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Äntligen är våren 
här med ljuset och 
värmen. Plötsligt 
börjar aktiviteten 
öka bland oss 
människor. Det 
börjar påtas i träd-
gårdar, krukorna 
ska fram och vi kan 
fylla på med långa 
sköna promenader 
i vår fina närmiljö. 
Känslan av frihet 

ökar och vi gläds av att få lite jord un-
der naglarna och plantera ett litet frö 
som växer upp till något vackert.

Visst är det härligt att få vistas ute, vi 
ska vara glada för att vi i vår utemiljö 
har ett av världens finaste uterum, 
alldeles där vi bor och dessutom helt 
gratis. Det gäller att ha detta perspek-
tiv, framförallt till det som precis nu 
händer i världen som omger oss.

Kommunen jobbar på många sätt med 
vår attraktivitet och utemiljö. Det är 
viktigt att vi tar hand om det som vi 
har på ett bra sätt, exempelvis på går-
darna vid förskolor och skolor, runt 
kommunala byggnader, på parkmark, 
vid allmänna platser. Hålla helt, rent 
och snyggt.

Vad kan vi själva göra då? Vi bör ha 
förhållningssättet att i vår gemen-
samma utemiljö har vi alla en del i 
att hjälpa till att ordna så att det är 
inbjudande och välkomnande.

Det offentliga rummet delar vi på 
och då måste vi också kunna samsas. 
Detta lyckas vi oftast väldigt bra med, 
men ibland får vi tänka efter: Stör 
min bilstereo någon annan? Om jag 
släpper ett glasspapper på marken så 
försvinner det faktiskt inte av sig själv! 
Det handlar om att visa hänsyn till 
samhället som vi lever i. 

Med lite målarfärg, några blommor 
och några vändor till vår återvinnings-
central på Kvarntorp så blir vår utemiljö 

ännu bättre. Om vi också sätter ett le-
ende i våra ansikte så är jag övertygad 
om att alla trivs så mycket bättre! 

Ibland så ställs vi människor in-
för stora utmaningar. Oftast är det 
den enskilde och de närmaste runt 
omkring, men ibland påverkas också 
en större grupp, en kommun, ett land 
eller som i nuläget hela världssamfun-
det. Coronaviruset Covid-19, en liten 
mikroskopisk organism, påverkar nu 
hela vårt samhälle.

Situationen när du läser det här kan 
ha ändrats men ambitionen är att den 
kommunala verksamheten så långt 
som möjligt ska kunna upprätthållas 
utan större störningar. Sannolikt kom-
mer vi att få göra många prioriteringar 
utifrån utvecklingen. Viktiga uppgifter 
behöver nu lösas, och svårigheter löser 
vi alltid bäst gemensamt. Hjälp till att 
förhindra ryktesspridning och spe-
kulationer genom att vara källkritisk 
och dela inte osäker information. Följ 
utvecklingen genom att ta del av infor-
mation från ansvariga myndigheter.

Om du har allmänna frågor om corona, 
hur myndigheterna hanterar situatio-
nen och känner oro, ring 113 13.

På webben hittar du information från 
ansvariga myndigheter om viruset, 
smittspridning och hanteringen av 
utbrottet:

1177.se

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten.se
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Konceptet är detsamma som tidigare 
år där deltagarna ska hitta check-
points, de kallades förut stolpar, och 
finns utplacerade runtom i kommu-
nen. Det är ett inspirerande sätt att 
komma ut och röra sig och få frisk 
luft, såväl som att upptäcka några nya 
vackra platser i vår kommun. 

Alla hushåll i kommunen kommer att 
få kartor hemskickade till sig. Arrang-
örsklubbarna Deje SF och Sisu Fors-
haga SK sätter ut 160 checkpoints inne 
i samhällena Deje och Forshaga, samt 
i de närliggande skogarna. På kartan 
finns även checkpoints utmärkta som 
är tillgängliga med cykel, med lite 
längre avstånd mellan.

HittaUt Forshaga arrangeras av kom-
munens orienteringsklubbar i samar-
bete med Forshaga kommun. Svenska 
Orienteringsförbundet står bakom 
plattformen till det rikstäckande kon-
ceptet HittaUt. 

Period
Den 25 april släpps de första kontrol-
lerna. Du kan registrera dem till och 
med den 3 oktober, därefter tas de 
in. Även i år kommer man ha fyra 
extrasläpp. Skillnaden i år är att ex-
trasläppen redan finns markerade på 
den tryckta kartan men släpps i appen 
samt ute på fältet vid angivna datum. 

Lustenrundan
I år kommer HittaUt Forshaga göra 
ytterligare ett extra släpp av check-
points, denna gång i samband med 
Lustenrundan. I detta samarbete får 
du som deltar uppleva konstrundan 
samtidigt som du letar checkpoints. 
Initiativet kommer vara en extradrag-
ning med möjlighet till unika vinster. 
Mer information om detta kommer.

Registrera och tävla 
Varje registrerad checkpoint är en lott i 
HittaUt Forshagas två dragningar.
Mer information om var och hur du 

Friskvårdssatsningen HittaUt Forshaga där du kan leta upp utplacerade checkpoints återkommer nu för  
åttonde året! Förra året bytte man namn från Friska Forshaga, men tävlingen är fortfarande densamma.

registrerar dig finns på kartan. Saknar
du karta eller om du vill ha fler finns 
de att hämta på utlämningsställena:
ICA Nära Deje, OKQ8 Forshaga och 
Apoteket Lärkan Forshaga.

Kick off
I samband med starten av årets 
HittaUt Forshaga arrangeras kickoffer,
25 april klockan 11.00 – 12.30 utan-
för ICA Nära i Deje och Apoteket i 
Forshaga.

Bonuskoder
Det är Deje SF och Sisu Forshaga SK 
som i samarbete med kommunen job-
bar med HittaUt Forshaga. Klubbarna 
erbjuder möjlighet att samla bonusko-
der för de som kommer på motionsori-
enteringar på tisdagskvällar.

