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Benny Pedersén 
Kommunstyrelsens ordförande

Kontaktens nummer 
handlar om hand-
lingskraft – politisk 
handlingskraft kan 
vara att ta ut rikt-
ningen för vår kom-
mun. Så har skett, 
kommunfullmäktige 
har nu fattat beslut 
om vilka mål vi skall 
styra kommunen mot, 
det är ett handlings-

kraftigt dokument som nu arbetats fram
och kallas för Strategiskt plan 2016. 

Vi har antagit fem nya målområden, tre 
externa och två interna. De externa, som 
jag väljer att ta upp här, har medborgaren i 
centrum och har fokus på det som kommer 
invånaren till del. 

Attraktiv kommun – vi vill att våra invå-
nare trivs och är stolta över sin kommun. 
Vi vill gärna se att invånarna i kommunen 
skall ges chans till dialog och information i 
samhällsfrågor. Hälsan skall vara god och vi 
skall ha tillgång till natur, kultur och idrott.

Trygghet och kunskap – vi vill att alla barn 
skall ha en bra start i livet och att våra 
invånare skall känna sig trygga och säkra. 

Våra invånare har ett livslångt lärande och 
våra elever har en positiv syn på skolan och 
undervisningen. Våra äldre bor bra och är 
nöjda med våra tjänster. 

Hållbar utveckling – vi vill att vår kommun 
växer och vi har ett bra företagsklimat. 
Vi erbjuder attraktiva, hållbara, klimats-
marta bostäder och mark för etablering. År 
2030 är vi klimatneutrala, vi har ren luft 
och rent vatten med biologisk mångfald. 

Mer om de nya målområdena finns att läsa 
på forshaga.se. Lite mer om mätningar och 
mått för att nå resultat kan du läsa på sidan 
sju, medan utförligare information kommer 
i kommande nummer av Kontakten.

Slutligen vill jag skicka med en tanke; just 
nu flyr många människor från sina hem för 
att söka skydd undan krig och oroligheter. 
Vi ser över hur vi snabbt ska kunna ta emot 
dem och ge dem ett tryggt uppehälle. 
Många hör av sig och undrar hur man kan 
hjälpa till. På nästa uppslag har vi samlat 
nyttig information. Vad vi alla kan göra 
är att vara medmänniskor och ge dem ett 
varmt välkomnande! 

Kommunstyrelsen avstår sina arvoden
för att hjälpa människor på flykt
Under kommunstyrelsens sammanträde 15 september enades 
politikerna om att avstå sina arvoden för mötet och istället bidra 
till organisationen UNHCR som hjälper människor på flykt.

Tusentals familjer flyr för sina liv varje 
dag. Politikerna i kommunstyrelsen i Fors-
haga kommun beslutade sig därför, under 
pågående möte, att skänka sina arvoden 
till UNHCR, FN:s flyktingorgan. 
- Som situationen ser ut för alla dessa 
människor på flykt så känns det rätt att, 
tillsammans i kommunstyrelsen, ha fattat 
det här beslutet, säger Benny Pedersén, 
kommunstyrelsens ordförande.

UNHCR är en organisation som stödjer 
människor i den stora flyktingvåg som nu 
bland annat kommer till Sverige. UNHCR 
är på plats i krigshärjade länder och längs 
flyktvägarna för att ge skydd och nödhjälp 
som mat, vatten och sjukvård. 
- Det är en symbolisk handling i en akut 
läge, säger Benny som också uppmanar 
fler politiker att göra samma sak!

Äntligen 
        höstlov!
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Lördag 24 oktober
Hubben presenterar: Skräckfilm + 
överraskning för dig mellan 13-20 år.
Tid: 24 okt 20-23
Plats: Kulturhuset i Deje 

Söndag 25 oktober
Kultursöndag: Pärlplattepyssel
För barn i alla åldrar. Drop-in.
Tid: söndag 25 okt kl 11–14
Plats: Forshaga bibliotek

Måndag 26 oktober
Spökberättarkväll! För barn från 6 år. Det 
bjuds på ruskiga spökberättelser så ta med 
någon att hålla i handen. Ingen föranmälan.
Tid: måndag 26 okt kl 17.30
Plats: Forshaga bibliotek

Hubben presenterar: Bumperball och 
massa annat kul! För dig mellan 13-20 år.
Tid: 26 okt kl 12-15
Plats: "gamla" sporthallen i Deje 

Hubben är öppen, FIFA-16 och bakning. 
Kom och testa våra Belgiska våfflor! 
För dig mellan 13-20 år.
Tid: 26 okt kl.17-20
Plats: Hubben 

Tisdag 27 oktober
Gratisbio: Svampbob Fyrkant 
Äventyr på torra land. 
Tid: 27 oktober kl 15
Plats: Forshaga Folkets hus

Äntligen 
        höstlov!

Nalledagen
För alla barn och deras gosedjur. Det blir 
nallepyssel och nalletävling hela dagen. 
Träffa maskoten Björn. Drop-in.
Tid: 27 okt kl 10-16
Plats: Forshaga bibliotek 

Aktiviteter på Berghälla bygdegård
Spela pingis, pärla, spela sällskapsspel och 
mycket mer. För barn i alla åldrar.
Tid: 27 okt kl 15-18
Plats: Berghälla bygdegård

Hubben presenterar: Skräckfilm + 
överraskning för dig mellan 13-20 år.
Tid: 27 okt kl.18-21
Plats: Forshaga Folkets hus 

Onsdag 28 oktober 
Hubben presenterar: Bumperball och 
massa annat kul! För dig mellan 13-20 år.
Tid: 28 okt kl 12-15
Plats: Sporthallen i Lärcenter

Hubben är öppen för Paracord, FIFA-16 
och gofika för dig mellan 13-20 år.
Tid: 28 okt kl 17-20
Plats: Hubben 

Torsdag 29 oktober
Mumindag i Kulturhuset
Kl. 15-18 Pannkakor och Muminaktiviteter
Kl. 18-19 Föreställningen ”I Mumindalen”
Biljett till föreställningen bokas på: 0552-
100 84 (Folkets hus) Hämtas och betalas på 
biblioteket i Deje eller Forshaga.

Fredag 30 oktober
Sagostund för barn 3-6 år.
Tid: fredag 30 oktober kl 10 
Plats: Forshaga bibliotek

Lördag 31 oktober
Graffitidag barn och unga från 8 år.
11-13 Graffiti Live! Uppvisning i graffitikonst
13.30 Graffiti-workshop
Tid: 31 okt kl 11-16
Plats: Gamla kraftstation

Söndag 1 november  
Kultursöndag: Barnfilm
Vi visar Alfons Åberg-film och bjuder 
på popcorn. Ingen föranmälan.
Tid: söndag 1 november kl 11
Plats: Forshaga bibliotek

Dessutom!
Konstkurs Tema: Insikt
Vi arbetar kring bilder, filmer och texter 
angående flyktingsituationen i världen. Om 
hopp, förtvivlan, trygghet, medmänsklig-
het och kanske även motsatser. Vi målar i 
olika medium och gör collage.
Läs mer på forshaga.se

Bibliotekens öppettider
Bibliotekens öppettider under lovet 
hittar du på forshaga.se.

