ska utföra röjningar för att minska 
lämpliga habitat för myggor. 2015 röjs ett 
område kring Solåker i Deje som ska använ-
das för bete.

Följ kommunens arbete med myggprojek-
tet på vår hemsida, www.forshaga.se under 
”Myggaktuellt”.

Lindha Rothén
Miljö- och byggförvaltningen

Energi-
rådgivningen har 
sommaruppehåll
Energirådgivningen har semesterstängt 
22/6-16/7 samt 3/8-14/8. Välkommen 
att kontakta oss före och efter sommar-
uppehållet.

Energirådgivningen finns en trappa upp på 
järnvägsstationen i Kil, ingång till höger 
om entrén till väntsalen på tågstationen.

Telefon 0554-194 14, tisdagar och  
onsdagar klockan 10-15. Du kan även 
skicka din fråga till oss via vår hemsida, 
www.erad.se.
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Lösspringande 
katter uppskattas
inte alltid av 
grannarna
Katter som gräver i rabatter och sand-
lådor är ett stort problem för många. 
Om du upplever det som ett problem 
kan du, om det är möjligt, prata med de 
grannar som har katter och berätta vad 
katterna gör och hur du upplever det. 

Bor du i ett flerfamiljshus så kontakta 
även din hyresvärd. Kanske kan de gå 
ut med information till alla hyresgäster. 
Kommunen kan inte fånga in eller avliva 
katter som springer fritt.

Du som är kattägare
Det du som kattägare kan tänka på är 
att det inom tätbebyggt område är vik-
tigt att sköta katten så att inte dina 
grannar störs. Ett tips för att underlätta 
för dig, din katt och dina grannar kan 
vara att ha katten inomhus på natten,
släpp endast ut den när du är hemma, 
kastrera den, ha en latrinlåda inomhus 
för kattens behov och håll den torr och 
ren, mata katten inomhus, mata aldrig 
andras katter och till sist, samtala med 
dina grannar om hur ni gemensamt kan 
bidra till att få er katt att bete sig på ett 
sätt som inte stör omgivningen.

Forshaga kommun har i linje med sina mål 
i översiktsplanen, köpt den tätortsnära 
skogsfastigheten Grossbol 1:16 i syfte att 
bevara skogen för friluftsliv, motion och 
rekreation. 

Skogsfastigheten ligger i anslutning till det 
befintliga motionsområdet SISU som idag 
används flitigt av kommunens invånare för 
motion, rekreation och i utbildningssyfte 
för skolor och förskolor. Genom detta köp 
säkrar kommunen ett långsiktigt bevarande 
av området och garanterar det fortsatta 
användandet som det är idag, samt en 
framtida utveckling av vandringsleder för 
att värna de sociala värdena.

Tillgänglighet och utveckling 
Forshaga kommun kommer tillsammans 
med skolor och lokala föreningar ta fram 
en plan för hur man kan använda sig ännu 
mer av området när det gäller undervisning 

Tätortsnära skog för 
lärande och rekreation
Forshaga kommun har köpt den in tätortsnära skog på ca 37,5 ha 
som ligger på västra sidan av Forshaga mot vattentornet. Syftet är 
att bevara skogen för friluftsliv, motion och rekreation, som ett led i 
vårt arbete med en hållbar utveckling.

för barn ute i skogen som ett komplement 
till undervisning i våra skolan. Planen ska 
också sträva efter att göra området till-
gängligt för att ännu fler kommuninvånare 
ska få ta del av det fina område som ligger 
så nära oss.

Området kommer att inventeras för att 
kartlägga vilka fåglar, växter och mossor 
som förekommer i området. Det kommer 
att sättas upp informationstavlor kring 
vilka arter som förekommer i området men 
också information om den historia som 
finns knuten i området.

Skogsområdet kommer att knytas ihop med 
SISU och Norra Hyn och de vandringleder 
som redan finns.

Mattias Göthberg, kommunikatör
Britt-Marie Olsson, kommunekolog
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Linda-Marie Fors
företagslots i 

Forshaga kommun

Fem frågor

1. Varför är det så viktigt att kommunen har mötesplatser?
– Mötesplatser skapar sociala möten människor emellan och därigenom uppstår 
samtal som leder vidare. Från näringslivssidan är det en arena för tillväxt. 
 