Mer information på hittaut.nu/forshaga.

Hitta ut och  
upptäck något nytt 

Tema! 
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inneburit en rejäl omställning särskilt 
inom hemtjänsten där fler nu cyklar 
än tidigare. Dessutom har vi minskat 
det totala antalet bilar med fyra. Två 
tredjedelar av bilarna har bytts ut till 
elbilar. 

Bilar som drivs med fossila bränslen 
behövs fortfarande för transporter till 
kommunens ytterområden, eftersom 
kapaciteten för elbilarna inte är lika 
stor som för bensin- och dieselbilar. 

- Cykling i tjänst är uppskattat av 
flera inom hemtjänstpersonalen. I de 
fall väderlek eller andra omständig-
heter kräver finns alltid möjlighet till 
transport med bil, berättar Anna-Lena 
Perman avslutningsvis.  

Laddskåp
Batterierna som sitter i elcyklarna 

behöver laddas. För att det ska kunna 
ske på ett säkert sätt har ett laddskåp 
för cykelbatterier installerats på Lin-
tjärn för hemtjänstpersonalen. 

- Det är en helt nödvändig åtgärd med 
tanke på brandrisken laddning av bat-
terier medför. Laddskåpet är brand-
klassat och det gör att en eventuell 
brand håller sig i skåpet och inte kan 
sprida sig. Skåpet har också en larm-
detektor med ett automatlarm kopplat 
direkt till Räddningstjänsten, berättar 
Martin Rysjö, fastighetsskötare.

- Investeringen i laddningsskåp för 
batterierna var helt nödvändig. Vi är 
först ut i Sverige med ett brandsäkert 
laddskåp för cykelbatterier, säger 
fastighetschef Joakim Bååth.

Minskade utsläpp med 
hjälp av elcyklar

Vård- och omsorgsförvaltningen är den förvaltning som minskat sina utsläpp mest  
i Forshaga kommun. De har sedan 2018 minskat koldioxidutsläppen med hela 30 ton,  

vilket är en minskning på nästan 25 procent. 

Kommunens klimatstrateg, Jonas 
Höglund, berättar att vård- och 
omsorgsförvaltningen går i bräschen 
i vårt klimatarbete. Det är tydligt att 
de driver frågorna och har viljan att 
förändra och förbättra. 

Transporter 
Forshaga kommun har signerat flera 
miljööverenskommelser med länssty-
relsen i Värmland. Vård- och omsorgs-
förvaltningen arbetar med flera av 
dessa på olika sätt. Tydligast är arbetet 
med att minska antalet resor, bättre 
planering av körsträckor, inköp av 
elcyklar och utbyte av vanliga bilar till 
elbilar. 

Transporter står för nästan 50 procent 
av kommunens utsläpp av växthusga-
ser.  Därför är satsningen som vård- 
och omsorg har gjort, med färre bilar 
och färre antal resor tillsammans med 
bytet till elbilar, ett positivt bidrag till 
arbetet mot de globala, nationella och 
lokala miljö- och klimatmålen.

- Hållbarhetsarbete är något vi arbetar 
mycket med inom vård- och omsorgs-
förvaltningen, engagemanget är stort 
bland medarbetarna, berättar områ-
deschef Anna-Lena Perman. Hon är 
mycket stolt över sina medarbetare 
som möjliggjort den stora minsk-
ningen av koldioxidutsläpp. Det har 

Anna-Lena Perman, områdetchef

Martin Rysjö, fastighetsskötare
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Susanne Olsson
Undersköterska inom hemtjänsten

Fem frågor

1. Här kommer du på en elcykel!
Ja, jag har varit och besökt och hjälpt en av våra brukare i 
hemtjänsten. Jag jobbar som undersköterska. I jobbet går jag 
på schema i hemtjänstgrupperna 3-4 och 7. I dag jobbar jag i 
sjuan centrumgruppen, då cyklar jag alltid. 
 
2. Tycker du om att cykla i jobbet?
Ja, det gör jag. Det är en sådan frihetskänsla att få ge sig ut 
på cykeln. Det är bara krångligt med bil, särskilt i centrum 
när man ska hitta parkering. I Forshaga där centrumgruppen 
har sina brukare är det väldigt platt, de få backarna sköter 
el-cykeln. El-motorn underlättar mycket.
 
3. Hur trivs du med ditt jobb?
Jag älskar mitt jobb! Jag har skolat om mig till undersköter-
ska och blev färdig i juni 2019. Tidigare jobbade jag på ett 
tryckeri. Det här jobbet ger så otroligt mycket, man känner 
verkligen att man gör något bra. Jobbet ger en så fin känsla. 
Ofta när jag kommer hem känner jag mig upplyft. De är så 
många som blir glada när jag kommer. 
 

Tema! 

4. Du jobbar i tre olika hemtjänstgrupper, hur 
fungerar det? 
Det fungerar väldigt bra. Det är en fin gemenskap i ar-
betsgrupperna jag arbetar i, både stöttande och upplyf-
tande. Vi har kul på jobbet! Samarbetet fungerar bra. Vår 
chef är med och håller morgonmöten varje dag, då får vi 
veta dagens uppgifter och om det är något som har hänt 
under kvällen eller natten som vi behöver veta. 

 5. Du är positiv angående cyklandet - är det 
inte tungt när ni ska ut med matlådor eller svårt 
vintertid? 
Matlådorna är inget problem vi lägger väskorna med 
matlådorna i cykelkorgen. Under vintern har vi dubb-
däck på cyklarna så det är inget problem, men är det för 
isigt eller snömodd, så åker vi bil eller går.  Det jag läng-
tar efter nu är sommaren så man kan cykla varje dag!
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Vår och sommar innebär byggtider och kanske har du tänkt att börja 
ditt byggprojekt under semestern? Tänk då på att skicka in din ansökan 
om bygglov till oss på kommunen i god tid så att du hinner med det du 
har planerat. 