Deje simhall
Deje simhall har extra öppetider varje 
vardag hela lovet, läs mer på forshaga.se. 

Med reservation för ändringar
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Flyktingmottagande 

i Forshaga kommun
Flyktingkrisen berör oss alla. 
Situationen i Europa är ansträngd 
på grund av alla de människor som 
flyr från oroligheter och krig. 

Varje dag kommer omkring 1000 asylsökande per dag till Sverige.  
Av dem är ungefär 150 ensamkommande barn och unga vuxna.  
Migrationsverket vill därför att alla kommuner ser över om det  
finns lämpliga lokaler som kan användas som tillfälliga boenden. 

Tillfälliga boenden i Forshaga kommun
 Forshaga kommun har gjort en inventering av lämpliga lokaler och 
förbereder nu för att kunna ta emot flyktingar tillfälligt i så kallade 
ankomstboenden. Slottet i Forshaga kommer att vara ett av dessa 
boenden. Flera externa hyresvärdar har också anmält platser. 
Sammanlagt finns drygt 100 platser. 

Ensamkommande barn
 Ensamkommande barn och ungdomar kommer till Forshaga i större 
utsträckning än vad vi planerat för. Vi har sedan tidigare åtagit oss 
att erbjuda 23 platser för ensamkommande flyktingbarn. Det kommer 
nu i snitt ett barn var femte dag ytterligare. Under hösten kommer 
kommunen utöka antalet lägenheter, som ligger på Bruksvägen i 
Deje. Kommunen fortsätter också arbetet med att finna nya lösningar 
på boende. Många barn är väldigt unga och behovet av familjehem 
kommer sannolikt att öka. 

Privat anläggningsboende
 Till ett anläggningsboende flyttar flyktingar efter att de registreras 
i Sverige. Där bor de under hela asylprocessen. Sedan några år finns 
ett anläggningsboende i privat regi i Forshaga kommun; Katrinebergs-
gården. Boendet har nyligen fått sina platser utökade från 42 till 82 
bäddar. 

Mer information om flyktingmottagandet
 Migrationsverket ansvarar för mottagandet av de personer som söker 
asyl. Mer information om flyktingsituationen och -mottagandet finns 
att läsa på Migrationsverkets webbplats.

Tack alla ni som hör av er 
till oss och undrar över hur 
ni kan hjälpa människor på 
flykt! Här har vi samlat  
information om hur du kan 
hjälpa i flyktingkatastrofen. 

 Vad kan 
   jag göra?
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Anmäl intresse att bli familjehem

Vi är i behov av fler familjehem och är 
oerhört tacksamma för alla som vill ställa 
upp. Som familjehem tar du emot ett eller 
flera barn och får samtidigt handledning 
och stöd av kommunen. En viss ersättning 
utgår också.

Läs mer om familjehem och  
hur du anmäler ditt intresse:  
www.forshaga.se/familjehem

Du kan bli god man eller särskilt 
förordnad vårdnadshavare

Alla ensamkommande flyktingbarn behöver 
en god man, och när barnen beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt 
förordnad vårdnadshavare utses. Vi söker 
nu fler som är villiga att åta sig uppdragen. 

Läs mer om vad uppdragen innebär och 
hur du anmäler ditt intresse: 
www.forshaga.se/godmanensamkommande
www.forshaga.se/sfvardnadshavare

Skänka pengar, kläder och saker

Det finns flera hjälporganisationer och 
privatpersoner som ordnar insamlingar till 
flyktingar och andra behövande. Forshaga 
kommun samarbetar med Röda korset som 
tar emot kläder, skor, saker och frivilligin-
satser. Vill du skänka pengar, kläder, saker 
eller ge av din tid så hittar du information 
om hur på deras webbsidor. 

Läs mer om hjälp till flyktingar  
och olika hjälporganisationer:  
www.forshagaga.se/flyktinghjalp
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Sammanfattar vi era synpunkter ser vi att 
nio har skrivit vart de vill se bostäder och 
fem har idéer om hur verksamheter kan 
hjälpa till att utveckla bygden. Vi kan även 
utläsa vilka vattendrag ni tycker kommu-
nen borde satsa på. Majoriteten skriver om 
Klarälven. Lusten och Visten tas också upp 
som lämpliga utvecklingsområden. Andra 
vattendrag så som Forstjärn, Södra hyn och 
Arnäsområdet nämndes också. 

Vi tackar er som tagit er tid att lämna in 
synpunkter och förslag. Kommunen kom-
mer nu att arbeta vidare med LIS och vi tar 
med oss era idéer i våra vidare diskussioner 
kring utpekandet av dessa områden.

Andres Back
Praktikant, miljö- och byggförvaltningen

Samhällsplanerarprogrammet, KAU

Invånardialog om LIS
I Kontakten nummer tre bad vi om er hjälp med att tycka till om 
vilka områden som skulle kunna tänkas vara intressanta att utveckla 
som LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden). 
Totalt fick vi in svar från 14 personer via en enkät på vår webbplats.

Några av 
förslagen
Några anser att älven borde användas 
som dragningskraft för att starta 
restauranger eller spa-anläggning.

Ett annat förslag var att nyttja Lusten 
genom att satsa på badplatser och 
rekreation där barn och djur kan umgås 
och på så sätt utveckla landsbygden 
runtomkring Lusten. 

Majoriteten av förslagen skriver att 
kommunen bör bygga boende längs med 
Klarälven. Förslag kom in om boende 
för 60 +, villor och radhusområden med 
bevarade grönytor och altan med utsikt 
mot älven.

Andra förslag är att t ex. använda sig 
utav Arnäsområdet och kombinera boen-
det med båtplatser så att närmiljön och 
sjöarna i och runt Visten kan brukas.  

Vår webb-
information bland 
den bästa i landet
När Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) undersöker kommunernas webb-
information till medborgarna, hamnar 
Forshaga på plats 13 av Sveriges totalt 
290 kommuner. Resultatet placerar vår 
webbplats på en andraplats i Värmland 
efter Karlstad.

Om undersökningen
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
undersöker sedan 2009 årligen kom-
munernas information till medborgaren. 
12 verksamhetsområden undersöks 
och sammanlagt mer än 250 frågor och 
tjänster ska kunna besvaras/tillhan-
dahållas. Sedan ifjol undersöks även 
näringslivsinformation ur ett företagar-
perspektiv.

Några kortfakta om årets undersökning
• Resultatet 90% (88% 2014) gör att 

vi förbättrade oss fyra placeringar i 
årets undersökning (från 17 till 13).

• Elva av tolv undersökningsområden är 
bättre än genomsnittskommunen, ett 
är medel (gymnasieskola), och inget 
område är sämre än genomsnittet.

• I fyra av de tolv undersökningsomå-
dena är vi bäst i Sverige.