2. Vad tycker du kännetecknar en bra mötesplats? 
– En mötesplats ska präglas av öppenhet, mångfald, gemenskap och trygghet. Det 
är också viktigt mötesplatsen finns i ens närhet, därför är det viktigt att flytta 
möten till olika mötesplatser i kommunen. 
 
3. Vilka mötesplatser anordnar kommunen för näringslivet? 
– Vi anordnar bland annat företagsfrukostar, lunchmöten, företagsbesök, bransch-
träffar och Vardags livs mässan 
 
4. Kan du berätta mer om den nya mötesplatsen Hubben?
– Hubben är en mötesplats, arbetsplats och kreativ tankeverkstad. Hit kommer 
unga och vuxna med entreprenörskap som gemensam nämnare.
 
5. Varför namnet Hubben? 
– Inom datavärlden är en nätverkshubb en omkopplingspunkt i ett nätverk. Det är 
just det vi vill vara, en punkt varifrån man kan nå ut till ett stort nätverk. Vare 
sig du är en företagare med ett redan fungerande företag, en ungdom med nya 
idéer eller en entreprenör med viljan att skapa något så ska du kunna hitta ett 
nätverk på Hubben. 
 
Här jobbar ungdomssamordnarna med bland annat ungas idéer, drömsommarjobb 
och temakvällar. Ungdomsrådet har sitt kontor här och Näringslivsenheten finns 
här tillsammans med projektorganisationen Communicare. Näringslivsenheten 
jobbar med nya och befintliga företag.
 
Varmt Välkomna till Hubben!!

Linnéa Flodkvist, kommunikatör

Information från Näringslivsenheten

Näringslivsenheten
Har du frågor om företagande? Vill du få ett besök av kommunen? Letar 
du lokaler? Intresserad av att köpa mark? Behöver du hjälp att utveckla 
din verksamhet eller bredda affärsnätverk? Ta kontakt med oss!

Näringslivs-

SVEPET

Lars Emilsson, Linda-Marie Fors och Marcus Ekholm

Linda-Marie Fors
Företagslots

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

Företagsfrukost
   Onsdag den 18/6 kl. 7.15 – 9.00
   på Gamla Kraftsationen i Deje

Program
• Frukostbuffé serveras från kl. 7.15 
• Programmet startar kl. 8.00
• Drivkraft: Linn Sönstebö Mossberg be-

rättar om drivkraften och utvecklingen 
av den fina industribyggnaden från ti-
digt 1900-tal som numera är en kulturell 
mötesplats för teater, konst, musik eller 
bara en fikastund i annorlunda miljö. 

Anmäl dig senast den 10/6 till: 
Linda-Marie Fors
linda-marie.fors@forshaga.se

Vill du starta ett företag, har du en produkt 
som du vill utveckla eller är du nyfiken på 
att starta projekt. Då ska du vända dig till 
mig! Communicare driver projektet Ung 
idé Värmland som vänder sig till personer i 
åldrarna 16-35 år. Vi vill få fler unga männ-
iskor att ta sin idé till verklighet. Varje 
torsdag finns jag på Hubben och hjälper dig 
med din idé. 

Sebastian Holm, Idélots Communicare
Telefon: 070-790 97 16



Kontakten Nr 3, 2015      23   

Massor av små miljöhjältar
Barnen på förskolan Uttern i Deje var ute  
och plockade skräp på skräpplockardagarn  
och hittade massor! 

Håll Sverige Rent har organiserat skräpplockardagar i flera de-
cennier. De tror att den som plockat skräp undviker att skräpa 
ned i fortsättningen. De tror också att det är lättare att ta till 
sig globala miljöproblem om man själv är med och påverkar vår 
närmiljö. 

Skräpplockardagarna är ett ypperligt tillfälle att arbeta peda-
gogiskt med frågor som till exempel nedskräpning, återvinning, 
konsumtion och allemansrätten.Avdelning Vallmon och avdelning Bullerbyn på Förskolan Uttern i Deje.

