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Benny Pedersén 
Kommunstyrelsens ordförande

Detta nummer av 
Kontakten har fått 
temat ”ansvar för 
framtiden”. En 
oerhörd viktig del för 
vår kommun all leva 
upp till i allmänhet 
och för kommunens 
anställda och för oss 
politiker i synnerhet. 

Forshaga kommuns vision har under många 
år satt de yngsta invånarna i centrum. 
Barnkommun i Värmland. Under hösten 
har vi arbetat med innehållet och formule-
ringen av vår vision. Den nya har, förutom 
fokus på barnen, ett framtidsperspektiv 
där vi långsiktigt bygger ett samhälle för 
nuvarande och kommande generationer. 
För att vi ska nå vår vision har vi satt upp 
mål. Med sikte på dessa kan vi planera vår 
verksamhet och vår ekonomi. 

Budgeten och budgetarbetet är ett av det 
viktigaste instrumentet för att nå målen. 
Det gäller att vara ansvarstagande och se 
helheter, man kan inte spekulera, chansa 
eller gasa för mycket i hopp om att peng-
arna skall räcka till allt. Som vanligt gäller 

det att prioritera. Inför 2016 års budget har 
vi fört många diskussioner om var och hur 
vi skall prioritera. 

Jag tycker att särskilt ett område har varit 
viktigt och det gäller vår nästkommande 
generation; vi skall fatta sådana beslut att 
vi inte skuldsätter våra barn eller de som 
skall leva och verka i kommunen över tid. 
Ekonomiskt så klart. Men också genom att 
underhålla och förvalta det vi har, som vat-
ten, avlopp, vägar och lokaler, ta ansvar för 
utbildning, hälsa, delaktighet och trygghet 
samt ansvar för klimat och energi så att vi 
lämnar en ren natur efter oss.
 
För att vår kommun ska kunna växa krävs 
fler bostäder. Tillgång på bostäder som är 
bra för barn och barnfamiljer är särskilt 
viktiga. Därför har vi tagit fram en plan 
för bostadsförsörjningen. För att klara av 
framtiden måste vi också tänka klokt i våra 
utmaningar med landsbygden. Kan vi odla 
och producera på hemmaplan? Hur vill och 
kan vi bo i framtiden? Kommunikationer, 
bredband och mycket annat är viktigt att 
tänka till kring.

Informationskväll om 
flyktingsituationen, 10 december
Sverige nås just nu av den största flyktingvågen sedan andra världs-
kriget. Vilka är det som kommer? Hur går asylprocessen till? Hur ser 
läget ut i Forshaga kommun? Vad kan jag göra för att hjälpa till? 

Forshaga kommun bjuder in allmänheten, frivillig-
organisationerna och föreningslivet till ett möte 
om flyktingsituationen. På mötet presenterar 
bland andra Röda korset, Svenska kyrkan och 
Gamla kraftstationen hur de arbetar med stöd för 
nyanlända. Vi bjuder på fika.

När: 10 december 18.00—20.30
Plats: Torget i Forshaga Lärcenter
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Skidbackar
Dömle slalombacke i Deje
Här finns lift, snökanon, pistmaskin, 
belysning, och snowboardbana.
För mer information, kontakta Dömle 
Slalombacke, tel: 0552-413 80 eller 
www.dejealpinaklubb.nu.

Skridskor
Olevi, Olsäter
Här finns en ishockeyplan. 
Olevi ägs av Olsäters SK. 
För mer information, tel. 0552-311 65.

Ängevi i Forshaga
Här finns en ishall med en 
läktare för 1000 personer.
För mer information, tel. 054-87 21 86 
eller www.forshagahockey.se.

Pulkabackar
I Forshaga finns backar med belysning på 
Stackbråtarna, Grossbol och Skivedstorp 
samt en backe utan belysning på Lunda-
gård. I Deje finns en backe med belysning 
i Tjusbol.

Längdskidor
Hembygdsgården i Skived
Här finns spårcentral med elljusspår 
och motionsspår.

SISU-gården i Forshaga
Här finns spårcentral med elljusspår, 
motionsspår samt hinderbana. 
För mer information, 
www5.idrottonline.se/SisuForshagaSK-Skidor.

Skidstugan i Deje (Skivtjärn)
Här finns spårcentral med elljusspår och 
motionsspår.
För mer information, tel. 0552-108 65, 
eller www5.idrottonline.se/DejeSF.

Spolade isplaner
Kommunen spolar själva inte upp isplaner. 
Istället får privatpersoner låna utrustning 
av kommunen för att spola upp planerna 
på en lämplig plats. Vill man spola upp en 
plan, ring vår växel 054-17 20 00 och be 
att få prata med någon på kommunteknik 
och service.

De vanligaste platserna de senaste åren 
där isplaner spolats upp av privatpersoner 
är ”Stacken” högst upp på Bråtvägen, 
”Anneberg” lekparken vid Ängbråtsgatan, 
Åsens lekpark, Enåsens lekpark, grönområ-
det mellan Virvelgatan och reningsverket 
och Laxgatans lekpark. I Deje är det vid 
lekparkerna både vid västra och östra 
Dejefors och vid Mon och Tjusbol.
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Onsdagen den 21:e oktober firade vi på Solåker att förskolan har fyllt 10 år. 
Även de barn som var lediga denna dag bjöds in till kalaset!

Till allas stora förvåning dök björnen Björn upp och hälsade på! Han var stor 
och fascinerande och gav alla barnen en varsin ballong och en mössa. När vi 
sagt hej då till Björn så bjöds det på ett riktigt tårtkalas. Vi åt prinsesstårta 
och drack saft!

Linnea Larsson
Förskollärare

Arbetsmyran firar 
internationella 
barndagen
Vi på förskolan Arbetsmyran har firat den 
internationella barndagen, vilket också 
är barnkonventionens födelsedag. Den 
20 november 1989 antogs FN:s konven-
tion om barns rättigheter och i många 
länder firas därför denna dag som den 
stora barndagen. Internationella barn-
dagen firas för att uppmärksamma alla 
barns situation världen över och för att 
främja förståelse mellan barn. Detta har 
vi på Arbetsmyran anammat. 

Inför dagen pratade vi om vilka rättigheter 
barn har och tillsammans skapade vi ett 
kollage där vi belyste barns rättigheter. 
Barnen på förskolan gjorde också teck-
ningar som belyste detta. Själva dagen 
firade vi genom att spela teater där vi tog 
upp alla barns rätt att få överleva (mat, 
vård, bostad, kläder), rätt till lek, fritid 
och vila, allas lika värde, att alla barn ska 
bli lyssnade på och få känna sig trygga. Vi 
avslutade med en rockig dans för vi anser 
att alla barn har rätt till att dansa och ha 
det kul när det spritter lite extra i benen!

Det blev ett lyckat möte mellan Forshaga 
Kulturskola och Dejefors musikkår i no-
vember. Ett möte mellan barn och vuxna, 
nybörjare och erfarna musiker, artister och 
publik. Dejefors musikkår spelade tillsam-
mans med Kulturskolans blåselever i en stor 
blåsorkester.

Kulturskolans dansare medverkade också 
och fick möjligheten att dansa Rosa Pan-
tern till levande musik utrustade med för-
storingsglas. Konserttemat hölls samman 
av Anki Löwenhamn som för dagen var upp-
klädd i frack som en variant av Benjamin 
Syrsa, läsande valda texter ur filmerna.