• I området näringslivsinformation till 
företagare når vi 88%, vilket är en 
förbättring med 12% sedan 2014.

Fortsatt utvecklingsarbete
Våra goda resultat i undersökningen vi-
sar att våra ansträngningar ger resultat. 
För att vi också i framtiden ska kunna 
erbjuda invånare en bra service krävs 
att vi fortsätter utveckla webben. Under 
hösten/vintern fortsätter vi bland annat 
arbetet med att utöka våra e-tjänster. 

Kommunfullmäktige i radio
Visste du att Forshagas fullmäktigesammanträden 
direktsänds i radio och webbradio? De går också att 
lyssna på i efterhand, på www.forshaga.se.

Kunskapsradion (Karlstad Rocks) 92,2 Mhz eller  
www.karlstadrocks.se/webbradio
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
bidrar till denna utveckling genom Öppna 
jämförelser och genom utvecklingsprojekt 
som Jämförelseprojektet, Leda för re-
sultat och Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK). I vår kommun genomförs till exem-
pel KKiK och SCB:s medborgarundersök-
ning denna höst. Syftet är att få fram upp-
gifter om hur vi ligger till kvalitetsmässigt 
och hur du som  invånare uppfattar vår 
kommun. Uppgifter som är viktiga för oss i 
vårt utvecklingsarbete.

Under våren har den politiska majoriteten 
tillsammans med oppositionen och kom-
munens ledningsgrupp arbetat fram nya 
övergripande mål inför 2016. Vår vision har 
också reviderats något och med Forshaga 
barnkommun lyfter vi ett framtidsperspek-
tiv, där vi bygger ett samhälle för nuva-
rande och kommande generationer. Vision 
och mål antogs i kommunfullmäktige den 
26 maj i år.

Vi sätter resultat 
och kvalitet i fokus
I takt med att utbud av service och produkter utvecklas och utökas 
så ökar också våra valmöjligheter. Till vår hjälp bland dessa val finns 
värderings- och jämförelsetjänster, medierna älskar rankinglistor 
och vi kommuner och landsting arbetar i allt större utsträckning 
med resultatindikatorer och jämförelser för att kunna erbjuda en 
bättre service.

De övergripande mål som tagits fram kom-
mer att följas upp med hjälp av olika mät-
ningar. Vi kommer i större utsträckning än 
tidigare att använda oss av så kallade resul-
tatmått. Därmed sätter vi fokus på föränd-
ring eller upplevd förändring hos er som tar 
del av våra tjänster. Det är ute i verksam-
heterna som vi kan och vill göra skillnad för  
er invånare. Vår utgångspunkt är alltid att 
Forshaga kommun ska vara en bra plats att 
bo, leva och verka på.

Mer om våra nya mål läser du i 
kommande nummer av Kontakten.

Anders Pettersson
Kommunchef

Vad tycker du  
om vår kommun?
Hur tycker du att det är att bo 
och leva i vår kommun? Vad 
tycker du om skolan, äldre-
omsorgen, kommunikationer, 
kultur och fritid? Hur upplever 
du vårt bemötande och ditt 
inflytande i kommunen?

I mitten av september skickades en 
enkät med frågor kring vår plats och 
kommunens verksamheter ut till 600 
slumpmässigt utvalda invånare. I da-
garna går en påminnelse ut med en ny 
enkät bifogad.

Vi behöver er hjälp!
Forshaga kommun vill erbjuda er 
som lever här en så bra kommun som 
möjligt. För att lyckas i arbetet är det 
viktigt för oss att ta reda på hur ni ser 
på er kommun. Med hjälp av era svar 
får vi en kompass för vårt utvecklings-
arbete. Tillsammans kan vi skapa en 
bättre plats att bo och leva på!

Om undersökningen
Statistiska centralbyrån (SCB) ge-
nomför undersökningen i samarbete 
med Forshaga kommun. 600 invånare 
har med statistiska metoder valts ut 
av SCB för att medverka i undersök-
ningen. Alla svar är anonyma och man 
kan välja att svara på pappersenkät 
eller via webben, där den även finns 
på engelska, finska och spanska.

Vi hoppas att du som får enkäten i 
din brevlåda vill ta dig tid att svara 
på frågorna, tack på förhand!
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En dagbarnvårdare bedriver pedagogisk 
verksamhet i sitt hem och ansvarar då för 
en grupp på fyra till sex barn. Denna verk-
samhet har, precis som förskolan, en läro-
plan som skall följas och personalen plane-
rar sin verksamhet och erbjuds kontinuerlig 
kompetensutveckling. Dagbarnvårdarna 
har öppet samma tider som förskolorna, 
det vill säga 6-18 och personalen omfattas 
av tystnadsplikt samt anmälningsskyldighet 
som all personal inom barnomsorgen.

Hos en dagbarnvårdare är barngruppen 
liten och det upplever många vårdnads-
havare som väldigt positivt. Dessutom 
blir kontakten mellan dagbarnvårdare och 
vårdnadshavare väldigt trygg.

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 7 6
Den 9 oktober 2015 hade vi 2376 gillare 
på vår facebooksida.

2

Familjedaghem
Under årens lopp har denna yrkesgrupp gått under namnet dag-
mamma. Familjedaghem är idag den korrekta benämningen och 
medarbetarna är dagbarnvårdare. I Forshaga finns i dagsläget två 
dagbarnvårdare. 

I Forshaga träffas de två dagbarnvårdarna 
i en gemensam lokal på Familjecentrum i 
centrala Forshaga en dag varje vecka. Då är 
man där hela dagen och har gemensamma 
aktiviteter. Dessutom försöker man att ha 
gemensamma utedagar. Det brukar bli i 
snitt en dag varannan vecka. Dagbarnvår-
darna hjälper också varandra vid ledigheter 
och eventuell sjukdom. Vid längre frånvaro 
samarbetar vi också med en förskola.

Om man är intresserad av att ha sitt barn 
hos en dagbarnvårdare så är det viktigt att 
man anger det vid ansökan om plats. Då är 
det familjedaghem som är den korrekta be-
nämningen på verksamheten.

Lasse Kennerstad
Förskolechef/rektor, skolområde Grossbol

Ministerbesök på 
Forshaga Lärcenter
I mitten av september besökte
gymnasie- och kunskapslyfts-
minister Aida Hadzialic Fors-
haga Lärcenter för att ta del 
av information kring de olika 
verksamheterna.

Forshaga Lärcenter är en mötesplats 
för många olika verksamheter. Aida 
Hadzialic visade intresse för de delar 
som lärcentret inrymmer och bad att 
få komma på besök. Hon tog under 
besöket del av information kring vux-
enutbildningen, utbildning i svenska för 
invandrare, yrkeshögskoleutbildningen, 
biblioteket, kulturskolan och övrig 
verksamhet.

Aida Hadzialic träffade Benny Peder-
sén, kommunstyrelsens ordförande, 
Per Lawén, ordförande i lärande- och 
arbetsnämnden samt Torbjörn Falk, 
förvaltningschef på förvaltningen för 
lärande och arbete.