Bakgrund
Vid Katrineberg uppförde dåvarande Ulle-
ruds kommun en soptipp (deponi) på 50-ta-
let. För femton år sedan beslutade Forshaga 
kommun att lägga ner soptippen och att 
sluttäcka den. För att göra detta gav till-
synsmyndigheten kommunen dispens i 15 år. 

Marken vid Katrineberg äger inte kommu-
nen och för att lösa fråga om plats för en 
ny återvinningscentral togs en detaljplan 
fram för området vid Kvarntorp. Förutom 
en återvinningscentral finns där mark för 
företag och industrier att etablera sig.

Sedan år 2000 har kommunen i stället för 
deponi en återvinningscentral vid Katrine-
berg. På en återvinningscentral samlas grov-
sopor in för att tas omhand på ett för miljön 
bra sätt. Mycket litet behöver deponeras 
och det transporteras nu iväg till Djupdalen.

Finansiering
Projektet betalas med lån 23,5 miljoner 
kronor och fonderade medel genom renhåll-
ningskollektivet 4,3 miljoner kronor. Anlägg-
ningen skrivs av på 33 år.

Avfallshanteringen finansieras inte med 
skattemedel utan endast via taxor, det vill 
säga renhållningsavgiften. I denna avgift 
ingår även kostnad för att driva en återvin-
ningscentral. Nuvarande avgift gäller sedan 
2009 och det finns inga planer i nuläget att 
höja taxan. 

Tidplan
Arbetet med avfarten från väg 62 samt 
mark inom området börjar under juni i år. 
Omkring ett år senare är det dags för invig-
ning av vår nya återvinningscentral.

Ny återvinningscentral vid Kvarntorp
Visst har en ny återvinningscentral möjlighet att bli en populär mötesplats i vår kommun? 
Ett bra läge mellan Deje och Forshaga alldeles intill väg 62 gör det smidigt att åka dit med grovsopor. 
Nu har vi börjat arbetet med en återvinningscentral vid Kvarntorp.

Anne Hellström, kommunikatör

Kostnad
Total kostnad för återvinningscen-
tralen är 27,8 miljoner kronor som 
fördelar sig enligt följande;

• Avfart från väg 62: 3,1 miljoner

• Industrigata med vatten och  
avlopp: 3,9 miljoner

• Återvinningscentral: 11,4 miljoner 
(mark, staket, sorteringsfickor, 
återvinningsstation, belysning, 
larm, dagvattenrening)

• Byggnad: 7,7 miljoner (personaly-
tor, garage med tvätthall, ytor för 
avfall som måste förvaras inomhus, 
återbruk, skärmtak för vitvaror)

• Projektering, containers, övrig  
utrustning: 1,7 miljoner
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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

30 maj -23 augusti
Sommarsalongen, Gamla Kraftstationen. Dags 
igen för en fantastisk sommarsalong, där Kraft-
stationen fylls av konst och konsthantverk från 
hela Sverige. Öppet torsdag-söndag 11-16.

Torsdag 18 juni
Lär dig flugfiska i sportfiskarnas flugfiskeskola, 
Forshagaforsens camping & sportfiskecenter, 
09:00 - 16:00.

Fredag 19 juni
Midsommarfirande, Dömle Herrgård, 11:00. Kom 
och fira midsommar i Herrgårdsparken på Dömle 
herrgård. 

Midsommarfirande, Forshaga hembygdsgård, 
13:00, Midsommarfirande på traditionellt vis. 

Lördag 20 juni
Ekumenisk gudstjänst på Logen,  
Forshaga hembygdsgård, 11:00.

Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum 
14:00. Virkesflottningen på Klarälven upphörde 
1991. En epok med rötter i medeltiden försvann 
men på Dyvelstens Flottningsmuseum lever min-
nena vidare. 

Söndag 21 juni
Bingo på Tallmovallen, 17:00.

Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum
14:00, se 20/6.

Måndag 22 juni
Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Fotboll Östra Deje IK-Mallbackens IF, F-15/16 
Tallmovallen, 19:00.