Hur går det till?
Vi har tio veckor på oss att besluta 
från komplett ansökan. Ofta går det 
fortare än så, men trycket är högt på 
byggkontoret under vår- och sommar-
perioden. I semestertider är det också 
färre handläggare som jobbar och 
politikerna i miljö- och byggnämnden, 
som måste besluta i vissa ärenden, 
sammanträder inte i juli månad.

Med en komplett ansökan menas att 
alla handlingar som behövs för att 
kunna ta ett beslut finns inskickade till 
kommunen. I ett vanligt ärende såsom 
en inglasad altan, fasadändring eller 
mindre tillbyggnad innebär detta en 
ansökningsblankett, en situationsplan 
(tomtkarta), fasadritningar, planrit-
ning och ett förslag till kontrollplan. I 
ärenden där åtgärden är placerad när-
mare tomtgräns än 4,5 meter behövs 
också ett skriftligt granneintyg. På vår 
hemsida hittar du mer information om 
de olika handlingstyperna.

Kontakta oss
Då det kan vara svårt att bedöma själv 
om du behöver bygglov eller inte 

Planera ditt byggprojekt

rekommenderar vi dig att kontakta 
kommunen om du är osäker. Våra 
handläggare på byggkontoret svarar 
på dina frågor och hjälper dig gärna 
med din ansökan. 

Kontakt miljö- och byggförvaltningen
E-post: mbn@forshaga.se
Telefontid vardagar klockan 10-12,  
utom tisdagar, 054-17 20 00 (växeln)
www.forshaga.se

Vad ett bygglov kostar,  
prisexempel på planenliga åtgärder

• Nybyggnad enbostadshus: 20 516 kr

• Enklare garage: 8 028 kr

• Enklare tillbyggnad enbostadshus: 8 028 

• Fasadändring enbostadshus: 4 014 kr

• Inglasad altan: 4 460 kr

• Uppföra en mur eller plank: 2 676 kr

• Anmälan av eldstad: 2 676 kr

• Enklare attefallsåtgärd: 4 460 kr

Tema!

Visste du...
Visste du att du själv kan påverka 
handläggningstiden när du ansöker 
om bygglov? Om din ansökan är 
korrekt och alla handlingar finns 
med går processen snabbare. 

Alla ritningar som skickas in måste 
vara fackmannamässigt utförda. 
De behöver inte vara arkitektritade 
men om du inte kan göra dem själv 
bör du ta hjälp av en expert, till 
exempel en arkitekt. 

Du hittar mer information samt alla 
ansökningsblanketter på forshaga.se

Fixa min gata
Upptäcker du ett hål i gatan, fel på 
belysningen, trasigt brunnslock el-
ler något annat fel vill vi gärna veta 
det. Anmäl felet via tjänsten Fixa 
min gata på fixamingata.se. 

Vi försöker fixa anmälda fel så fort 
som möjligt. Beroende på typ av fel 
tar det i snitt 14 dagar och med det 
är vi snabbast bland de kommuner 
i Sverige som använder tjänsten. 

Vi arbetar hela tiden för att bli 
ännu snabbare och bättre. Tack för 
att du hjälper oss!
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behöver invänta ett startbesked från 
byggnämnden innan du påbörjar 
byggnationen. När uterummet sedan 
är färdigbyggt måste du invänta ett 
slutbesked innan du möblerar eller 
börjar använda den nya byggnaden. 

Startbesked och slutbesked är bygg-
nämndens möjlighet att se till att all 
byggnation uppförs enligt gällande 
lagar och regler och att god säkerhet 
uppnås vid byggnationerna. Dessa två 
begrepp behöver du som byggherre 
förstå och komma ihåg eftersom du 
riskerar att få betala en byggsanktions-
avgift om du inte följt reglerna.

Byggsanktion
När kommunen upptäcker att en 
byggnation som kräver bygglov eller 
anmälan har gjorts utan att det finns 
startbesked måste byggnämnden ta 
ut en sanktionsavgift. Det gäller även 
när en byggnad har använts trots 
att inget slutbesked har utfärdats. I 

Har du tänkt att glasa in din uteplats för att kunna förlänga sommaren med några månader? Eller bygga ett 
helt nytt inglasat uterum? I de flesta fall krävs en ansökan om bygglov eller en anmälan för detta.

förekommande fall kan kommunen 
även förelägga om lov eller rättelse 
vilket innebär att den som byggt något 
olovligen kan tvingas riva det. 

Kommunen genomför regelbundet 
stickprov på inkomna bygglov och an-
mälningar för att se om byggnader har 
tagits i bruk utan slutbesked. Utöver 
det inkommer det anmälningar gäl-
lande olovligt byggande. Byggnämn-
den måste enligt lag alltid hantera och 
driva dessa ärenden.

En byggsanktionsavgift kan uppgå till 
betydande belopp. Här nedan följer ett 
exempel.

Ett inglasat uterum på 25 kvadratme-
ter som saknar beviljat bygglov och 
därmed har påbörjats utan att det 
finns ett startbesked ger en byggsank-
tionsavgift på 26 015 kr. 

Ett inglasat uterum räknas som en 
tillbyggnad och för en sådan behöver 
du ansöka om ett bygglov. Det finns 
ett undantag och det är om åtgärden 
är mindre än 15 kvm och kallas då 
för en attefallstillbyggnad. För denna 
åtgärd krävs en anmälan till kommu-
nen och att du inväntar ett startbesked. 
Undantag från kravet på bygglov och 
anmälan finns om din tomt är belägen 
på landet, utan omgivande grannar.

En byggnation av ett inglasat uterum 
kan se ut på flera olika sätt. Det kan 
handla om att glasa in en befintlig 
altan, att riva ett gammalt uterum 
och bygga upp ett helt nytt eller att 
använda sig av en färdig byggsats. 
Uterummet kan placeras intill en- eller 
tvåbostadshuset eller fristående på 
tomten. 