Är du vår 
nya kollega?

Under rubriken Lediga arbeten på 
forshaga.se hittar du lediga tjänster 

inom våra verksamheter samt 
information om vikariebanken 

för korttidsbemanning 
inom skola och 

förskola.
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Idén med klädskåp eller klädhyllor finns på 
fler platser runt om i landet. Att återanvän-
da kläder har många fördelar. Förutom att 
det är en miljövinst, sparar du pengar, och 
om kläderna redan använts och tvättats, 
minskar risken för att plagget innehåller 
eventuella rester av kemikalier. Enligt Sta-
tistiska centralbyrån (SCB) köpte svenskar-
na 13 kilo nya kläder och andra textilier per 
person under 2013. Samtidigt återanvändes 

2,4 kilo på olika sätt men hela 8 kilo ham-
nade i soppåsen.

På förskolor i Karlstad kommun finns hyllan 
Tage, och det var därifrån Malin Ängerteg, 
som jobbar som förskollärare på Maskrosens 
förskola, fick idén till hyllan.
- Barn växer fort och hinner inte alltid slita 
ut kläderna innan de är urväxta. Klädhyllan 
hjälper till att spara både pengar och miljö! 
Vi är ju precis i uppstarten, men föräldrar 
har efterfrågat att kunna byta kläder med 
varandra och vi i personalen har pratat om 
det länge. Nu blev det äntligen av och det 
ska bli jättespännande att se hur det kom-
mer att fungera! Vi hoppas på att fler för-
skolor i kommunen hänger på, säger Malin.

Man behöver inte lämna något i utbyte för 
att få ta det man behöver från hyllan.
- Vi i personalen hoppas såklart att föräld-
rarna hakar på och utnyttjar hyllan, säger 
Malin. Det är ju kul om det blir lite omsätt-
ning på kläderna! Föräldrar har redan varit 
där och kollat. Vi i personalen ska försöka 
peppa fler att titta och vi hoppas att det 
blir naturligt att kika i hyllan innan man går 
och köper nytt. 

På Maskrosen finns fem avdelningar och 
med många barn blir det med tiden en hel 
del som samlas i kvarglömt-lådan.
- Tidigare har vi lämnat vidare kvarglömda 
kläder, eller behållit och haft som extra 
ombyten, berättar Malin. Nu kan de istäl-
let läggas i hyllan. Vi kommer se över hyl-
lan med jämna mellanrum. Kläder som inte 
kommit till användning lämnas så små-
ningom vidare till insamling även i fortsätt-
ningen.
-Vi kallar det för klädskåpet tills vidare, sä-
ger Malin. Men vi tar gärna emot förslag på 
roligare namn!

Har du förslag på ett passande namn 
till klädskåpet? Maila gärna till:
malin.angerteg@forshaga.se

På Maskrosens förskola står sedan några veckor tillbaka 
en lite speciell hylla, en klädhylla. Här kan föräldrarna lämna 
in barnens urväxta kläder. Hela och rena såklart. På så sätt 
kan någon annan få nytta för dem! Är det något man behöver
så kan man titta i hyllan om det finns. Man behöver inte 
lämna något för att få ta. Kläder och skor är sorterade 
i backar; byxor, tröjor, jackor och så vidare.

Kläder byter ägare
på Maskrosen

Hej föräldrar!
Här kan ni ta, byta eller 

skänka kläder!

Lina Wiklundh, kommunikatör
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Katarina Jäder är född och uppvuxen på 
bondgården Epplerum i Östergötland. Just 
denna gård är modell för teatern men be-
rättelsen skulle lika gärna kunnat utspela 
sig på vilken gård som helst. Många av den 
äldre generationen har upplevt och känner 
igen sig. Berättelsen skildrar livet på lan-
det; formen för att driva gård med arrende 
och djur och hur det var att som barn växa 
upp med föräldrar som slet hårt.
  
- Det har varit en speciell upplevelse och 
jättespännande, säger Katarina Jäder. Det 
är lärorikt att ta situationen för vad den 
är. Det var ju en äldre publik och vi fick 
gensvar även från de personer med demens 
som annars har svårt att ta till sig det som 
sker omkring dem.
 
Katarina är huvudrollsinnehavare och den 
som skrivit teatern. Berättelsen handlar om 
hennes pappas liv och den berörde till både 
skratt och tårar. 
-Det var rörande att se hur även äldre män 
fick en tår, berättar Katarina.

Monica Myrén
Enhetschef omvårdnadsboenden 

Lintjärn och Ullerudsgården

Foto: Staffan Jofjell

Efter föreställningen var det gemensam 
fika och det samtalades om egna erfaren-
heter i uppväxten och gamla minnen som 
väcktes till liv bland publiken. Många pra-
tade om det de sett och det märktes att 
det skapade igenkänning. 

Teatern som lockar till 
både skratt och tårar 
Katarina och Håkan Jäder har under hösten besökt Lintjärn och 
Ullerudsgården med sin föreställning Kejsarn av Epplerum. 

Foto: Staffan Jofjell

Nytt demens-
boende på Lintjärn
Vi har i vår kommun en bra och fung-
erande hemtjänst och hemsjukvård 
men vi har ändå sett ett ökande behov 
av fler platser inom särskilda- och 
demensboenden. Vi vill ge den enskilde 
individen möjlighet att själv, eller med 
hjälp av god man eller närstående, 
välja vart man vill bo. Vi har under en 
tid haft för få boendeplatser för männ-
iskor med diagnosen demens. Därför 
kommer nu ett nytt demensboende att 
öppnas på Lintjärn i Forshaga.

På det nya demensboendet kom-
mer vi att arbeta med ett salutogent 
perspektiv och personcentrerad vård. 
Ett salutogent perspektiv innebär att 
vi fokuserar på de faktorer som ger 
och vidmakthåller hälsa istället för att 
fokusera på vad som orsakar ohälsa. En 
personcentrerad vård innebär att vi fo-
kuserar på de resurser varje person har 
och vad det innebär att vara människa 
och i behov av vård.

Boendet ger inte bara en bra service för 
äldre i kommunen utan även nya arbets-
tillfällen! Målet är att vi ska få en bra 
blandning av kompetens genom att vi 
rekryterar personal internt och externt.  
Det nya demensboendet ska öppnas på 
norra Lintjärn och planeras vara klar den 
första november.  Det kommer finnas 
plats för nio boende i egna lägenheter 
med balkong, ljusa, luftiga, gemensam-
ma utrymmen och två innegårdar.  

Fatmire Katallozi
Enhetschef demensboenden
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Katten som ger lugn och trygghet

JustoCat, som betyder terapi på latin, ska 
användas som ett terapeutiskt hjälpmedel 
för personer med demens eller intellektuell 
funktionsnedsättning. Målet med terapi-
katten är att berika det dagliga livet genom 
ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefin-
nande. Hjälpmedlet kan ge lugn och trygg-
het och vara ett redskap för ökad interak-
tion och kommunikation med vårdpersonal 
och anhöriga.
 