Torsdag 25 juni
Lär dig flugfiska, Forshagaforsens camping & 
sportfiskecenter, 09:00 - 16:00, se 18/6.

Vernissage Konst för alla, Gamla Kraftstationen,
11:00-16:00. Dagcenter Tryckerigatan ställer ut 
25 juni - 5 juli.

Fredag 26 juni
Musikquiz, Forshaga Folkets park, 18:00. 
Kom och tävla i musikfrågor. 

Konstworkshop för barn och unga, Gamla 
Kraftstationen, 10:00 - 12:00. Prova på olika 
konstarter.

Konstworkshop för vuxna, Gamla Kraftstationen, 
13:00 - 16:00. Olika konstarter och teman.  

Lördag 27 juni
Junijazzen, Gamla Kraftstationen, 18:00. 
Jazzkonsert med Isabella Lundgren. 

Prova på att tillverka ekologiska salvor.
Dyvelstens flottningsmuseum, 13:00, Prova på 
att göra eget ekologiska kroppssmör eller egen 
salva. 

Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum
14:00, se 20/6.

Söndag 28 juni
Våffelgudstjänst, Gamla Kraftstationen, 11:00.

Bingo, Tallmovallen, 17:00.

Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum,
14:00, se 20/6.

Måndag 29 juni
Fotboll Östra Deje IK-Grums IK 2, Tallmovallen, 
19:00. Div. 7 herrar.

Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Onsdag 1 juli
Sommarkväll på tunet, Forshaga hembygdsgård, 
19:00. Viskväll på tunet.

Torsdag 2 juli
Sommarloppis i Skived, Långgatan 11, 11:00 
- 15:00. Både inomhus och utomhus torsdag-
lördag hela juli. 

Lär dig flugfiska i sportfiskarnas flugfiskeskola, 
Forshagaforsens camping & sportfiskecenter, 
09:00 - 16:00.

Fredag 3 juli
Forshaga Marknad, Forshaga centrum, 10:00 - 
16:00. Traditionell sommarmarknad.

Fotboll Östra Deje IK-Norrstrands IF Vet.
Tallmovallen, 19:00. Div. 7 Södra.

Konstworkshop för vuxna, se 26/6.
Konstworkshop för barn och unga, se 26/6.  

Lördag 4 juli
Nya Festivalloppet, Forshaga Lärcenter, 11:00. 
Loppet för alla åldrar! 

Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum
14:00, se 20/6. 

söndag 5 juli
Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum
14:00, se 20/6. 

Måndag 6 juli
Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Tisdag 7 juli
Bokfika, Forshaga bibliotek, 14:30. Gillar du att 
läsa, boktipsa och träffa kompisar? Är du någon-
stans mellan förskoleklass och upp till 16 år? Då 
är Sommarboken något för dig! 

Onsdag 8 juli
Musik i sommarkväll, folkmusikkonsert 
i Forshaga Kyrka, 19:00.

Prova på akvarellmålning på terrassen vid 
Klarälven, Dyvelstens flottningsmuseum, 10:00 
- 15:00.

Torsdag 9 juli
Sommarloppis i Skived, 11:00 - 15:00, se 2/7.

Lär dig flugfiska i sportfiskarnas flugfiskeskola, 
Forshagaforsens camping & sportfiskecenter, 
09:00 - 16:00.

Fredag 10 juli
Konstworkshop för vuxna, se 26/6.
Konstworkshop för barn och unga, se 26/6. 

Lördag 11 juli
Hemvändardagen, Forshaga Folkets park. Tradi-
tionella Hemvändardagen med 
veteranfotbollsturnering på Ängevi.  

Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum. 
14:00, se 20/6. 

Söndag 12 juli
Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum.
14:00, se 20/6.

Bingo på Tallmovallen, 17:00.

Måndag 13 juli
Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Med reservation för ändringar

Onsdag 15 juli
Sommarkväll på tunet, Forshaga hembygdsgård, 
18:00. Rockabillykväll med Plöj-IngaZ.

Prova på akvarellmålning på terrassen vid 
Klarälven, Dyvelstens flottningsmuseum, 10:00 
- 15:00.

Sommarkväll på tunet, Forshaga hembygdsgård, 
19:00. Viskväll på tunet.