Från Pippi till Frost
Kulturskolans nystartade lågstadiekör de-
buterade med bland annat Vargsången ur 
Ronja Rövardotter och fick publikens upp-
skattning för sin fina sång.

Konserten på Forshaga Lärcenter lockade 
170 personer i publiken och ett hundratal 
kom till Kulturhuset i Deje på söndagen så 
samarbetet visade sig även bli en publik-
succé.

Marie Jonsson
Musiklärare

Pedagogerna på förskolan Arbetsmyran

Kulturskolan mötte Dejefors musikkår i familjekonsert

10-årskalas på Solåkers förskola
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Övning ger färdighet
Under vecka 36-42 läste eleverna högt 
hemma tillsammans med en vuxen som 
lyssnade. Eleverna fick göra ett lästest före 
respektive efter läsperiodens slut. Detta 
eftersom vi ville göra en utvärdering av 
elevernas läsande. Resultatet är mycket 
positivt då elevernas läsförmåga ökat. 

Under lässatsningen har eleverna även syn-
liggjort sitt läsande genom att räkna antal 
timmar de läst och skrivit bokrecensioner. 

Årskurs 5-6 har inspirerats av poeten och 
författaren Ismael Ataria. Han är en av 
läsambassadörerna i projektet "Värmland 
läser". Årskurs 1-6 fick även besök av för-
fattarna Torsten Bengtsson, Susanne Mc Fie 
och Arne Norlin.

Lästemat i förskoleklasserna
Detta tema ville även förskoleklasserna 

Lästema och författarbesök 
på Grossbolsskolan

vara med på. Då de flesta elever inte kan 
läsa än har förskoleklasseleverna fått lyss-
na på högläsning av någon vuxen hemma, 
dock helt frivilligt då vi inte lyder under 
skolplikt. En kvart om dagen kan ge ökad 
läshastighet, bättre självkänsla, ökat ord-
förråd och ökat intresse för läsning. Dessut-
om kan högläsningsstunden bli en angenäm 
gemensam upplevelse. 

Personalen som jobbar i förskoleklasserna 
har varit på biblioteket och fått en intro-
duktion i vad man kan låna för böcker, tid-
ningar, filmer med mera. Barnen har fått 
egna lånekort. Vi har haft högläsning varje 
dag i skolan, eleverna har gjort egna böck-
er, vi har pratat om vad en författare är 
och så vidare.

En dag fick vi besök av självaste Selma La-
gerlöf som bjöd på skrädmjölsdrömmar och 
berättade för oss om hur det var att vara 

författare. Efter besöket såg vi på filmen 
Nils Holgerssons underbara resa som Selma 
hade skrivit. 

Samarbete med Kulturskolan
Förskoleklasserna har även haft samarbete 
med Kulturskolan och har fått tagit del av 
kultur via dramat om Lagårds Anna som 
jobbade hos Selma Lagerlöf på hennes gård 
Mårbacka. Lagårds Anna visade hur det var 
förr i tiden innan det fanns Ipads, mobiler 
och tv. Hon visade olika instrument som 
man använde för att locka på djuren, be-
rättade sagor och sägner och lärde barnen 
att dansa ”komjölkardansen”. 

Lina Kjellberg 
Ann-Christine Elfsmo

Sandra Ekhagen
Åsa Hildebrandt

Sara Lindskog
Grossbolsskolan

Det här läsåret har Grossbolsskolan beslutat att satsa extra på läsning och en temagrupp har jobbat med
innehållet. Skolan har haft författarbesök och samarbete med biblioteket, Värmland läser och kultur-
skolan. Förskoleklasserna och årskurs 1-6 har alla jobbat med lässatsningen, men på lite olika sätt. 
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På måndagar samlas två grupper glada 
människor för att få motion på ett mjukt, 
roligt och inspirerande vis – nämligen genom 
vattengympa! I vattnet jobbar du med hela 
kroppen, både med lite olika hjälpmedel för 
att ibland få det lite tyngre, och med enbart 
kroppen som redskap. Nivån är anpassad så 
att det passar alla åldrar, så länge man är 
frisk och kry. Har du någon skada eller på 
annat vis behöver rehabiliterandeträning er-
bjuder Friskvården i Värmland vattenmotion 
och Landstinget har sjukgymnastikgrupper i 
vattnet. (Anmälan till berörd instans.)

Passet består av 40 minuter av arbete i 
vattnet och sen avslutar vi med att stret-
cha, även det i vattnet. Efter passet kan du 
bubbla och må gott i vår bubbelpool, i den 
har vi 36,5 grader i, varmt och skönt alltså!

Förutom att det är en väldigt snäll form av 
motion som belastar kroppen varsamt, så 
har vi också himla roligt! Det bjuds på glad 
musik, och många skratt samtidigt som vi 
kämpar på.

Succé för 
VAR DAGS LIV 
i nya lokaler 
På lördagen den 14 november 
slog Forshaga kommun upp 
dörrarna till det tredje året av 
mässan Var dags Liv. Mässan 
som visar kommunen i minia-
tyr när det gäller näringsliv, 
föreningsliv och kommunliv 
har under de tre år den fun-
nits vuxit sig allt större. 

– Mässan hade vuxit ur de lokaler som vi 
tidigare använt. Därför valde vi att vara 
i Deje sporthall istället. Det gav utstäl-
larna möjlighet till både större montrar 
och mer plats för att visa upp sig och sin 
verksamhet på olika kreativa vis, säger 
Linda-Marie Fors, näringslivssamordnare 
och mässvärd på kommunen. 

Med runt 80 utställare, nästan 2000 be-
sökare och ett fullspäckat scenprogram 
räknas mässan som en succé. Besökarna 
av mässan bjöds på bra mässerbjudan-
den och spännande utställare men också 
möjlighet att åka häst och vagn, släcka 
små bränder med räddningstjänsten och 
kika på en fräck folkracebil.

– Jag och Joachim Audé som också varit 
med och ordna mässan vill rikta ett stor 
tack till alla utställare, besökare och 
andra som hjälpte till att skapa en rik-
tigt bra dag, avslutar Linda-Marie. 

Häng med på vatten-
gympa i Deje simhall
I Deje simhall finns det en hel del olika aktiviteter att välja bland. 
Vad sägs om bland annat babysim, simskola och vattengympa.   

Karin Smedh
Badmästare/gympaledareLinnéa Flodkvist

Kommunikatör

Mer information
Vattengympan är på måndagar 
klockan 19.00 och 20.00.

10 gånger kostar 500 kronor. 

Efter de första 10 gångerna slås de två 
grupperna ihop och bildar en grupp som 
har ytterligare 5 pass för 200 kronor. 

Drop in kostar 60 kronor.

Läs mer på forshaga.se/simhall

Meny
Förrätten är från 1952 års meny 

Laxpirog med brynt smör och sparris

Varmrätten är från 1972 års meny

Helstekt oxfilé Charlemang med 

potatiskaka och vintergrönt

Desserten är från 1901 års meny

Nobelglassparfait med hallonsås

Till maten serveras vin/cider/vatten  

enligt önskemål. Vinet var utvalt  

med hänsyn till menyn.
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Varje år, den 10 december, är det Nobel-
fest i Stockholms stadshus. Då kommer alla 
pristagarna som fått mottaga Nobelpriset  
för att fira tillsammans med kungligheter, 
politiker, företagspersonligheter, sina fa-
miljer och andra gäster. Blå Hallen fylls till 
bredden med galaklädda gäster som avnju-
ter en fantastisk middag.