Terapikatten har funktioner som gör att 
den liknar en levande katt; den andas, 
avger värme, spinner och jamar. Den har 
också samma storlek och vikt som en katt. 
 
JustoCat har utvecklats i samarbete mel-
lan Lars Asplund, professor i datavetenskap 
och robotik och Christine Gustafsson som är 
vårdforskare. De har utgått från att många 

personer har minnen av att umgås med kat-
ter och anknutit detta till reminiscence-
metoden – att använda minnen från förr, 
som kan vara ett hjälpmedel i vård av per-
soner med långt framskriden demens. 
 
Att ha terapikatter i äldreomsorgen kan 
innebära en ökad livskvalité i vardagen för 
den som använder den, speciellt för personer 
som har demens i ett sent skede. 

Terapikatten kan även ha en lugnande effekt 
vid orostillstånd som i sin tur kan leda till 
minskad medicinering.

Ullerudsgården och Lintjärn har fått tillökning i form av terapikatter. Terapikatterna används i 
verksamheten som ett komplement till vården och som ett alternativ till levande sällskapsdjur. 
Katten kan ge lugn och trygghet och vara ett redskap för ökad interaktion och kommunikation.

Monica Myrén
Enhetschef omvårdnadsboenden 

Lintjärn och Ullerudsgården

Foto: JustoCat

Foto: JustoCat Foto: JustoCat
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Silviasyster är en specialisering inom de-
mensvården riktad till undersköterskor. 
Utbildningen startade 1996 och bedrivs på 
Sophiahemmet i Stockholm. Initiativet till 
utbildningen togs av Drottning Silvia vars 
mor drabbades av demens. 

Utbildningen ger en personlig utveck-
ling och spetskompetens som vårdare och 
handledare inom demensvården. I rollen 
som handledare sprider man kunskap om 
de demenssjukas behov till närstående 
och kollegor. Utbildningen har ett tydligt 
omvårdnadsperspektiv och utgår från den 
palliativa vårdfilosofin som bygger på sym-
tomkontroll, kommunikation och relatio-
ner, teamarbete och stöd till närstående. 
Silviasysterutbildningen förmedlar en vård-
filosofi, som tillsammans med teoretiska 

Malin och Maritha är Silviasystrar
Jag heter Malin Jonsson Skogh och jobbar på dagverksamheten på Lintjärn och har nyligen 
tagit emot Silviahemmets brosch och rättighet att bära titeln Silviasyster, tillsammans med 
min kollega Maritha Larsson. 

kunskaper om demenssjukdomar, vård och 
omsorgsmetoder, ger en mycket god grund 
att arbeta ifrån. Utbildningen ger också en 
pedagogisk kompetens för att kunna hand-
leda och driva utvecklingsarbete inom un-
dersköterskans ansvarsområde.

Utbildningen är nätbaserad och på halv-
fart, vilket har inneburit mycket läsning 
och arbete hemifrån. Efter varje avslutad 
kurs har vi åkt till Sophiahemmets högskola 
och examinerat i form av redovisningar och 
skriftliga prov.

Vi i Forshaga kommun vill som demensteam 
fungera lite som spindeln i nätet. Vi vill fin-
nas till hjälp för den demenssjuke och den-
nes anhöriga, och även vara ett stöd till all 
vårdpersonal som jobbar med demenssjuka 

personer. Att jobba som ett team, där alla 
är med och lägger varsin pusselbit kring 
vårdtagaren, ökar livskvaliteten för den 
demente. 

Att jobba som team betyder att vi an-
vänder alla professioner så som demens-
sköterska, Silviasystrar, arbetsterapeut, 
undersköterska, biståndsbedömare, anhö-
rigsamordnare, chefer med flera. Och så 
får vi inte glömma de anhöriga som är vår 
största hjälp för att hitta det där lilla ex-
tra, det specifika för varje person och det 
som gör så stor skillnad i den demenssjukes 
liv. Anhöriga är så viktiga! 

Malin Jonsson Skogh
Undersköterska och Silviasyster
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På  HVB-hemmet Fridhem i Deje arbetar 
vi tillsammans med ensamkommande barn 
från olika länder och kulturer. I nuläget bor 
det 30 ungdomar på boendet, både flickor 
och pojkar. De yngre går på Dejeskolan där 
de introduceras i en klass där man först och 
främst lär sig mycket svenska. Utveckling-
en sker individuellt för att man i sin egen 
takt ska kunna gå vidare i sin skolgång.

Vår verksamhet utvecklades 2014 då vi 
öppnade träningslägenhet. Där har ungdo-
marna möjlighet att utvecklas individuellt 

Personal-
   porträtt

och bli mer självständiga. Personal stöttar 
och vägleder för ytterligare utveckling hos 
ungdomarna. Personalen är engagerade i 
mötet med ungdomarna och bemöter dem 
på ett respektfullt sätt. Vi lär av varandra 
och tar del av varandras kulturella likheter 
och olikheter. 

Vi vägleder våra ungdomar och involverar 
dem i integration. Vi anser att föreningsliv 
är mycket viktigt och arbetar för att en-
gagera våra ungdomar att ta del av lokala 
aktiviteter som fotboll, musik och simning. 

Som personalgrupp talar vi gott om vårt 
arbete. Vi ser de stora vinsterna som dessa 
ungdomar för med sig till kommuninvånar-
na. Vi anser att ungdomarna på Fridhem 
är en del av kommunens framtid och detta 
arbetar vi som personal för varje dag. De 
ska växa upp och bidra till en framgångsrik 
kommun. Vi på Fridhem arbetar med att 
förmedla de värderingar som finns i vårt 
demokratiska samhälle, allas lika värde.

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Cecilia Alfredsson och Jeanette Ellström arbetar 

på HVB-hemmet Fridhem. Här får barn, som av olika 
skäl skiljts från sina föräldrar, möjlighet till en trygg 
uppväxtmiljö. På Fridhem bor just nu 30 ungdomar 

från olika länder och kulturer. 

Namn: Cecilia Alfredsson 
               och Jeanette Ellström

Yrke: Tf samordnare respektive
            integrationshandledare

HVB - hem för vård och/eller boende
På HVB-hemmet utreds vilka insatser bar-
net är i behov av. De följs sedan upp och 
revideras regelbundet tillsammans med 
barnets socialsekreterare och godkänns - 
under asyltiden av god man och efter up-
pehållstillstånd en Särskilt förordnad vård-
nadshavare.

Ensamkommande barn
Ensamkommande barn är ett barn utan 
medföljande förälder eller annan legal 
vårdnadshavare som söker asyl (fristad) i 
Sverige. Beviljas ansökan om asyl får man 
uppehållstillstånd och får stanna i Sverige.

Fridhem i Deje är ett hem som tar emot 
ensamkommande barn som av olika skäl 
skiljts från sina föräldrar och ger dem möj-
lighet till en trygg uppväxtmiljö. Fridhem 
ligger i i Deje, i de lokaler som tidigare var 
vårdcentral. 