Torsdag 16 juli
Sommarloppis i Skived, 11:00 - 15:00, se 2/7.

Lär dig flugfiska i sportfiskarnas flugfiskeskola, 
Forshagaforsens camping & sportfiskecenter, 
09:00 - 16:00.

Vernissage Sommarsalong period 2, Gamla 
Kraftstationen, 11:00 - 16:00. Vernissage av 
sommarens andra utställningsperiod med en rad 
nya intressanta konstnärer. 

Fredag 17 juli
Konstworkshop för vuxna, se 26/6.
Konstworkshop för barn och unga, se 26/6. 

Lördag 18 juli
Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum.
14:00, se 20/6.

Familjedag, Dyvelstens flottningsmuseum, 10:00 
- 16:00. Varmt välkommen till en familjedag på 
Dyvelstens flottningsmuseum med massor av 
aktiviteter. 

Söndag 19 juli
Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum.
14:00, se 20/6.

Måndag 20 juli
Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Tisdag 21 juli
Musikcafé, Forshaga Folkets park, 19:00. Musik-
kväll med Erik Lihm och Ann-Cathrine Wiklander.

Onsdag 22 juli
Musik i sommarkväll, Forshaga Kyrka, 19:00. 
Musik för cello och piano, från Geijer till Lizt. 

Prova akvarellmålning, Dyvelstens  
flottningsmuseum, 10:00 - 15:00, se 8/7.

Sommarkvällar på tune, Forshaga  
hembygdsgård, 19:00, se 1/7.

Torsdag 23 juli
Sommarloppis i Skived, 11:00 - 15:00, se 2/7. 

Packmopedsturnén, Gamla Kraftstationen, 
19:00. Packmopedsturnén kommer tillbaka till 
Gamla Kraftstationen. 

Lär dig flugfiska i sportfiskarnas flugfiskeskola, 
Forshagaforsens camping & sportfiskecenter, 
09:00 - 16:00.

Fredag 24 juli
Tina Flognmans Handbollsskola 2015, Forshaga 
sporthall, Sveriges svettigaste handbollsskola!

Konstworkshop för vuxna, se 26/6.
Konstworkshop för barn och unga, se 26/6. 

Lördag 25 juli
Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum, 
tema flottningsbåtar, 14:00. Virkesflottningen på 
Klarälven upphörde 1991. En epok med rötter i 
medeltiden försvann men på Dyvelstens Flott-
ningsmuseum lever minnena vidare. 
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VAR DAGS LIV 2015

En mässa för dig som bor, lever & verkar i Forshaga kommun

www.forshaga.se/vardagsliv 

Lördag den 14 november kl. 13.00-17.00
Deje Sporthall En mässa för hela familjen!

VAR DAGS LIV20
15

En mässa för dig som bor, lever & verkar i Forshaga kommun

www.forshaga.se/vardagsliv 

Lördag den 14 november kl. 13.00-17.00
Deje Sporthall En mässa för hela familjen!

Föreslå
evenemang
Nästa nummer av Kontakten är sista 
inför sommaren, med lite extra tyngd 
på sommarens alla evenemang! 

Har du ett evenemang som du vill 
tipsa om? Skicka in det till oss så 
hjälps vi åt att sprida allt spännande, 
viktigt och kul som händer i vår 
kommun! 

Använd formuläret på forshaga.se.

Söndag 26 juli
Forshaga kammarmusikdagar, Forshaga Kyrka, 
19:00.

Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum, 
14:00. se 20/6. 

Måndag 27 juli
Forshaga kammarmusikdagar, 
Dömle Herrgård, 11:00.

Forshaga kammarmusikdagar,  
Övre Ulleruds kyrka, 19:00.

Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Tisdag 28 juli
Forshaga kammarmusikdagar,  
Dömle Herrgård, 11:00.

Forshaga kammarmusikdagar,  
Gamla Kraftstationen, 19:00.

Onsdag 29 juli
Forshaga kammarmusikdagar, 
Dömle Herrgård, 11:00.

Forshaga kammarmusikdagar,  
Forshaga Kyrka, 19:00.