Nobelmiddagen har 
blivit en tradition 
Sedan några år tillbaks serveras de äldre på Ullerudsgården och 
Lintjärn en egen Nobelmiddag. Menyn man bjuds har någon gång 
serverats på den riktiga Nobelmiddagen på Stockholms stadshus. 

Nobelmiddagen i Forshaga kommun 
är även den en festlig tillställning 
att se fram emot. Både de äldre 
och personalen klär upp sig. Duk-
ningen är högtidlig med levande 
ljus, vita dukar och blå servetter. 
I bakgrunden spelas kungssången 
vid förrätten som följs av klas-
sisk musik under middagen.

Monica Myrén
Enhetschef omvårdnadsboenden

Meny
Förrätten är från 1952 års meny 

Laxpirog med brynt smör och sparris

Varmrätten är från 1972 års meny

Helstekt oxfilé Charlemang med 

potatiskaka och vintergrönt

Desserten är från 1901 års meny

Nobelglassparfait med hallonsås

Till maten serveras vin/cider/vatten  

enligt önskemål. Vinet var utvalt  

med hänsyn till menyn.

Värdeskapare i 
Forshaga kommun
Familjecentrum i Forshaga har 
utsetts till höstens värdeska-
pare 2015. Här skapar helhe-
ten en trygghet för våra yngsta 
invånare och deras familjer.

Om utmärkelsen
Värdeskapare är en utmärkelse som ska 
lyfta goda exempel av värdeskapare 
i vår egen organisation. Syftet är att 
hålla liv i vår satsning på en gemensam 
värdegrund och värdskap som förhåll-
ningssätt. 

Familjecentrum i Forshaga 
är höstens värdeskapare 2015
Familjecentrum är ett gott exempel 
på samarbete och gott värdskap. Här 
arbetar både kommunanställda och 
landstingsanställda. Tack vare samarbe-
tet med flera olika professioner under 
samma tak skapas en helhet; vård, om-
sorg, utveckling och lärande kring alla 
barn och familjer. 

På Familjecentrum skapas dagligen 
goda möten där familjer lotsas till rätt 
hjälp. Här arbetar man för barnens bäs-
ta och möter kommunens småbarnsfa-
miljer, blivande familjer, ungdomar och 
kvinnor.

Familjecentrum jobbar med ICDP/vägle-
dande samspel. ICDP är ett förhållnings-
sätt som bygger på ömsesidig respekt, 
lyhördhet och omsorg om varandra - ett 
sätt att arbeta med FNs barnkonvention 
i praktiken.

Lintjärn & Ullerudsgården
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Detta innebär att eleverna studerar samma 
kurser som tidigare men med en viktig för-
ändring - utbildningen ges som så kallad 
”närdistans”. Detta innebär att det erbjuds 
kontinuerliga schemalagda lektioner varje 
eller varannan vecka. Några av lektionerna 
innehåller obligatoriska, examinerande mo-
ment, andra är mer valfria. Eleverna kom-
mer genom en webbaserad lärplattform att 
få stöd och hjälp i sina studier. Några av 
kurserna innehåller praktikperioder som 
kommer att genomföras på samma sätt som 
tidigare i de kurser där det är obligatoriskt.

Detta nya upplägg kommer göra det möj-
ligt för personer att påbörja sin utbildning 
inom vård- och omsorgsutbildningen två 
gånger per år. Tidigare startade utbildning-
en vart tredje termin, så genom att ändra 
upplägget ökar vi möjligheten för kommun-
invånare att utbilda sig inom vårdsektorn. 

Personer som vill läsa enstaka kurser för att 
komplettera tidigare utbildning eller läsa 

Vård och omsorgs-
utbildning i ny tappning

enstaka kurser för att bredda sin kompe-
tens är självklart välkomna att söka kurser 
inom vård- och omsorgsutbildningen. Även 
för dessa kommer schemalagda närträffar 
erbjudas på samma sätt som för de som lä-
ser hela utbildningen hos oss.

Efter genomgången utbildning på minst 1500 
poäng får eleven ett diplom utfärdat av 
Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorg-
scollege, VOC, är en samverkansform mellan 
yrkesliv och utbildning som arbetar för god 
kvalitet och en modern utbildning. Diplomet 
är meriterande vid anställning inom vård och 
omsorgsverksamheterna i Värmland.

Kontakt och mer info
Kontakta gärna vår studie- och yrkesväg- 
ledare för att göra en första studieplanering.

Britt Carlsson, telefon: 054-17 20 49
Läs mer och lämna ansökan på 
www.forshaga.se/vux

Vuxenutbildningen i Forshaga kommer i januari 2016 att starta 
en mer flexibel utbildning för de som börjar studera kurser inom 
vård- och omsorgsutbildningen. Från att tidigare haft flera olika spår 
för elever att studera kommer nu ett spår med mer flexibilitet att 
driftsättas. 

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

Höstterminen 2015
Höstterminen pågår till och med 
18 december.

Vårterminen 2016
Vårterminen pågår 
11 januari - 10 juni.

Lovdagar
29 februari - 4 mars (sportlov v.9)
29 mars - 1 april (påsklov v.13)
4 - 6 maj
13 juni

Stängningsdagar
Förskoleverksamhet och fritidshem 
stänger för verksamhetsplanering/
kompetensutveckling 13 juni 2016. 
Ytterligare två stängningsdagar lo-
kalt per skolområde tillkommer.

DinSäkerhet.se är en webbplats om ris-
ker och säkerhet och riktar sig till dig 
som privatperson. 

Webbplatsen ger tips på hur du själv kan 
förebygga olyckor och skador i hem- och 
fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också 
redskap för att kunna agera på rätt sätt 
när olyckan eller krisen är framme.

Elisabeth Olofsson
 IT- och skoladministratör
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Jag arbetar som överförmyndarhandläg-
gare för Överförmyndarnämnd i samverkan 
sedan hösten 2014 och stormtrivs. Egentli-
gen valde jag inte yrket utan halkade in på 
ett bananskal när man i Karlstad behövde 
en vikarie på sitt överförmyndarkontor. 

Tidigare har jag som personalvetare fram-
förallt jobbat med kompetensutveckling, 
mångfald, jämställdhet och projektledning 
och var lite trött på att ”förändra värl-
den”. Nu får jag jobba med problemlösning 
mer konkret i kombination med att hjälpa 
människor. Det är nog det jag gillar bäst 
med jobbet, att kunna åstadkomma något 
värdefullt för någon annan på förhållande-
vis kort tid. Annars kanske det kan verka 
trist att sitta på ett kontor hela dagarna 
men de varierar så och det uppkommer 
hela tiden nya infallsvinklar som blir en 
utmaning att lösa. Det finns alltid nytt att 
lära!