Om och när ett barn får permanent up-
pehållstillstånd bor han eller hon kvar på 
Fridhem så länge som behovet av stöd från 
personal finns, som längst tills det att man 
är 21 år. Alla ungdomar som bor på Frid-
hem ska gå i skolan, det är en rättighet 
som gäller alla barn i enlighet med barn-
konventionen.

Mer om Fridhem, HVB-hem och ensamkommande barn
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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!
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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!

Konstmingel 

Läsa och skapa i bild

Spännande 
samarbete mellan 
Kulturskolan och 
Dejefors musikkår 
Kommunens Kulturskola kommer, 
tillsamman med Dejefors musikkår, 
hålla två konserter i november. Temat 
är Disney, film och musikal, det blir en 
härlig familjeföreställning! Publiken 
kommer att bjudas på kulturskolans 
yngsta dansare, dramaelever, körsång, 
blåsinstrument och gitarrister. 

Tid: torsdag 5 november, kl. 19.00 
Plats: Forshaga Lärcenter 

Tid: söndag 8 november, kl. 15.00 
Plats: Kulturhuset i Deje

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! VAR DAGS LIV20
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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!

Under fyra tillfällen har vi träffats och utgått 
från boken ”Sagan om morfars resa till Vilda 
Skogen”. En historia berättad av Flemming 
Johansen. De färgstarka bilderna i boken är 
av den franska konstnären Henri Rousseau.

Vi avslutade med en utställning och bjöd in 
till konstmingel där Daniel, Andrea och Eli-
sabeth som deltog på cirkeln fick visa upp 
sina konstverk för allmänheten.

Det har varit fantastiskt att se deras kreativi-
tet, konstnärskap, engagemang och stolthet 
över sitt arbete. Färg och form ger uttryck 
som man inte alltid behöver sätta ord på.

Ett önskemål från deltagarna är en fort-
sättning till våren och det ser vi fram emot.
Vi har sedan tidigare ett brett utbud av ak-
tiviteter både för barn och vuxna och att vi 
nu har kunnat bredda utbudet ytterligare 
genom att erbjuda ett arrangemang speci-
ellt anpassade för personer med funktions-
nedsättningar känns väldigt roligt. Denna 
grupp är en av bibliotekens prioriterade 
målgrupper.

Susanne Pettersson
Biblioteksassistent

Under hösten har Forshaga bibliotek arrangerat en studiecirkel som 
heter ”Läsa och skapa i bild” tillsammans med dramapedagogen 
Solveig Gottfriedz och i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan. 
Cirkeln har varit riktad till vuxna med funktionsnedsättningar. 

Bättre balans
Den 6 oktober anordnades seniormäs-
san Bättre balans på Forsgården med 
aktiviteter kring äldres hälsa; till 
exempel balansövningar, tipspromenad, 
och fixarservice. Besökarna fick också 
möjlighet  att prata med kommunens 
arbetsterapeut, fysioterapeut, hälso-
konsulent och anhörigsamordnare.

Vinnarna av 
tipspromenaden
Ett stort grattis säger vi till;
Lisa Karlsson 
Mats Johansson
Siri Engelberkt
Gunnel Flood
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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

22 oktober 2015
Hockey: Linköping-FBK på bioduken.
Forshaga Folkets hus, 19.00, Elitseriematch. 

23 oktober 2015
Hyllningsprogram till Björn Afzelius ” Rättvisans 
Poet ” Forshaga Folkets hus, 19.30. Välkomna på 
en kväll med sånger av och till Björn Afzelius. 

24 oktober 2015
Hockey: Rögle-FBK på bioduken.
Forshaga Folkets hus, 16.00, Elitseriematch. 

Dans till Sounders
Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Sounders bjuder upp till dans. 

Höstbasar
Hvilan , 10.00 - 13.00. Loppis. Försäljning av 
hantverk, stickat, bröd, sylt med mera. 

25 oktober 2015
Kultursöndag: Pärlplattepyssel
Forshaga bibliotek, 11.00 - 14.00. 
Gör fina pärlplattor. För barn i alla åldrar. 

26 oktober 2015
Spökberättarkväll på Forshaga bibliotek, 17.30. 
Alla barn från 6 år är välkomna till bibliotekets 
spökberättarkväll om de törs. Det bjuds på 
ruskiga spökberättelser så ta med någon att 
hålla i handen.  

27 oktober 2015
Nalledagen på Forshaga bibliotek, 10.00 - 16.00. 
Ta med nallen till bibblan! Internationella 
Nalledagen firas med roliga aktiviteter 
för alla barn och deras gosedjur. 

28 oktober 2015
Bio: En andra chans
Forshaga Folkets hus, 14.00 och 18.30. Poliserna 
och bästa vännerna Andreas och Simon lever 
väldigt skilda liv.  

29 oktober 2015
Hockey: Växjö-FBK på bioduken.
Forshaga Folkets hus, 19.00. Elitseriematch. 

Mumindag
Kulturhuset, 15.00 - 19.00. Det bjuds på pann-
kakor och Muminaktiviteter för alla barn mellan 
klockan 15-18. Klockan 18-19 visas föreställ-
ningen I Mumindalen. 

30 oktober 2015
Sagostund på Forshaga bibliotek, 10.00. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna. Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3-6 år. 

31 oktober 2015
Innebandy: GS86 AIF Dam
Forshaga sporthall, 15.00. 
Div 2 dam GS86 AIF-Hagfors IF ungdom. 

Hockey: Luleå-FBK på bioduken.
Forshaga Folkets hus, 16.00. Elitseriematch. 

Halloweensminkning för barnen.
Forshaga centrum, 10.00 - 13.00. 
Gratis sminkning för barn inför halloween. 

1 november 2015
Kultursöndag: Barnfilm
Forshaga bibliotek, 11.00. Biomys för 
de yngsta i bibliotekets sagohörna. 

2 november 2015
Bok och film för unga. Forshaga bibliotek, 15.00. 
Du som gillar att läsa, se på film och kanske 
filma själv. Välkommen att anmäla dig till 
höstens cirkel. Från 11 år.  

3 november 2015
Gemensam träff för Bokcirkel för vuxna och 
Boken vs. filmen. Kärlek, vänskap, hat av Alice 
Munro. Forshaga bibliotek, 18.00. 

4 november 2015
Bio: Min lilla syster
Forshaga Folkets hus, 14.00 och 18.30. Stella är 
precis på väg in i den spännande, men också så 
skrämmande, tonårstiden. 

Stickkafé
Hvilan, 14.00, Träffas och handarbeta 
tillsammans under lättsamma former. 

6 november 2015
Musikquiz på Forshaga Folkets hus, 19.00. 
Välkommen att tävla i musikfrågor 

7 november 2015
Dans till Sandins med Lasse Sigfridsson
Forshaga Folkets hus, 20.00.

8 november 2015
Kultursöndag: Berättarverkstad
Forshaga bibliotek, 11.00. Under denna berät-
tarverkstad får barn uppleva magin av att skapa 
en egen berättelse tillsammans med andra. För 
barn från 6 år. 