Startbesked och slutbesked
Det som är gemensamt för samtliga 
av ovan nämnda åtgärder är att du 

Förläng sommaren med 
ett inglasat uterum

Tema! 
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Byggkontoret informerar

Trafiksäkra din 
häck eller buske

Under vår och sommar är det 
många häckar och buskage som 
växer till sig och blir större. Kanske 
hänger de ut över din tomtgräns 
eller skymmer sikten i en korsning? 
Ta gärna en extra kik i din trädgård 
och hjälp till att hålla vår kommun 
trafiksäker.

Häck och buskar ska växa inom 
eget tomtområde. Om du har 
grenar som sträcker sig ut över gata 
eller gång- och cykelbana ska du se 
till att det finns fri höjd för trafikan-
terna. Gång- och cykelbanor ska 

Regeringen har beslutat om nya 
regler kring befintliga attefallsåtgär-
der. Kommunen har uppmärksam-
mat att det råder viss otydlighet 
kring vad detta beslut innebär och 
vill därför informera om vad som 
gäller.

Du som har ett en- eller tvåbostads-
hus får uppföra attefallshus utan 
bygglov. Innan du börjar bygga 
måste du göra en anmälan till kom-
munen och få ett startbesked.

Ett attefallshus kan användas an-
tingen som en självständig bostad 
såsom en permanentbostad eller 
fritidshus (komplementbostadshus) 
eller som exempelvis ett förråd, 
garage, gäststuga, växthus (komple-
mentbyggnad).

Det som är nytt från och med 1 
mars 2020 gäller enbart när du 

vill bygga ett nytt komplement-
bostadshus, det vill säga en ny 
permanentbostad eller fritidshus, 
då tillåten storlek har höjts till 
max 30 kvm.

För övriga användningsområden 
som faller under en komple-
mentbyggnad gäller fortfarande 
de tidigare reglerna med tillåten 
storlek på max 25 kvm.

Du hittar mer information om vad 
som gäller kring attefallsåtgärder 
på forshaga.se.

ha en fri höjd på minst 3,2 m och 
bilkörbana på minst 4,6 meter.

Den så kallade sikttriangeln i 
gatuhörnen som ska vara fri får 
du fram om du mäter 10 meter åt 
vardera hållet från tomtgränser-
nas korsningspunkt. Inom den bör 
dina växter sträcka sig högst 70 
cm över gatan. Mer informationen 
om detta hittar du på forshaga.se.

Nya regler för  
attefallsåtgärder 

Att elda utomhus
Varje år får räddningstjänsten släcka 
bränder som har spridit sig i skog 
och mark helt i onödan. Dessa beror 
nästan alltid på att folk eldar vid fel 
tillfälle och att de saknar släckutrust-
ning i tillräcklig omfattning. 

Du är ansvarig
Om du ska elda utomhus finns det 
några saker att tänka på innan du 
sätter i gång. Det är alltid ditt eget an-
svar om något händer när du eldar.

Elden kan sprida sig snabbt
Undvik att elda när det är mycket 
torrt och blåser. Speciellt vinden är 
en kritisk faktor, den gör att elden 
riskerar att sprida sig okontrollerat 
över väldigt stora ytor.

Ha bra utrustning
Ha alltid med dig släckutrustning i 
form av vattenkannor, vattenslang-
ar, krattor av stål, granruskor och 
liknande. Ha också med en mobil-
telefon så att du kan larma 112 om 
elden blir svår att kontrollera.

Anmäl till räddningstjänsten 
Om du ska elda i större omfattning 
ska du anmäla det till räddnings-
tjänsten. Det gör du genom att ringa 
till brandmästaren på kontorstid. 
Telefonnumret är 054-540 28 80. 
Med större omfattning menas en 
brasa som är större än 2x2x2 meter. 

Vill du läsa mer om hur du eldar 
säkert utomhus? På dinsäkerhet.se
kan du bland annat läsa om eld-
ningsförbud, allemansrätten och 
eldning samt aktuell brandrisk.
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om hur du gör finns på Lantmäteriet 
webbplats, lantmateriet.se

Detaljplan 
En detaljplan anger hur mark ska 
bebyggas eller hur mark- och vat-
tenområden får användas. Det kan 
vara mark för bostäder, gator, handel, 
industri eller naturområden. Detaljpla-
nen reglerar rättigheter och skyldig-
heter markägare emellan eller mellan 
markägare och samhället.

Kommunen äger oftast marken runt 
villaområden. Det kan vara gatumark 
eller naturmark. Vi får ibland frågan 
om det är möjligt att köpa en bit av 
kommunens mark för att utöka sin 
egen tomt. Oftast går inte det efter-
som olika typer av mark inte kan slås 
ihop. Naturmark kan till exempel inte 
läggas samman med bostadsmark. För 
att göra en sådan fastighetsreglering 
måste detaljplanen göras om.

Det är viktigt att veta var din tomtgräns är. Det är en juridisk gräns som du bör känna till om du till exempel 
ska söka bygglov, plantera en häck eller sätta upp ett staket. Detta gäller speciellt om du bor i en av våra 
tätorter.

Allmän plats
Allmän plats är mark för alla. An-
vändningen av sådan mark ska anges 
i detaljplanen och kan vara torg, gator, 
gång- och cykelvägar, natur- och 
parkmark. Kommunen ansvarar för 
skötseln av allmän plats. 

Syftet med allmän plats är den ska 
vara tillgänglig för alla, den är avsedd 
för gemensamma behov. En enskild 
fastighetsägare kan inte nyttja allmän 
plats för att till exempel utöka sin 
trädgård. Däremot kan allmän plats, 
till exempel ett torg, tillfälligt använ-
das för en enskild verksamhet. Det är 
ordningslagen och lokala ordningsfö-
reskrifter som reglerar sådan använd-
ning och ansökan om tillstånd gör 
man hos polisen, www.polisen.se.

Var är tomtrören? 
Fastighetsgränsen har Lantmäteriet 
märkt ut med tomtrör som sticker upp 
några decimeter ovanför mark men 
går betydligt längre ner i marken.