Överförmyndarnämnden är en kommunal 
tillsynsmyndighet och det är Länsstyrelsen 
som årligen kontrollerar vår myndighetsut-
övning. Vår uppgift är att utöva tillsyn över 
gode män, förvaltare och förmyndare och 
motverka rättsförluster för de mest behö-
vande i samhället. Huvudmännen kallas de 
som har behov av hjälp för att de är sjuka 
eller gamla, har en neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättning eller är ensamkommande 
barn. Barn med förmögenhet ingår också. 

Personal-
   porträtt

Det är många som far illa och när jag hör 
att en god man medverkat till att få ord-
ning på någons tillvaro blir jag glad.

För egen del jobbar jag mestadels med 
vuxna och handlägger inte underåriga och 
ensamkommande barn, även om vi alltid 
backar upp varandra under ledigheter, om 
någon är sjuk eller om någon har extra 
mycket att göra. Vi är ett gôtt gäng på fem 
personer som trivs med varandra och till 
vår hjälp har vi också en jurist när behov 
uppstår i särskilt krångliga frågor. 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att 
handlägga inkomna anmälningar om behov 
av god man/förvaltare och sedan ansöka 
till tingsrätten. Vi granskar ställföreträdar-
nas, det vill säga gode mäns och förvaltares 
ekonomiska årsredovisningar, arvoderar, re-
kryterar och utbildar dem. 

Ibland är vi trots allt utanför kontoret och 
presenterar verksamheten, till exempel 
för kommunernas socialtjänster och kom-
munfullmäktige. Häromveckan var vi för 
ovanlighetens skull till Rotary i Kil efter en 
inbjudan från en god man. Några gånger om 
året blir vi kallade till förhandling i tings-
rätten när det skall beslutas om en person 
behöver en ställföreträdare. Det är lite 
speciellt och intressant eftersom vi gene-
rellt inte träffar huvudmännen. 

Förutom ställföreträdare, huvudmän, an-
höriga och politiker kommer jag i kontakt 
med en mängd olika personer och myndig-
heter som till exempel biståndsbedömare, 
socialsekreterare, jurister, banker, försäk-
ringskassan, pensionsmyndigheten, migra-
tionsverket, mäklare, läkare med flera. I 
dialog med dem skall jag som överförmyn-
darhandläggare alltid agera för huvudman-
nens bästa. 

Vi har telefontid mellan klockan tio och 
tolv måndag till torsdag. De som ringer 
undrar ofta vad det innebär att ha god man 
eller att vara en. Eller så är det gode män 
som ställer frågor om vad som gäller när 
det dykt upp ett problem. 

Det är ett självständigt arbete med tonvikt 
på juridik och ekonomi och som kräver att 
jag hela tiden håller mig inom lagens ram. 
En del spörsmål kan vara så kniviga att jag 
som tjänsteman inte ensam ska fatta be-
slutet, utan det får tas upp i den gemen-
samma överförmyndarnämnd som Forshaga 
kommun har tillsammans med kommunerna 
Kil, Grums, Hagfors och Munkfors. Det ska-
par en viktig trygghet i rollen.

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Eva-Lotta Karnlind beskriver sitt sitt arbete som 
en kombination av problemlösning och att hjälpa 

människor. ”Det jag gillar bäst med jobbet är att 
kunna åstadkomma något värdefullt för någon 

annan på förhållandevis kort tid.”

Namn: Eva-Lotta Karnlind

Yrke: Överförmyndarhandläggare



10    Kontakten nr 6, 2015

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

4 4 1
Den 30 november 2015 hade vi 2441 gillare 
på vår facebooksida.

2
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.

Värmlands 
framtid

Hopp om framtiden
Värmlands framtid, som är ett europeiskt 
socialfondsprojekt, arbetar sedan starten 
i juni med att motverka arbetslöshet och 
ohälsa bland unga vuxna inom kommunen. 
Värmlands framtids mål är att hjälpa unga 
människor mellan 16-24 år som av olika an-
ledningar inte studerar eller arbetar och 
som vill hitta ett sätt att komma vidare uti-
från sina behov och intressen.

- Vi tar hand om de som är i behov av extra 
stöd, vägledning eller kompetenshöjande 
åtgärder för tillträde till arbetsmarknaden. 
Just nu har vi avslutat en truckutbildning, 
berättar projektledaren Annelie Nilsson.

I dag erbjuder Värmlands Framtid individu-
ellt stöd, coaching, studiebesök, praktik, 
friskvård samt kortare utbildningar. Från 
och med nästa år hoppas man på flera ut-
bildningssatsningar. Bland annat ska det ges 
möjlighet att läsa körkortsteori.

- Idag har vi tolv ungdomar och vi riktigt 
längtar att få in fler killar och tjejer i pro-
jektet. Vi vill att Gula villan ska bli en bra 
mötesplats och utgångspunkt, för våra unga 
vuxna i kommunen, avslutar Annelie Nilsson. 

Projektet som pågår under två och ett halvt 
år är en förstärkning av Nystarten på AME, 
arbetsmarknadsenheten. Man har ett bra 

samarbete med olika aktörer i kommunen. 
Bland annat KAA (kommunala aktivitetsan-
svaret) och Socialtjänsten, där man hänvi-
sar unga vuxna till Värmlands Framtid. Man 
kan också själv ta kontakt med Värmlands 
Framtid via Facebook, e-post eller telefon.

Annelie Nilsson
Telefon: 054-17 20 94
annelie.nilsson@forshaga.se

Tomas Secher 
Telefon: 054-17 22 11
tomas.secher@forshaga.se

Sök på Värmlands framtid Forshaga 
på www.facebook.com. Välkommen!

Annelie Nilsson, projektledare och Tomas 
Secher, projektmedarbetare utgår från Gula 
villan vid Lärcenters skolområde i Forshaga.

Värmlands Framtids uppdrag 
är tydligt. Att försöka få unga 
vuxna att börja studera igen 
eller finna en väg till arbete. 

Vägen dit kan se olika ut. 
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Milt för årstiden
De flesta av de färgglada löven har fallit. 
Träd, stammar och grenar står nakna kvar. 
Vädret är ovanligt varmt för årstiden och 
det är bra, med tanke på att ungdomarna 
har fått timtidsanställning så länge vädret 
tillåter. Killarna vistas dagligen i skogen, 
från tidig morgon till sen eftermiddag.

Politiskt beslut
Redan förra året tog man ett politiskt beslut 
om att satsa på arbetslösa ungdomar mel-
lan 18-24 år boende i Forshaga kommun. 
Röjsågsutbildningen och röjningsjobben är 
ett samarbete mellan arbetsmarknadsen-
heten och miljö- och byggförvaltningen. 
Och det har slagit väl ut! Utbildningen som 
anordnades av Forshaga Akademin genom-
fördes under fyra dagar. De som klarade 
utbildningen erbjöds en kortare säsongsan-
ställning.

Om man ska sammanfatta utbildningen, 
hur var den?
- Kul! Mycket roligare utbildning än vad jag 
trodde, säger Thomas Jönsson.
- Den var bra, svarar Pontus Sjöberg.
- Jätteroligt, svarar Anton Edvardsson.

Eskil, Joel, Tomas, Pontus och Anton (som inte är med på bild) har gått en röjsågsutbildning 
med inriktning naturvård och därefter fått en kortare säsongsanställning. 