10 november 2015
Boken vs. filmen
Forshaga bibliotek, 18.00. Se 3/11.

13 november 2015
Sagostund
Forshaga bibliotek, 10.00. Se 30/10.

Kulinarisk Afton på Dömle Herrgård, 18.30. Två 
av landets absolut främsta experter är ciceroner 
under en kväll som ni aldrig glömmer. 

14 november 2015
Konsertkväll Karlhyttans Cavalierer.
Dömle Herrgård, 18.30. Upplev fantastiska 
manskören Karlhyttans Cavalierer dirigerade av 
Håkan Sund i Dömle kyrka.  

Innebandy: GS86 AIF Dam.
Forshaga sporthall, 16.00.
Div 2 dam GS86 AIF-Sjöstad IF 

16 november 2015
Bok och film för unga
Forshaga bibliotek, 15.00. Se 2/11. 

17 november 2015
Litteraturquiz
Forshaga bibliotek, 18:00, Ta en fika i Café 
Rasten och testa dina kunskaper i en frågesport 
om högt och lågt från böckernas värld. 

Med reservation för ändringar

18 november 2015
Bio: En underbar jävla jul
Forshaga Folkets hus, 14.00 och 18.30. Simon 
och Oscar har varit ett par i fem år. Tillsammans 
med sin nära vän Cissi har de köpt ett ”karak-
tärsfullt” hus i Bromma. 

Stickkafé
Hvilan, 14.00. Se 4/11. 

21 november 2015
Dans till Claes Lövgrens
Forshaga Folkets hus, 20.00.

22 november 2015
Innebandy: GS86 AIF Dam.
Forshaga sporthall, 15.00. 
Div 2 dam GS86 AIF-Kristinhemn IBF.

Kultursöndag: Legodag
Forshaga bibliotek, 11.00 - 14.00. 
Kom och bygg lego med oss. Använd fantasin 
och skapa fritt. För barn i alla åldrar. 

27 november 2015
Julbord med julshow på Dömle Herrgård, 18.00. 
Upplev en fantastisk julshow, unikt skapad för 
Dömle Herrgård, med Andres Esteche & Vänner.  

Sagostund
Forshaga bibliotek, 10.00. Se 30/10.

28 november 2015
Julbord med julshow på Dömle Herrgård, 
18.00. Se 27/11. 

29 november 2015
Kultursöndag: Julkort
Forshaga bibliotek, 11.00 - 14.00.
Julpyssel för barn i alla åldrar. 

30 november 2015
Bok och film för unga
Forshaga bibliotek, 15.00. Se 2/11. 

1 december 2015
Bokcirkel för vuxna
En halv gul sol av Chimamanda Ngozi Adichie.
Forshaga bibliotek, 18.00.

4 december 2015
Musikquiz på Forshaga Folkets hus,
19.00. Se 6/11.

Julbord med julshow
Dömle Herrgård, 18.00. Se 27/11. 

5 december 2015
Julbord med julshow
Dömle Herrgård, 18.00, Se 27/11.

7 december 2015
Bok och film för unga
Forshaga bibliotek, 15.00. Se 2/11. 

11 december 2015
Julbord med julshow
Dömle Herrgård, 18.00. Se 27/11.

Julsagovandring
Forshaga bibliotek, 10.00. Välkommen till 
bibliotekets julsagovandring. Håll utkik 
efter mer information och plats. 

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.

15 november

Kultursöndag: 
Leksaksbytardag
Kul för barnen, bra för plånboken och 
smart för miljön. Varje barn får byta 
upp till fem leksaker eller böcker. 
Forshaga bibliotek 11-14.
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Näringslivs-

SVEPET
Linda-Marie Fors

Näringslivssamordnare
054-17 21 30

linda-marie.fors@forshaga.se

Årets företagare 
2015 är…

Kommunens energi- och klimatrådgivare 
erbjuder dig som har företag en kostnadsfri 
och opartisk energigenomgång av er verk-
samhet. Genom att se över verksamhetens 
energiförbrukning och öka medvetandet 
om till vad och hur energin används, ökar 
även möjligheten till energibesparingar 
både i kilowattimmar och kronor.

Stöd för energikartläggning i små och 
medelstora företag
Vill ditt företag arbeta mer effektivt med 
att minska energianvändningen? Energi-
myndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd 
till små- och medelstora företag för att ge-
nomföra en energikartläggning.

Under en Företagarfrukost i september delades 
priset för Årets företagare i Forshaga kommun 
ut. Grattis till årets vinnare; Per Johansson och 
Lollo Englund på ForshagaAkademin AB.

Priset delas varje år ut av organisationen Företagarna 
och Forshaga kommun. I år löd motiveringen:
”Med en unik idé har de lyckats skapa verksamhet som utveck-
lats och fortsätter att växa. De är inte bara en av de största 
arbetsgivarna i Forshaga kommun, de har också lyckats sätta 
Forshaga kommun på Sverigekartan genom sitt riksintag. 

Deras skola har en unik miljö som skapar en stark gemenskap 
bland eleverna och ger alla en förutsättning att utvecklas och 
växa. De har också lyckats skapa en attraktiv arbetsplats som 
har mycket gott rykte bland arbetssökande lärare.”

Årets företagare är inte det enda pris som delats ut. Nyföreta-
garcentrum har också delat ut priset till Årets nyföretagare i 
Forshaga kommun. I år gick priset till Mikael Johansson på Plåt 
och Takspecialisten i Värmland.

Energikartläggning i stora företag
Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om 
energikartläggning i stora företag (EKL) 
ikraft. Lagen syftar till att främja förbätt-
rad energieffektivitet i stora företag. Un-
der införandet av lagen har Energimyndig-
heten arbetat fram en särskild process för 
att företagen ska få möjlighet att göra en 
energikartläggning av verksamheten som 
resulterar i bra beslutsunderlag för åtgär-
der. Första inrapporteringen ska ske senast 
den 5 december 2015.

Företag/föreningar med 
större värme- och kylsystem
Energidirektivet för byggnaders energi-
prestanda berör fastighetsägare med stora 
värme- och kylsystem. Energi- och klimat-

rådgivningen gör särskilda informationsin-
satser för att stödja fastighetsägare med 
större värme- och kylanläggningar. Två ty-
per av system är utvalda: så kallade lokal-
eldade värmesystem med en effekt större 
än 20 kW och luftkonditioneringssystem 
med en effekt större än 12 kW. Småhus el-
ler byggnader som värms med fjärrvärme, 
el eller värmepump omfattas inte.

Kontakt Energirådgivningen
Telefon 0554-194 14, tisdagar och onsdagar 
kl. 10-15. Mer information på www.kil.se/
energiradgivningen

Energirådgivning för företag och föreningar  
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Lindha Rothén
Miljö- och byggförvaltningen

När det gäller växtlighet på kommunal 
mark arbetar vi regelbundet med att röja 
och klippa ned växter. Normalt ser vi över 
buskar och träd varje höst. Då sågar vi till 
exempel bort grenar som hänger över vä-
gen, skymmer sikt och stör fordon. 