Torsdag 30 juli
Sommarloppis i Skived, 11:00 - 15:00, se 2/7.

Lär dig flugfiska i sportfiskarnas flugfiskeskola, 
Forshagaforsens camping & sportfiskecenter, 
09:00 - 16:00.

Fredag 31 juli
Musikquiz, Forshaga Folkets park, 18:00. 
Kom och tävla i musikfrågor. 

Konstworkshop för vuxna, se 26/6.
Konstworkshop för barn och unga, se 26/6. 

Lördag 1 augusti
Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum, 
14:00, se 20/6.

Söndag 2 augusti
Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum, 
14:00, se 20/6.

Måndag 3 augusti
Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Onsdag 5 augusti
Kaninhoppning, Stationsområdet Deje, 17:00, 
Värmlands Kaninhoppare arrangerar tävling. 

U17 Open Nordic Tournament, Ängevi, 18:00.
Polen-Danmark.

Torsdag 6 augusti
Lär dig flugfiska i sportfiskarnas flugfiskeskola, 
Forshagaforsens camping & sportfiskecenter, 
09:00 - 16:00.

Fredag 7 augusti
Konstworkshop för vuxna, se 26/6.
Konstworkshop för barn och unga, se 26/6. 

Lördag 8 augusti
Bilutställning, Forshaga Folkets park. Kom och 
parkera din veteranbil för allmän beskådan. 

Summer Rock’n’roll, Forshaga Folkets park, 
20:00 - 01:00. En rockig folkparkskväll med Flat 
Foot, Big Beat express och Erika Jonsson & The 
Bracelets. 

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

Sjöräddningssällskapet Hammarö besöker Dyvel-
stens Flottningsmuseum, 11:00. Sjöräddnings-
sällskapet Hammarö lär både barn och vuxna 
sjövett och knopar. 

Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum 
tema flottningsbåtar, 14:00, se 25/7.

Söndag 9 augusti
Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum, 
14:00, se 20/6.

U17 Open Nordic Tournament, Ängevi, 12:00.
Finalspel 5 - 6 plats.

Måndag 10 augusti
KM i terränglöpning, Mölnbacka, 18:30.

Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Torsdag 13 augusti
Lär dig flugfiska

Lär dig flugfiska i sportfiskarnas flugfiskeskola, 
Forshagaforsens camping & sportfiskecenter, 
09:00 - 16:00.

Fredag 14 augusti
Konstworkshop för vuxna, se 26/6.
Konstworkshop för barn och unga, se 26/6.  

Lördag 15 augusti
Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum, 
14:00, se 20/6.

Söndag 16 augusti
Från New Orleans till modern swing, Gamla 
Kraftstationen, 15:00. En exposé av jazzens 
utveckling.

Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum, 
14:00, se 20/6.

Måndag 17 augusti
Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Onsdag 19 augusti
Musik i sommarkväll, Forshaga Kyrka, 19:00. 
Akvarell - musik från Sydamerika till Kärleksvals. 

Lördag 22 augusti
Dragspel och lax, Gamla Kraftstationen, 18:00. 
Dragspelsmusik och laxbuffé i en sällan skådad 
kombination.

Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum, 
14:00, se 20/6.

Söndag 23 augusti
Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum, 
14:00, se 20/6.

Måndag 24 augusti
Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Lördag 29 augusti
Lustenrundan, se sid 3.

Musik för alla, Forshagaforsens camping & 
sportfiskecenter, 15:00 - 22:00. Musikunderhåll-
ning med Christer Halvarsson och hans före 
detta elever. 

Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum,
14:00, se 20/6.

After art, Gamla Kraftstationen, 17:00. 

Söndag 30 augusti
Allmän visning på Dyvelstens flottningsmuseum, 
14:00, se 20/6. 

Måndag 31 augusti
Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Lördag 5 september
Septembersalongen, Gamla Kraftstationen, 
11:00 - 16:00.

Måndag 7 september
Motionsträff vid Kulturstigen, Mölnbacka, 18:30. 
Gåing/Jogging.

Fredag 11 september
Musikquiz, Forshaga Folkets park, 18:00. 
Kom och tävla i musikfrågor. 