Röj för framtiden
Bland höstens alla färger står fyra glada ungdomar. De är väl klädda och väl utrustade för sitt arbete 
med att röja i skogen. Ungdomarna har fått sitt första arbete som timtidsanställda inom Forshaga 
kommun. Det milda vädret gör att man kan fortsätta röja november ut.

Samtliga ungdomar klarade utbildningen, 
som bestod av både teori och praktiska prov. 
Och när det blev aktuellt med en timtidsan-
ställning, så var det ingen som tvekade. 

Många vinster
Ungdomarna är hänvisade att röja på Fors-
haga kommuns mark. De har varit på områ-
det vid den gamla fotbollsplanen i Bengts-
bol. Där har man röjt och dragit ihop ris 
till stora högar. Nu röjer man vid Tjusbol 
i Deje. Där är vegetationen något mindre 
så efter arbetet lämnas nedsågat sly kvar i 
skogen. Att röja i skogen ger många vinster. 
Skogen mår bättre och det framtida värdet 
på skogen ökar. Ungdomarna får vara med 
och påverka skogsbeståndet men framför 
allt – att unga människor får finnas med i 
ett sammanhang. 

Tycker du den här anställningen har på-
verkat dig och din vardag på något sätt?
- Man får rutiner. Att ta sig upp på morgo-
nen. Man sover också mycket bättre, säger 
Eskil Olsson.
- Och man uppskattar när fredagseftermid-
dagen kommer. Helgen får en annan bety-
delse, inflikar Pontus Sjöberg.

- Man får motion också, menar Eskil Olsson.
Arbetet är fysiskt krävande, något som 
ibland gör sig påmint i hela kroppen. Det 
blir tidiga kvällar, för ungdomarna är redigt 
trötta när arbetsdagen tar sitt slut.  
- I går la jag mig direkt när jag kom hem. 
Så vaknade jag tolv på natten. Åt lite och 
så la jag mig igen och sov ända tills klockan 
ringde, berättar Joel Magnusson. 
- Jag brukar somna redan runt åtta – halv 
nio, fortsätter Eskil Olsson.

Om det fanns chans till en förlängning el-
ler arbete hos en annan aktör, skulle ni 
vara intresserade då?
- Absolut! Det här är roligt. Vi vill arbeta 
med det här, säger ungdomarna.

Tycker ni att Forshaga kommun ska satsa 
på ytterligare en röjsågsutbildning, även 
nästkommande år?
- Javisst. Varför inte, avslutar ungdomarna.
 

Annelie Nilsson
Processledare
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Vi kan bland annat hjälpa till att göra en 
budget, räkna ut hur mycket som är rim-
ligt att betala på skulder varje månad. Vi 
ger även information om vilka olika möj-
ligheter som finns att bli skuldfri, såsom 
skuldsanering. Vi utgår från en helhetssyn, 
vilket innebär att vi gör en utredning och 
tittar på hela hushållets ekonomi.

Här kommer några råd på vägen: 
Betala alltid din hyra i tid. Att bli vräkt från 
bostaden är en stor personlig tragedi. Du 
kan kanske lägga över hyresinbetalningarna 
på autogiro? Kolla med din fastighetsägare.

Periodisera dina utgifter. Vissa räkningar 
kommer varannan eller var tredje månad. 
Lägg om till månadsbetalning så blir det 
bättre flyt i din ekonomi. 

Prioritera dina utgifter. Se först och främst 
till att pengarna räcker till bostaden (hyra, 
el, vatten- och renhållning) och till det 
dagliga uppehället. Barnomsorg, a-kasse-
avgift och eventuella arbetsresor är även 
poster som bör prioriteras. 

Budget- och 
skuldrådgivning
Du som bor i Karlstad, Forshaga, Hammarö och Grums kommun, är 
välkommen att kontakta oss! Vi ger råd och stöd om du behöver få 
ordning på din ekonomi. Rådgivningen är kostnadsfri och anpassas 
efter dina behov. 

Kontakta fordringsägare så fort du märker 
att du inte klarar av att betala. Det är vik-
tigt att de informeras och det är positivt 
att du håller kontakten, annars kan det lätt 
uppfattas som att du inte bryr dig.

Om någon ber dig gå i borgen, sätt dig in 
i vad det innebär och var klar över att det 
kan bli du som får betala skulden. 

Om du behöver låna pengar vänd dig till din 
bank. Om banken säger nej, kanske det är 
dags att acceptera att du inte skall dra på 
dig ytterligare skulder. 

Det finns mer information att läsa 
på följande hemsidor:  
karlstad.se
konsumentverket.se
kronofogden.se

Boka tid
Vill du boka en nybesökstid hos oss, gör du 
det via Karlstads kommuns kontaktcenter 
på telefon 054-540 00 00 (tryck tonval 1).

Ta reda på 
radonvärdet 
i din bostad
Nu har mätsäsongen för radon 
startat. Enda sättet att ta 
reda på om radonvärdet i din 
bostad är skadligt är att mäta. 
Mätningen bör pågå i två må-
nader någon gång mellan den 
1 oktober och den 30 april. 

Hälsorisk
Hälsoriskerna med radon beror på att 
radon och radondöttrar (som bildas 
när radon sönderfaller) följer med in-
andningsluften till luftrör och lungor. 
Strålningen som radondöttrarna avger 
vid sönderfallet orsakar skador som kan 
leda till lungcancer (ca. 500 fall/år). 
Det finns en samverkanseffekt mellan 
tobaksrökning och radon i inomhusluft. 
Sannolikheten för lungcancer vid för-
höjda radonhalter är 25 gånger högre 
för den som röker jämfört med den som 
inte röker.

Radonkällor
Marken husen står på är den vanligaste 
orsaken till höga radonhalter, men ra-
don kan även komma från byggnads-
materialet blåbetong, eller från enskilt 
hushållsvatten. I marken är radonhalten 
alltid hög i förhållande till radonhal-
terna i inomhusluften i våra bostäder. 
Radon från marken finns i alla hus med 
markkontakt. Det spelar ingen roll om 
huset är byggt i trä eller har murade 
väggar. Det går inte att veta säkert om 
radonhalten i ett hus är hög eller inte 
utan att göra en radonmätning.

Forshaga kommun kan hjälpa till att för-
medla kontakten med laboratorium som 
är ackrediterade av SWEDAC.

Kontakt
Maria Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 054-17 20 30
maria.johansson@forshaga.se
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Klarälvdalens samordningsförbunds övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabili-
teringsområdet så att aktuella samhällsresurser används på ett effektivt sätt och är till nytta för med-
borgarna. Finansiell samordning kan ses som en möjlighet till kompletterande insatser utöver de som de 
samverkande parterna redan ansvarar för.

Klarälvdalens samordningsförbund bilda-
des 2007 och består av Forshaga kommun, 
Munkfors kommun, Hagfors kommun, För-
säkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Landstinget i Värmland. Förbundet har sitt 
säte i Forshaga kommun.

Finansiell samordning, FINSAM
Finansiell samordning, FINSAM, bedrivs ge-
nom samordningsförbund och syftar till att 
genom effektivare och gemensam resursan-
vändning utveckla fungerande samverkan 
mellan myndigheter. Samordningsförbund 
har till uppgift att verka för att du som 
medborgare skall få det stöd i form av re-
habilitering som behövs för att kunna ges 
möjlighet att försörja sig själv. Målgruppen 
består framförallt av personer i behov av 
samordnande rehabiliteringsinsatser från 
minst två av parterna men också av våra 
medarbetare.