I tätorter är det oftast rör i marken 
som markerar var tomtgränsen är men 
i skogen kan det vara rösen. Är det 
länge sedan fastigheten bildades kan 
tomtrören ha ”försvunnit” under lager 
med jord. Oftast finns de kvar och 
man kan gräva efter dem om man vet 
på ett ungefär var de ska vara. Hjälp 
med det kan du få på Lantmäteriets 
webbplats. Där kan du logga in med 
Bank-ID och få information om din 
fastighet, till exempel karta med grän-
serna utmärkta.

Hittar du ändå inte rören kan du be 
Lantmäteriet om hjälp med att göra 
en fastighetsbestämning eller en 
gränsutmärkning. Du skickar då in en 
ansökan till Lantmäteriet. Information 

Har du koll på 
din tomtgräns?

Tema! 
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Stort tack till alla familjer som tagit emot oss när vi åkt runt och hälsat på ännu ett gäng goa bebisar! Vi har 
fått massor av bra frågor och synpunkter som gör att vår gemensamma plats kan fortsätta att utvecklas. 

Besök hos våra nyfödda invånare

Några gånger om året åker kom-
munalråd Per Lawén runt i kommu-
nen för att hälsa på familjernas nya 
medlemmar. Barnet får blommor och 
kommunens maskot Björn. 

Bebisuppvaktningarna har blivit en fin 
tradition sedan första besöket år 2000. 
Med omkring 100 uppvaktade bebisar 
varje år har besöken blivit många! Och 
för oss är det mer än ett trevligt sätt att 

välkomna våra nya invånare. Det är 
också ett sätt att få ta del av familjer-
nas synpunkter och funderingar kring 
vår gemensamma plats!

Elly Edelman Jacob Engdahl Jesper Myrén Levis Helgman Bengtsson

Linus Arvidsson Maja Heineborn Matheo Lindblad Wincent Nelion Lundberg

Adam Norén Astrid HolmedahlAdrian Svensson Arvid Nilsson
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Mila och Leia Bohlin

Tava-Li Knutsson Theo Eriksson

Rut Westling

Vilma Olsson

Saga Svalling

Det finns alltid mer att lära sig
Välkommen till Forshaga vuxenutbildning. Sök idag! www.forshaga.se/vux

Vet du vad det 
engelska ordet ”valid” 

är på svenska?

Vad är x om 
x * 5 = 30?

Kan du beskriva  
tre skillnader mellan 
statsskicken monarki 

och republik?

Kan du beskriva  
vad auktoritär-,  

demokratisk- och  
fri uppfostran 

innebär?

Vad är en synonym?
 Ge exempel på en 
synonym till det 

svenska ordet 
”aktuellt”.

Vad skiljer 
en novell 

från en roman?
Hur gör 
man för 
att mäta 

blodtryck?
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Nu börjar de gröna fingrarna längta efter att plantera frön, klippa ner 
buskar och kratta bort hösten alla löv. Men kom ihåg att ris, löv, ogräs 
och gamla äpplen från trädgården är avfall. Att lägga trädgårdsavfall i 
skogen är att skräpa ner.

Avfall kan ge upphov till lukt, dra till 
sig skadedjur och bidra till att skogs-
området får växtlighet som inte hör 
hemma där. 

En liten lövhög i skogen bakom 
villaområdet kan lätt växa med ris, 
grenar, gamla bräder och möbler. Då 
har lövhögen plötsligt förvandlats till 
en soptipp och en soptipp i närheten 
av sitt bostadsområde vill ingen ha. 
Säkert inte du heller.

Gör så här med ditt  
trädgårdsavfall 

Det finns två sätt att ta hand  
om trädgårdsavfallet:

1. I din trädgård
Kompostera trädgårdsavfallet i din 
trädgård. Efter några år har avfallet 
blivit fin jord till dina växter.

2. På återvinningscentralen
Lämna trädgårdsavfallet för kompos-
tering på kommunens återvinnings-
central vid Kvarntorp. Öppettider: 
forshaga.kommun/avc

Vi gillar att du följer oss
Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

5 5 2
Den 20 mars 2020 hade vi 4 552 följare 
på vår facebooksida.

4

Sommarjobb 2020
På grund av rådande läge gällande 
covid-19 så ser vi just nu över möj-
liga sommarjobbsplatser. I dags-
läget, 20 mars 2020, ser det ut som 
om vi kommer att kunna erbjuda 
sommarjobb, men detta beslut kan 
komma att ändras beroende på 
myndigheternas rekommendatio-
ner. Håll utkik på vår webbplats 
forshaga.se för uppdaterad informa-
tion. 

Sommarjobben är för dig som är 
folkbokförd i kommunen och går 
ur årskurs 9 i år. Ansökningstiden 
börjar den 8 april och då släpps 
de jobb som finns tillgängliga. Ar-
betsplatserna är fördelade på olika 
föreningar och inom kommunens 
avdelningar. 

Drömsommarjobb
Förutom det vanliga sommarjobben 
erbjuder kommunen tillsammans 
med Hubben drömsommarjobb där 
du får jobba med en egen idé. Målet 
är att du ska få göra någonting som 
du brinner för samtidigt som du 
samlar på dig erfarenhet och kun-
skap om att driva ett projekt. 

Perioder sommaren 2020
Period 1 vecka 25-27 (15 juni - 3 juli)
Period 2 vecka 28-30 (6 - 24 juli)
Period 3 vecka 31-33 (27 juli - 14 
augusti)

Läs mer om kommunens olika som-
marjobb och ansök på forshaga.se. 
Senast den 10 maj behöver vi din 
ansökan.

Tema!
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Planerade fiberprojekt 2020
Detta år har Forshaga Fibernät för-
hoppningar om att kunna genomföra 
utbyggnad till bland annat: Hagen, 
Mosserud (Blysjön), Visterud och 
delar av Övre Ullerud där stamfibern 
nu är utbyggd i och med Landsbygds-
programmet och ERUF. Nästan 300 
hushåll inom dessa områden har fått 
information och beställningsblan-
ketter i förhoppning om att de ska 
vara intresserade av fiber så att en 
utbyggnad kan genomföras. Om det 
blir utbyggnad får aktuella kunder 
information under våren (när beslut 
och ev. upphandling är klar). 