VAR DAGS LIV 20
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En mässa för dig som bor, lever & verkar i Forshaga kommun

www.forshaga.se/vardagsliv 
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Parcykel för äldre  

Nu finns en parcykel i Forshaga kommun. 
En parcykel är en cykel för två personer. 

Parcykeln gör det lättare för äldre och 
för personer med funktionsnedsättning 
att göra små utflykter. 

Annika Audé arbetar i äldreomsorgen 
i Forshaga kommun.
Det var Annikas idé att köpa en parcykel. 

Hon säger att cykeln gör att fler äldre kan 
cykla ut i naturen eller åka och besöka 
vänner och släktingar. 

Kerstin Sääker och Annika Audé provar den nya parcykeln.

Kerstin Sääker bor på Lintjärn. 
Hon har provat cykeln och säger att 
hon aldrig trodde att hon skulle få 
komma ut och cykla igen. 

Cykeln kom till Forshaga i mitten av maj. 
Den är redan mycket populär.
Med parcykeln kan äldre komma ut 
istället för att vara ensamma.   
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Lustenrundan

För fjärde året anordnas Lustenrundan 
i Forshaga kommun.
Lustenrundan är konstutställningar 
på många olika platser samtidigt. 

Helgen 29-30 augusti kan alla som vill 
titta på konstutställningarna.  
Från Dyvelsten i söder till Tollebol i norr 
kan du se konst av cirka 100 konstnärer.  
Det finns till exempel smycken, glas, 
foto och näverslöjd.  
Några konstnärer har varit med förut
och några konstnärer är nya. 

Blå pilar visar vägen till lokalerna. 
Det finns också ett blad med kartor. 
På några platser finns möjlighet att fika.  

Simskola många dagar 

I Deje finns en simhall.
Där går många barn i simskola. 

I andra kommuner får barnen kanske 
träna att simma en gång varje vecka.
I Forshaga kommun får eleverna i   
förskolan träna simning 22 dagar i rad.  

Linda Lennartsson är badmästare
på Deje simhall. 
Hon säger att barnen kan vara 
lite oroliga när de kommer första gången, 
men att det blir lättare och roligare 
när barnen varit i simhallen några dagar.  

På hösten får barnen komma 
till simhallen två gånger. 
Det är för att blir vana vid vatten. 

När sedan simskolan börjar 
får de leka i vatten första veckan. 
De hoppar som grodor och plockar 
saker under vattnet. 

Det är för att barnen ska känna sig 
trygga med att vara i vattnet. 

Simskolans personal är med i vattnet 
tillsammans med barnen.
Det är för att personalen ska vara nära 
barnen och lättare kunna hjälpa dem.  

Simträningen slutar inte efter förskoleklass. 
Målet är att varje elev i årskurs 6 ska kunna 
ramla i vattnet och sedan simma 200 meter.
50 meter ska vara ryggsim. 

Ny återvinningscentral 

Om ett år finns en ny återvinningscentral 
vid Kvarntorp i Forshaga kommun. 
En återvinningscentral är en plats 
där man samlar in grovsopor.

Grovsopor är stora eller tunga saker, 
till exempel kastruller, verktyg och möbler. 

Återvinningscentralen ska ha ett bra läge 
mellan Deje och Forshaga vid väg 62. 
Det gör att det blir lätt att åka dit med grovsopor. 

Arbetet med avfarten från riksväg 62 
börjar under juni i år. 
Om ett år blir det invigning av kommunens 
nya återvinningscentral. 
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Filip Mauritzson Frank och Elsa Lindberg Greta Klar

Milton Jacobsson

Adam Sohl-Lindh

Ronja Persson

Bill Wiik

Simon Dehlin Tor Ingvarsson

CajsaLi Lefverström Cecilia Ekstam

Sedan 2000 har kommunen uppvaktat nyfödda invånare. 
Kommunalrådet Benny Pedersén hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och överlämna kommunens maskot.
Förälder! Du vet väl om att du kan beställa en förstoring av bilden  
från bebisuppvaktningen? Ring vårt tryckeri, telefon 054-17 20 93. 

Besök hos de 
nyfödda invånarna