Under 2015
Under 2015 har Klarälvdalen bedrivit och 
stöttat såväl strukturinriktade insatser som 

individinriktade insatser. Bl.a. Projekt Si-
gurd som syftar till att stärka ungas med 
funktionsnedsättnings stöd för att komma 
in på arbetsmarknaden. Projektet Kun-
skapsutveckling om och effektivisering 
av rehabilitering av personer med psykisk 
ohälsa i syfte att kunna ge personer med 
psykisk ohälsa bästa möjliga stöd samt ef-
fektivisera insatser. Eu-koordinator i syfte 
att omvärldsbevaka och stödja Värmlands 
alla samordningsförbund att söka medel 
regionalt, nationellt och internationellt.  
Kompetensutvecklingsinsatser för parterna 
i syfte att öka kunskapen om att samordna 
resurser. YES-utbildningen som delfinansie-
rades tillsammans med Forshaga kommun, 
vilket var en studiemotiverande och studie-
förberedande satsning för unga som saknar 
betyg från grund- och gymnasieutbildning. 
Samverkansteam som startats i förbundets 
tre kommuner i syfte att skapa förutsätt-
ningar för handläggare för parterna att 
samverka och samarbeta. Förstudien Kom-
pletterande arbetsmarknad som syftar till 
att förstärka det befintliga arbetslivet men 

Välfärdsarbete genom 
finansiell samordning

också att vidga arbetsmarknaden för att 
fler skall få arbete. Under 2015 har också 
avslut av förstudien Juventus gjorts som 
bedrivits av medel från ESF och förbundet i 
syfte att undersöka och kartlägga ungdoms-
arbetslösheten i området m.m.

Framtiden
Att utgå från individers behov vid organi-
sering av myndigheternas gemensamma 
insatser förutsätter ett arbetssätt som har 
ett lokalt perspektiv. Det lokala perspekti-
vet påverkas naturligtvis av sin kontext och 
av förändringar i världen.  Det kommer krä-
vas mer för fler och det är påtaglig att den 
finansiella samordningen blir allt viktigare 
för att kunna möta behoven genom effekti-
vare och gemensam resursanvändning.

Vill du veta mer om finansiell samordning 
och Klarälvdalens samordningsförbund be-
sök gärna finsam.se och klasam.se.

Marie Anttonen Ekelund
Klarälvdalens samordningsförbund
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Ungdomsrådet började året med ett påver-
kanstorg på Lärcenter där unga har möjlig-
het att berätta om sina tankar och idéer. 

Efter detta började planeringen av Trysil-
resan som gick av stapeln den 25 februari.
Efter Trysilresan sattes planeringen av 
B·You festivalen igång med storm och är en 
stor del av vad ungdomsrådet gjort detta 
år. I mars åkte Olivia och Evelina till Skövde 
och var med på Sveriges ungdomsråds kon-
gress för att göra Forshaga Ungdomsråds 
röster hörda.

Året har fortsatt med att anordna tema-
kvällar på Hubben och mycket planering av 

festivalen. Mitt i detta har vi även träffat 
Benny Pedersén, Forshaga kommuns kom-
munalråd. 

Olika sorters tävlingar och en föreläsning 
av Tove Johansson som var i Afrika ett läsår 
har också hunnits med på vårkanten innan 
sommarlovet. På sommarlovet var det 
B·You som stod på schemat och när som-
marlovet var slut gick själva festivalen av 
stapeln. Det blev en lyckad dag och vi vill 
ägna ett STORT TACK till alla som kom och 
besökte oss under dagen.
                                               
Efter B·You har ungdomsrådet varit med på 
Christer Halvarsons musikavslutning nere 

Sammanfattning av vår verksamhet 2015

Forshaga ungdomsråd
vid älven där vi sålde belgiska våfflor. Se-
dan har vi även träffat Kommunchefen An-
ders Pettersson och diskuterat bostadsför-
sörjningsplanen. 

Med nya FIFA-16 har vi haft FIFA kvällar och 
att vara med på Vardagslivs mässan var en 
självklarhet. Nu är planeringen i full gång 
av den årliga lusseinnebandyn. Detta år går 
spelet av stapeln den 19 december välkom-
na alla spelare samt publik!

Forshaga ungdomsråd, FUR

20

15

Våra temakvällar
Vi haft stor spridning i utbudet av våra 
kurser/temakvällar: 

Vi har...
• Lärt oss knyta paracord
• Lärt oss binda flugor, med hjälp av duk-

tiga elever från Forshaga Akademin
• Bakat smarta sötsaker  

utan vanligt socker
• Lärt oss graffitti
• Målat med "Posca-pennor"
• Blivit ”ekonomismarta” med Swedbank
• Haft fotokurs

Nu ser vi fram emot vad ni unga vill ha för 
temakvällar/-kurser under vårterminen.

Våra ungdomscaféer
Hösten 2015 började 22 augusti med succén 
B·You-festivalen för allas lika värde med 
över 2000 besökare. Forshaga ungdomsråd 
var huvudarrangör och tillsammans med 
alla funktionärer gjorde dom ett fantastiskt 
jobb.

På våra ungdomscaféer har unga haft 
möjlighet att lära sig knyta armband, 
hundhalsband och nyckelringar av paracord, 
målat med "Posca-pennor", knutit bok-
stavsarmband, spelat X-box One och massa 
annat kul.

I replokalen i Kulturhuset har det sjungits, 
rappats och spelats hårdrock. Möjligheter 
till inspelning står högt på önskelistan. Det-
ta hoppas vi kunna få till under våren -16. 

Tisdagar i Kulturhuset har vi haft Tjejkvällar. 
Deltagarna har själva satt programmet och 
vi har bl.a. haft film- och pizzamys, styling, 
manikyr, göra armband och planen är att i 
december julpyssla både godis och pynt.
 
Höstlovet gick i rörelsens- och ”spökeriets” 
tecken, med bumperballmatcher, fotboll, 
skräckfilm och spökvandring. Riktigt roligt 
att många ungdomar från Fridhem deltog.

Nu ser vi fram emot julpyssel, julbak och 
julbord med våra ungdomar.

På jullovet bär det iväg till Boda Borg! 
En futsalturnering går också av stapeln. 

Pär Ekberg, ungdomssamordnare
Kicki Lindfors, ungdomsinspiratör
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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

11 december 2015
Julbord med julshow
Dömle Herrgård, 18.00. Upplev en fantastisk 
julshow, unikt skapad för Dömle Herrgård.  

12 december 2015
Innebandy: GS86 AIF Dam
Forshaga sporthall, 15.00 
Div 2 dam GS86 AIF-Degerfors IBK.

Handboll: HKB - Skåre/Hellton
Deje sporthall, 14.00. Damer division 2. 

Handboll: HKB - Fjärås HK
Deje sporthall, 16.00. Herrar division 2. 

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

Julbord med julshow
Dömle Herrgård, 18.00. Upplev en fantastisk 
julshow, unikt skapad för Dömle Herrgård.  

13 december 2015
Lucia, Forshaga kyrka, 18.00. 
Kröning av Forshagas Lucia 2015. 

14 december 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.  