Kil och Årjäng
Samverkansbolaget MittNät där sju 
stycken kommunala stadsnät samarbe-
tar har nu blivit nio. Kils Stadsnät och 
Årjängs stadsnät antogs som nya med-
lemmar under förra året och tillhör 

Vårt kommunala fiberbolag Forshaga Fibernät som ansvarar för fiberutbyggnaden i kommunen växer på 
många sätt. Mängden nedgrävd fiber ökar och når längre och längre ut i kommunen och antalet anslutna kun-
der och tjänsteleverantörer blir fler. Det öppna nätet har nu 22 olika tjänsteleverantörer och varje år tillkom-
mer det fler. Förra året valde tre stycken nya att ansluta sig och erbjuda tjänster i nätet.

nu MittNäts samverkande stadsnät. 
Forshaga Fibernät och Kil Stadsnät har 
också ingått ett nytt eget samarbete 
där de bland annat kommer att dela på 
jourverksamhet och kundtjänst. 

Avslutade fiberprojekt 2019
Under förra året genomfördes ett 
flertal fiberprojekt: Grossbol norra 
med nästan 60 stycken nya kunder, 
Lillmyrsvägen, Bergviksvägen och för-
tätningar på redan utbyggda områden. 

Ett annat stort projekt som avslutades 
var Landsbygdsprogrammet. I det 
projektet anslöts ett fyrtiotal fast-
boende kunder på landsbygd som 
Region Värmland, Länsstyrelsen och 
Jordbruksverket ansåg att det inte 
var kommersiellt gångbart att bygga 
fiber till. I och med detta projekt och 
de ERUF-sträckor (fibersträckor med 
stöd från EU) som tidigare grävts har 
Forshaga Fibernät nu bundit ihop och 
utökat sitt nät ytterligare så att de nu 
kan erbjuda fler kunder på landsbyg-
den fiber. 

Forshaga Fibernät 
växer på alla ledder 

Tema! 

Beställ fiberanslutning tätort 

Pris: 22 500 kr (inkl. tomtgrävning)

Rut- och rotavdrag: 2 112 kr (avdraget 
på fakturan)

Årsavgift: 600 kr 

Mejla info@forshagafibernat.se för mer 
information. 

Om du bor på ett område som redan är 
utbyggt med fiber är du när som helst 
välkommen att höra av dig till oss för 
att lägga en beställning. Förtätningar 
gör vi året om så länge det inte är tjäle 
i marken. 
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Nu är det dags att söka skolskjuts för barn med växelvis boende.  
Ansökan gäller för ett läsår i taget. Senast den 10 maj 2020 behöver vi 
din ansökan för att eleven ska ha rätt till skolskjuts efter sommarlovet.

Ansökan gäller för ett läsår i taget 
och ska ha inkommit till oss senast 
10 maj 2020 för att skolskjutsen ska 
kunna gälla från läsårets start. Om 
ingen ansökan inkommit inför läsåret 
har eleven inte rätt till skolskjuts. Vid 
förändring av skolskjuts under läsåret 
lämnas blanketten in snarast, dock 
senast två veckor innan förändring.

Växelvis boende
Växelvis boende innebär att barnet/
barnen har varaktigt boende 50 
procent av tiden hos båda separerade 

Skolskjuts för barn 
med växelvis boende

vårdnadshavarna med gemensam 
vårdnad.

Vem har rätt till skolskjuts?
Elev i årskurs f-6 med minst tre (3) 
kilometer skolväg och elev i årskurs 
7-9 med minst fem (5) kilometer skol-
väg har rätt till skolskjuts.

Ansökan
Information och blankett för ansökan 
om skolskjuts finns på vår hemsida 
forshaga.se. Oss tillhanda senast 10 
maj 2020.

Sök tider i  
sporthallar och 
gymnastiksalar
Nu är det dags att söka tider i våra 
sporthallar och gymnastiksalar 
inför säsongen 2020-2021. 

Använd ansökningsblanketten  
”Idrottshallar, önskemål om 
säsongstider” för att söka säsong-
stider. Blanketten hittar du på 
forshaga.se. 

Ansök senast 30 april  
Skicka ansökan till Forshaga 
kommun, Tomas Jonsson, Kultur 
och fritidsenheten, Box 93, 667 22 
Forshaga. Eller via mail till: tomas.
jonsson@forshaga.se

Vid frågor, kontakta Tomas Jons-
son på telefonnummer  054-17 22 
25 eller via mejl tomas.jonsson@
forshaga.se.

De som ansökt om tider i sporthal-
lar och gymnastiksalar är välkomna 
på hallbokningsmöte den 19 maj 
klockan 17.30 på Forshaga lärcenter. 

Den 25 april kommer festivalen Ung 
Kultur Möts (UKM) till Forshaga. Fes-
tivalen vänder sig till unga mellan 13 
och 25 år och arrangeras av Forshaga 
Ungdomsråd. Du som deltar på UKM 
kan uppträda på scen eller ställa ut i 
en konstutställning. Alla möjliga typer 
av kultur från unga i kommunen är 
välkommet. Läs mer om att delta eller 
besöka UKM på  www.ukm.se. Tilda © Eric Christensen/UKM Sverige

Nordström från ungdomsrådet beskri-
ver UKM med glädje och ser fram emot 
festivalen. 

– Om man till exempel älskar att sjunga 
så ta möjligheten att anmäla dig och var 
med och uppträd. Vill du inte delta på 
scen eller ställa ut konstverk – kom och 
titta på festivalen!

Ung Kultur Möts
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Kulturskolan är en plats där barn och unga kan utveckla sin kreativitet. 
Verksamheten innehåller både individuell undervisning i instrument och 
sång såväl som gruppundervisning i kör, dans och bild. 