Avfall från trädgården 
Så här i hösttider kan det bli mycket löv, 
frukt och ris från trädgården. Det allra bäs-
ta är att kompostera allt avfall i den egna 
trädgården. Med hjälp av en kompostkvarn 
går det fint att finfördela grenar och kvis-
tar. Materialet kan sedan läggas i kompos-
ten eller användas att täcka med. Frukt går 
bra att lägga i tunnan. 

Inget trädgårdsavfall i skogen
Avfall från trädgårdar får inte läggas i natu-
ren, inte ens ris, grenar eller löv. Detta gäl-
ler även i skogen nära våra villaområden. 
Avfallet blir då klassat som nedskräpning 

Elda med 
braskamin
Så här när hösten och vintern närmar 
sig kan det vara skönt att krypa ihop 
framför en skön brasa och värma både 
sig själv och huset. 

Funderar du på att installera en braska-
min? Glöm inte att det ska anmälas till 
kommunen. Du behöver få ett godkän-
nande i form av ett startbesked innan 
du sätter igång och ett slutbesked för 
att få börja använda den.

Det som behövs  
i din anmälan
• Anmälan med din underskrift
• Planritning där du markerar var 

kaminen ska placeras
• Fasadritning, om du tänkt installera 

en ny rökkanal/skorsten så ska den 
markeras på ritningen

• Beteckning på kaminen/skorstenen 
för att vi ska kunna se att den är 
godkänd

Din anmälan skickas in till miljö- och 
byggförvaltningen. Handläggningsti-
denuppskattas till ca 2-3 veckor.

Lite tips till dig  
som eldar med ved
• Titta på röken; 
• du eldar rätt om röken nästan är 

osynlig vid varmt väder.
• du eldar rätt om röken är vitaktig vid 

kallt väder då vattenångan konden-
serar i kylan.

• om röken är svart eller gul tyder det 
på dålig förbränning eller fel bränsle.

• kontrollera röken så att den inte slår 
ner på grannarnas hus.

• Använd torr ved, dvs. hugg veden ett 
år i förväg, lagra den sedan torrt.

• Använd miljögodkända pannor,  
kaminer och spisinsatser.

• Småelda inte utan hellre sällan  
och rejält.

Tack för att du 
hjälpt till att förbättra 
trafiksäkerheten
Det senaste året är det många som hjälpt till att förbättra trafiksäker-
heten i våra villaområden. Häckar och träd har klippts så att grenar 
inte längre hänger ut över gatorna och skymmer sikten. Tack för att 
du ställt upp för trafiksäkerheten. Du har gjort en viktig insats!

enligt miljöbalken. Det kan dessutom lukta 
illa och dra till sig olika skadedjur. 

Återvinningscentral
Den som inte kan 
eller vill kompostera 
själv kan lämna 
avfall från träd-
gården på åter-
vinningscentralen. 

Kontakt
Vi vill gärna veta om du hittar en soptipp i 
skogen. Hör också av dig om det är växtlig-
het på kommunal mark som vi missat att 
ta bort. 

Telefon: 054-17 20 00 (växel)
Webb: forshaga.se/synpunkten

Anne Hellström
Kommunteknik och service

Öppettider
Mån-tis 07.30-15.30
Ons-tor 10.00-19.00
Fre 10.00-15.30
Lör 10.00-15.00
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Katt som ger trygghet

Nu finns katter på Ullerudsgården och Lintjärn.  
Det är speciella terapikatter.
De kan jama och liknar vanliga katter. 
Terapikatterna är lika stora som levande katter. 

Terapikatter används istället för levande djur. 
De kan ge både lugn och trygghet till personer 
med demens eller funktionsnedsättning. 
Demens är en sjukdom som gör att personer 
har svårt att minnas och tänka.

En äldre dam håller en terapikatt i famnen.

Terapikatterna kanske fungerar för att många
äldre har minnen av att vara med katter 
och minnen av att leka med katter. 
Därför kan katter vara ett hjälpmedel i vården.  

Så här ser terapikatten ut.
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Årets företagare 2015 

Per Johansson och Lollo Englund. 
har fått pris som Årets Företagare  
i Forshaga kommun år 2015. 

Per och Lollo äger ForshagaAkademin AB. 
Det är en skola och de arbetar också där. 
ForshagaAkademin har fem gymnasieprogram 
och utbildning inom bland annat jakt och fiske.  

Per och Lollo fick priset för att skolan är en av 
de största arbetsgivarna i Forshaga kommun. 
De fick också priset för att elever och lärare 
trivs på skolan.  

Även Mikael Johansson på 
Plåt och Takspecialisten i Värmland 
har också fått ett pris.
Han fick priset Årets nyföretagare 
i Forshaga kommun. 

Läsa och skapa i bild

Biblioteket i Forshaga har haft studiecirkeln
”Läsa och skapa i bild” fyra gånger under hösten.  
Det har varit för vuxna med funktionsnedsättning. 
Att ha funktionsnedsättning kan vara att behöva 
längre tid för att lära sig.  

Deltagare på studiecirkeln ”Läsa och skapa i bild” 
har varit Daniel, Andrea och Elisabeth.
Ledare har varit Susanne Gottfriedz. 
De har alla läst en bok tillsammans som heter
 ”Sagan om morfars resa till Vilda Skogen”.
De har också ritat bilder till bokens texter. 

Sedan har Daniel, Andrea och Elisabeth visat 
sina tavlor för intresserade personer. 
De tre deltagarna vill fortsätta med en ny 
studiecirkel i vår. 

Dialog med invånare  

LIS är en förkortning och betyder 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Strandnära lägen är platser nära vatten.  

14 personer har svarat på frågor om vad 
Forshaga kommun ska göra med områden 
i kommunen som ligger vid vatten.

De flesta har svarat att de tycker att kommunen 
ska bygga bostäder vid Klarälven. 

9 personer tycker att kommunen ska bygga 
bostäder vid vattnet. 
5 personer har andra idéer om vad man kan göra. 

En idé är att öppna restauranger vid vattnet. 
En annan idé är att göra badplatser,
till exempel runt omkring Lusten. 

Andra förslag är att använda Arnäsområdet 
så att personer som bor där kan ha en båtplats 
och åka båt på sjön Visten och sjöarna i närheten.   

Forshaga kommun tackar alla som har svarat på
frågorna och alla som har skrivit om sina idéer. 
Kommunen ska nu diskutera alla förslag.   
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Manfred Persson Nathan Hagos

Swea Ståhlklo

Elsa Ellström

Viktor Bylemark

Frej Jonsson

Mirelle Eriksson

William Asplund Zahra Sharifi

Ida Österberg

Anna Forssten

Molly Oddli

Lukas Fridell

Elin Carlström

Sedan 2000 har kommunen uppvaktat
nyfödda invånare. Kommunalrådet 
Benny Pedersén hälsar på för att fira 
familjens nytillskott och överlämna en 
nalle som är kommunens maskot.

Besök hos de 
nyfödda invånarna
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