16 december 2015
Bio: STAR WARS - The force awakens
Forshaga Folkets hus, 14.00 och 18.30. 
Världspremiär visas i 3D. Från 15 år. 

18 december 2015
Julbord med julshow
Dömle Herrgård, 18.00. Upplev en fantastisk 
julshow, unikt skapad för Dömle Herrgård. 

19 december 2015
Sjung in julen
Forshaga kyrka, 18.00. 
Allsång med kör, solist och musiker.  

Julbord med julshow
Dömle Herrgård, 18.00. Upplev en fantastisk 
julshow, unikt skapad för Dömle Herrgård. 

20 december 2015
Minnesmatch: GS86 AIF Herr
Forshaga sporthall, 14.00. 
Division 2 Herr GS86-Skattkärrs IK. 

26 december 2015
Dans till Jenny Saléns
Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Jenny Saléns bjuder upp till dans. 

29 december 2015
Bio: En man som heter Ove
Forshaga Folkets hus, 114.00 och 18.30.

Med reservation för ändringar

Genomförda projekt
Under 2015 har unga kunnat genomföra 
följande arrangemang med hjälp av 
dessa pengar; 

På Nationaldagen ville en tjej från Deje 
att det skulle bli lite mer ungdomlig 
touch på firande och sökte pengar för att 
kunna bjuda dit en känd fotbollstrixare 
vid namn Emil Jyllenläkti. 

En ungdomsgrupp från Deje bestämde sig 
för att arrangera en rolig kväll för ungdo-
mar i samband med skolavslutningen. De 
sökte pengar för att kunna hyra Bumper-
ballz och bjuda på korv med bröd. 

Ett gäng ungdomar ville göra något för 
allas lika värde de sökte pengar för 
kostnaderna till artister, föreläsare, ljud 
och ljus så att de kunde genomföra B-you 
festivalen i Forshaga Folkets park.

Vi har även fått tre ansökningar som 
kommer att arrangeras under jullovet; 
Futsal-turnering, Bumperball-turnering 
och en heldagsresa till Bodaborg.

Bibliotekens 
julöppettider 
Forshaga bibliotek 
23/12  10-15
24-27/12  stängt
28-29/12  10-18
30/12  10-15
31/12-3/1 stängt
4/1  10-18
5/1  10-15
6/1  stängt

Deje bibliotek 
23/12 - 6/1 stängt

Hundratusen kronor 
till ungas idéer
Under det gångna året har unga som vill 
vara med och påverka sin fritid haft möjlig-
het att söka pengar ur Säcken. Vi tror att 
unga vill, vet och kan bäst vad som ska ske 
på deras fritid. Vi har bestämt att hundra-
tusen kronor ska vara öronmärkta till ungas 
fritidsaktiviteter. Har du också en idé som 
du vill förverkliga?

Ungdomssamordnarna hjälper naturligtvis 
till med coachning och vägledning om det 

skulle behövas. Ansökan skickas till en ur-
valsgrupp bestående av medlemmar från 
Forshaga ungdomsråd och kommunens ung-
domssamordnare. 

Joachim Aude
Ungdomssamordnare

Mer information
Mer information om kriterier och tillväga-
gångssätt finns på på forshaga.se/säcken
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- Det är verkligen glädjande att regeringen, 
riksdagen och de statliga tillsynsmyndighe-
terna visar intresse för vårt arbete. Det är 
genom samverkan som vi kan åstadkomma 
en förbättrad situation, säger Urban Ledin, 
miljö-och byggchef i Forshaga kommun.

Forshaga kommun arbetar med långsiktiga 
lösningar på myggproblematiken enligt en 
politiskt fastslagen strategi. Strategin har 
gett resultat och får stöd av de statliga till-
synsmyndigheterna samt miljö- och energi-
departementet.

Under mötet diskuterade man även det 
fortsatta arbetet i myggfrågan, finansiering 
av åtgärder och möjligheterna till utökad 
samverkan. Länsstyrelsen tog på sig ansvaret 

Fastighet för 
asylboende
Är du som fastighetsägare intresserad 
av att starta upp ett asylboende och 
undrar vad som gäller från kommunens 
sida vad gäller bygglov, livsmedelshan-
tering, inomhusmiljö med mera? 

Oavsett vilken sorts verksamhet du be-
driver så påverkas du av lagstiftning 
inom olika områden. Kommunen har 
därför sammanställt riktlinjer kring 
hur vi hanterar asylboenden vad gäller 
dessa områden. 

Marken säljs för 5 kronor per kvadratmeter men förutom markpriset tillkommer 
några andra kostnader. De består av kostnad för avstyckning av marken som är Lant-
mäteriets kostnad, anslutning till vatten och avlopp, bygglovskostnad samt andra 
anslutningskostnader som till exempel el och bredband. 

Vad får man bygga? 
Du får bygga en eller flera byggnader som är max 7 meter höga. I övrigt är det 
ganska fritt när det gäller byggnadens utseende. Våra bygglovshandläggare hjälper 
dig med karta och annan information om till exempel byggnadens placering.

Myggstrategin får stöd

Vill du köpa mark 
för nyetablering?

att driva frågan om finansiering av åtgärder 
via de särskilt avsatta medel som finns till-
gängliga i landsbygdsprogrammet hos Jord-
bruksverket. 

- Länsstyrelsen i Värmland har förnyat en 
ansökan till regeringen om ekonomiska 
möjligheter för att arbeta strategiskt med 
myggproblematiken. Det är viktigt att läns-
styrelsen tillsammans med Forshaga, men 
även andra kommuner, jobbar nära kring 
ett gemensamt intresse och tittar på både 
långsiktiga och kortsiktiga lösningar, menar 
Kenneth Johansson, landshövding Värmland.

I november träffades  representanter från Forshaga kommun, Läns-
styrelsen i Värmland, Naturvårdsverket, Hav- och vattenmyndigheten,
Miljö- och jordbruksutskottet samt Miljö- och energidepartementet 
för att prata om resultaten efter myggsäsongen 2015.

Det händer saker på Kvarntorpsgärdet! Kring återvinnings-
centralen som snart ska invigas kommer ett industriområde 
så småningom växa fram. Nu går det att köpa mark för att 
bygga industri och lagerlokaler på. 

Lindha Rothén
Miljö- och byggförvaltningen

Rv. 62
mot Deje

Rv. 62
mot Forshaga

Nya ÅVC
M

ark för nyetablering

Vill du veta mer? 
Om du är intresserad av att köpa mark eller har frågor  
kring Kvarntorpsindustriområde så ta kontakt med oss. 

Du når oss via kommunens växel på telefonnummer: 054-17 20 00
Mer information på www.forshaga.se/kvarntorpindustrimark

Vill du veta mer? 
Kontakta oss på telefonnummer 
054-17 20 00 (växel)

Mer information på www.forshaga.se  
under rubriken Näringsliv & arbete.
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Avveckling av fossila bränslen
Ett av delmålen i klimat- och energistrate-
gin är att ingen av de kommunala fastighe-
terna 2012 skulle ha en uppvärmning base-
rad på fossila bränslen. Det gäller även de 
kommunala bolagen. I flera år har vi arbetat 
mot detta mål och kommunfullmäktige har 
anslagit pengar för att vi ska kunna nå dit.
 