I orkesterklassprojektet får alla elever 
i årskurs 2 och 3 möta Kulturskolan. 
Orkesterklasserna sker på skoltid som 
en del av musikundervisningen. Varje 
skola får tilldelat en instrumentgrupp 
som de ska lära sig under terminen. 
Alla skolor deltar också med sång och 
dans. I slutet av terminen uppträder 
sedan skolorna på en gemensam musi-
kal. Årets musikal har temat Vänner.

Kom på Kulturskolans uppvisningar 
och öppet hus för att få veta mer!

Öppet Hus
När: 6 april, klockan 17–19
Var: Lärcenter, Forshaga
För dig som är nyfiken på Kultursko-
lan och att prova på Kulturskolans 
olika verksamheter. 

Internationella dansdagen 
När: 29 april, klockan 16.30 
Var: Sandgrund, Karlstad 
Kulturskolan deltar med danselever 
från Forshaga.

Vad händer på  
Kulturskolan?

Orkesterklassprojekt
När: 27-28 maj, klockan 18 
Var: Folkets Hus, Forshaga
Föreställningar på tema vänskap. 
Kommunens alla åk 3 deltar med sång, 
spel och dans.

Dansuppvisning
När: 1 juni, klockan 18, 
Var: Folkets hus, Forshaga 
Terminsavslutning med uppvisning av 
Kulturskolans dansgrupper. 

Sommarkonsert
När: 4 juni, klockan 18 
Var: Lärcenter, Forshaga
Terminsavslutande konsert med elever 
från Kulturskolan. 

Aktiviteter med 
Hubben
Varje vecka kan du som går i års-
kurs 7 upp till 20 år besöka  
Hubben. De håller till på Kultur-
huset i Deje eller i Kul-lagets  
hemvist på Forshaga lärcenter. 

Kulturhuset i Deje
Onsdagar klockan 14.30 – 16  
för årkurs 6

Onsdagar klockan 17 – 21 
för årskurs 7 till 20 år 

Fredagar klockan 17 – 23 
för årskurs 7 till 20 år

Kul-lagets hemvist
Torsdagar klockan 17 – 21  
för årskurs 7 till 20 år

Kreativa eftermiddagar
Måndag klockan 16 - 18 
Kulturhuset i Deje 

Onsdag klockan 16 - 18  
Forshaga lärcenter

Öppen hall 4 april
Forshaga Sporthall
Klockan 18 - 19.30 för årskurs 5-6
Klockan 20 – 22, för årskurs 7 till 20 år

Visste du att...

På forshaga.se finns protokoll från 
kommunfullmäktiges, kommun-
styrelsens och nämndernas  
sammanträden. 

Du finner också mål, budget,  
årsredovisning, utvärderingar,  
kvalitetsredovisningar m.m.
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Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Via projektet incitament för energieffektivisering kom-
binerades den redan befintliga miljötillsynen i små och medelstora företag med energieffektivisering.

Ulrika Thorén, energi- och klimatrådgivare och Katrin Edholm, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
besöker Anders Aldrin på Anders Lackcenter

Lysande åtgärder
hos Anders Lackcenter

Förra våren fick företagaren Anders 
Aldrin på Anders Lackcenter ett 
tillsynsbesök av vårt miljökontor. 
Samtidigt följde kommunens energi-
rådgivare med på besöket eftersom 
vi deltar i projektet ”Incitament för 
energieffektivisering” som drivits av 
Länsstyrelsen i Värmland. 

Kartlägga energianvändning
Syftet med projektet har varit att få 
företagare att se vinsterna med syste-
matiskt energiarbete i verksamheten. 
Det kan vara regelbunden uppföljning, 
kartläggning av energianvändningen 
och en åtgärdsplan över energiåtgär-
der som ska genomföras.

Halverade kostnader 
Vid besöket våren 2019 var Anders 
redan igång med arbetet att energief-
fektivisera i verkstaden. 

- Tack vare dåligt fungerande ven-
tilation som kopplats bort och ny 

energieffektiv LED-belysning så har 
energikostnaderna mer än halverats. 
Dessutom har ljuset i lokalen blivit 
otroligt mycket bättre vilket gör att vi 
fått vinster i arbetsmiljön också, berät-
tar Anders. 

Vid kommunens andra besök i år har 
även en mer energieffektiv luft/luft-
värmepump installerats i lokalen. Den 
kommer troligtvis ge ytterligare sänk-
ning av elnotan. De har även fått mer 
rutiner för att energianvändningen 
hålls nere, exempelvis att släcka i rum 
som inte används.

- Det är roligt att se att åtgärderna vi 
gjort verkligen syns i minskade kost-
nader i elräkningarna, tycker Anders.

Solceller
Mycket energieffektiviseringsarbete är 
gjort, men Anders är taggad att hitta fler 
sätt för att få ned energikostnaderna. Ett 

projekt som skulle kunna vara intres-
sant att kika vidare på framöver är 
installation av solceller på verkstads-
taket för att producera egen el. Taket 
ligger i perfekt oskuggat läge. 

Skulle ditt hus passa för att installera 
solceller på? Gå in på kommunens 
hemsida och leta upp just ditt tak. Ju 
rödare färg taket får desto mer solin-
strålning har det, solkarta.forshaga.se

Anders åtgärder är:

Steg 1 – effektiviserat värmen genom 
att koppla bort den dåligt fungerande 
ventilationen.

Steg 2 – Bytt ut belysningen till energi-
effektiv LED-belysning

Steg 3 - Investerat i ny luft/luftvärme-
pump

Tema! 
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AKTUELLA BIDRAG

Vid den södra infarten till Forshaga 
är Folkets park bland det första som 
besökaren får se. Här finns dansbana, 
servering och gräsytor som fylls med 
människor, marknadsstånd och andra 
aktivitet flera gånger per år. Det är en 
av kommunens framträdande mötes-
platser. Här har artister som bland an-
nat Jerry Williams, Lill-Babs, Snoddas, 
Micke Rickfors, Lena Philipsson och 
Smokie spelat. 