I detta nu håller vi på att avveckla oljan i 
den sista kommunala fastigheten. Det är 
kontors- och verkstadshotellet Activum i 
Deje där vi installerar bergvärme. Tidigare 
i år har också kommunförrådet i Deje fått 
bergvärme. Övriga fastigheter där vi tagit 
bort oljan är Skivedsskolan och Olsäters- 
skolan. Olsätersskolan har nu uppvärmning 
med bergvärme och Skivedsskolan med 
fjärrvärme via Forshaga Energi AB. Även 
Slottet värms nu upp med fjärrvärme. Där 
användes tidigare elström för uppvärmning. 

Samtidigt håller Forshagabostäder på att in-
stallera värmepump i den sista av sina olje-
uppvärmda fastigheter. Det är den byggnad 
i Deje där Fritidsbanken huserar. 

Många kommunala fastigheter är uppvärm-
da med fjärrvärme från Forshaga Energi. De 
använder till största delen biobränsle men 

Sophämtning – 
byte av vecka
Nästa år blir jämn vecka ojämn och 
ojämn blir jämn. Men det gäller endast 
vilken vecka vi hämtar dina sopor. Det 
är två ojämna veckor vid årsskiftet som 
ställer till det.

Hämtning var 14:e dag
Får du dina sopor hämtade i vecka 52 
(Forshaga) så hämtar vi nästa gång 
vecka 1. Du som har hämtning vecka 53 
(Deje) får hämtning nästa gång vecka 2.

Månadshämtning
Samma förändring blir det för dig som 
har månadshämtning. Då hämtar vi föl-
jande veckor:

Deje jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 
22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Forshaga ojämna veckor: 1, 5, 9, 13, 
17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Sophämtning 
jul och nyår

Vecka 52 (Forshaga) 
och vecka 53 (Deje) kan 
vi tömma dina sopor på 
andra dagar än normalt.  
Ställ ut tunnan på rätt 
tömningsdag och låt den 
stå till dess den är tömd.

God Jul  
och  

Gott Nytt År

Anne Hellström
Kommunikatör

har fortfarande kvar eldningsolja som går 
in som spets när det är mycket kallt ute.

Från och med årsskiftet är därmed använd-
ning av fossila bränslen för uppvärmning ett 
avslutat kapitel – dock några år senare än 
det var tänkt enligt den ursprungliga planen.

Klimat- och energirådgivning
Från och med januari 2016 förändrar vi vår 
klimat- och energirådgivning. I dagsläget 
har Forshaga, Kil, Grums och Munkfors en 
gemensam resurs som sitter i Kil, men från 
och med nästa år samarbetar vi enbart med 
Munkfors. Det innebär att en person kom-
mer att finnas på plats växelvis i Forshaga 
och Munkfors.

Vår förhoppning är att företag ska använda 
denna person i sitt strategiska arbete kring 
klimat- och energifrågor. Samtidigt får 
kommunen en resurs som kan delta i det 
övergripande arbetet med samhällsplane-
ring, energieffektivisering och dess klimat-
påverkan. Det kommer även innebära att 
privatpersoner lättare kan få tips och råd 
kring sin energianvändning.

För sex år sedan beslutade kommunfullmäktige om en strategi fram 
till 2020 för klimat- och energifrågor. Strategins övergripande mål är 
att till 2020 minska utsläpp från fossila bränslen inom kommunens
geografiska område samt att kommunens verksamhet ska vara klimat-
neutralt 2030.

Klimatneutrala 2030
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Familjecentrum i Forshaga 

Familjecentrum i Forshaga har valts till 
höstens värdeskapare 2015. 

Värdeskapare är ungefär som ett pris. 
Det ska visa goda exempel.  

På Familjecentrum kan familjer få vård och råd
om barnens utveckling och om barnens hälsa. 
Om du som förälder behöver stöd 
eller vill veta mera om hur det är att ha barn
kan du fråga Familjecentrum om det.

Familjecentrum är ett bra exempel på 
samarbete som fungerar.  

Personalen på Familjecentrum i Forshaga.

Här arbetar personer som är anställda av kommunen 
och personer som arbetar för landstinget.

Genom att flera olika yrken samarbetar finns  
vård, omsorg, utveckling och lärande kring 
barn och familjer på samma plats.  

Alla på Familjecentrum arbetar för barnens bästa. 
De möter småbarnsfamiljer, ungdomar, kvinnor
och de som ska bli familjer. 

Familjecentrum arbetar med ICDP.
Det är ett sätt att arbeta med respekt för varandra, 
att lyssna på varandra och att ta hand om varandra.



Kontakten Nr 6, 2015      19   

Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Möte med musik  

I november möttes Forshaga Kulturskola och 
Dejefors musikkår och spelade tillsammans. 

Det var barn och vuxna, nybörjare och musiker 
som hade spelat länge, artister och publik. 
Dejefors musikkår spelade med Kulturskolans 
blåselever i en stor blåsorkester.
Blåsinstrument är till exempel flöjt och trumpet. 

Kulturskolans dansare var också med och
Kulturskolans nya kör med lågstadie-elever. 

Anki Löwenhamn presenterade dem som var med. 
170 personer kom till konserten på Forshaga Lärcenter 
och cirka 100 personer kom till Kulturhuset i Deje.

Nobelmiddag i Forshaga kommun

10 december varje år är det Nobelfest 
i Stadshuset i Stockholm. 
Då kommer alla som har fått Nobelpris
och äter en fin middag tillsammans. 
Deras familjer, politiker och kungliga 
familjen kommer också till Stadshuset. 

I Forshaga blir det också Nobelmiddag. 
De äldre på Ullerudsgården och Lintjärn 
får en egen Nobelmiddag. 

Då har både de äldre och personalen fina kläder. 
Borden har vita dukar och blå servetter och 
det är levande ljus vid varje bord. 
Det är musik under hela middagen.
Kungssången spelas vid förrätten och sedan 
är det klassisk musik vid de andra rätterna. 

Vattengympa i Deje simhall

I Deje simhall finns det mycket att göra.
Det finns till exempel babysim, simskola 
och vattengympa.   

På måndagar samlas två grupper med  
personer som vill få motion i vattnet. 
Vattengympa gör att hela kroppen får jobba 
och passar för alla människor i alla åldrar.

Men man ska vara frisk för att vara med. 
Om du behöver träning för att du till exempel 
har en skada så har Friskvården i Värmland 
vattenmotion och Landstinget har grupper 
med sjukgymnastik i vattnet. 

Vattengympan i Deje simhall är gymnastik 
för kroppen i vattnet i 40 minuter 
Sedan avslutar vi med att stretcha.
Stretcha är att sträcka ut de muskler
som vi har använt i vattnet. 

Efteråt kan du prova vår sköna bubbelpool.
I poolen är det 36,5 grader varmt. 

Vattengympa är mjuk och bra träning för kroppen. 
Vi har också roligt tillsammans.  
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Manfred Hansen Nils Lead Nord

Nowa Schutzer Djurestig

Elise Berglind Hedqvist

Sigge Hedström

Ella Özdemir

Marjan Ahmadzai

Valentin Häger Wincent Dahlstedt

Jamie Bornstedt

Ayla Ström

Mio Kristoffersson

Joline Persson

Casper Vapperstad

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

 3
04

1 
01

26