– Föreningen arrangerar flera aktivite-
ter under året. Julmarknad, baklucke-
loppis, motionsdans och musikquiz är 
bara några exempel, berättar Susanne 
Pettersson, sekreterare i föreningen 
Forshaga Folkets park. 

Tillsammans med Forshaga American 
Car Club anordnar föreningen den år-
liga bilutställningen. Då deltar ekipage 
och besökare från hela Värmland, 

Sverige och Norge. Det är ett mycket 
uppskattat arrangemang för hela 
familjen med närmare 200 ekipage och 
1500 besökare. Den första augusti i år 
är det sjunde året som utställningen 
arrangeras.

– Bilutställningen är vårt största 
evenemang. Förra sommaren var det 
bilkö in till Forshaga i båda riktning-
arna så vi fick hjälp med att leda om 
trafiken. Det är jätteroligt att så många 
hittar till oss! 

Det går att hyra parken som privatper-
son, förening eller företag. Lokalerna 
och ytan kan användas för fest, aktivi-
teter, konsert och större möten. 

Föreningen ser nu fram emot kom-
mande säsong med många spännande 
aktiviteter.

Vi möts i Folkets park
Sedan 1919 har föreningen Forshaga Folkets park arrangerat festlighe-
ter. En lokal mötesplats som bevarat folkparkstraditioner för forshaga-
bor och besökare. I och med dess placering kan parken även ses som 
ett landmärke för kommunen. 

Elitidrottsstipendium
Stipendium som ska möjliggöra att 
kombinera elitidrott och eftergym-
nasiala studier. Sök senast den 2 
maj. 
www.rf.se/bidragochstod

Nordiska Kulturfonden 
Projektstöd till nordiska projekt 
med konst- eller kulturinnehåll. 
Sök senast den 4 maj.
www.nordiskkulturfond.org 

Projektbidrag till musikarrangörer 
Bidrag för projekt med professio-
nella yrkesverksamma artister och 
musikgrupper. Sök senast den 21 
april.  
www.kulturradet.se 

Säcken 
Projektstöd för unga 13-25 år. Söks 
löpande. 
www.forshaga.se 

Arrangemangsstöd
Stöd för kultur- och fritidsarrang-
emang. Söks löpande. 
www.forshaga.se 

Drop-in tider för 
föreningslivet
Välkommen att diskutera förenings-
liv med oss. Vid två tillfällen varje 
månad klockan 16-19 finns kultur- 
och fritidssamordnare på plats på 
biblioteken i kommunen. 
Datum och plats hittar du på  
www.forshaga.se. 
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Allt du behöver göra är att fika schysst och vem gillar inte det? 
Om ni anmäler er till fikautmaningen får ditt företag eller förening ett 
fikabidrag. I år har dessutom alla föreningar som anmäler sig chansen 
att vinna pris för bästa föreningsinsats!

Varför fika schysst?
Fikautmaningen finns för att upp-
märksamma att våra val här gör skill-
nad. Genom att välja Fairtrade-märkta 
produkter i affären kan vi vara med 
och skapa schyssta arbetsvillkor och 
ge andra möjligheten till ett bättre liv.

Under fikautmaningen registreras an-
talet fikatillfällen för att uppmärksam-
ma arbetet med Fairtrade.  De företag 
och föreningar som väljer att delta 
och registrera sitt fika får ett paket 
Fairtrade-kaffe, bananer eller liknande 
och kommer att lyftas fram i kom-
muntidningen Kontakten och mässan 
Vardagsliv som kommunen anordnar. 
Vid mässan kommer även ett hemligt 
pris att delas ut till den förening som 
anordnat det mest innovativa fikatill-
fället.

Fairtradediplomerad kommun
Forshaga kommun är en Fairtrade-
diplomerad organisation. Diplome-
ringen innebär att kommunen lever 

Anta fikautmaningen – 
fika schysst!

upp till kriterier och krav på rättvis 
handel och International Labour Orga-
nisazations (ILO) kärnkonventioner i 
offentlig upphandling. 

Kommunen ska även se till att det 
bedrivs ett aktivt informationsar-
bete och att det erbjuds ett utbud av 
rättvise märkta produkter i butiker, 
på serveringsställen och arbetsplatser. 
Arbetet leds av en styrgrupp som har 
med olika representanter från lokal-
samhället.

Vill du anmäla dig till  
årets fikautamning?
Kontakta kommunens Fairtrade-sam-
ordnare Ulrika Thorén, 054-17 22 36, 
ulrikathoren@forshaga.se

Sommarträff på 
Hagudden
Demensteamet och anhörigsamord-
nare i Forshaga kommun erbjuder 
dig som har demenssjukdom att 
ta med en anhörig på en heldag i 
utomhusmiljö på Hagudden, som 
ligger norr om Nilsby. Utflykten är 
ett  samarbete med Anhörigfören-
ingen 

16 och 17 juni
Den 16 eller 17 juni träffas vi på 
Hagudden klockan 10.30. Vi börjar 
med fika.

Under förmiddagen och eftermid-
dagen delar vi upp oss för olika 
aktiviteter. 

Vi serverar en enklare lunch och 
eftermiddagsfika som vi avnjuter 
tillsammans. Klockan 16 är det 
dags för hemresa. 

Mer information
För att få reda på mer och anmäla 
dig så kontakta Malin eller Maritha 
i demensteamet . Du anmäler dig 
till antingen den 16 eller 17 juni. 
Sista anmälningsdag är 1 juni. Det 
finns ett begränsat antal platser.

Malin Jonsson Skogh 
Telefon: 054-172308  
E-post: malin.jonsson@forshaga.se  

Maritha Larsson Gustafsson  
Telefon: 054-192403  
E-post: maritha.larsson@forshaga.se 
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Skräp av alla de slag så som: 
hushållspapper, servetter, 

blöjor, bomullstussar, 
aceton, aska, hår, 

mediciner, bomullspinnar,
mensskydd, kondomer,

cigaretter, snus.

 

Toalettpapper är det enda papper du ska slänga i toaletten.  
Vet du varför? Jo, för att det lätt löser upp sig i vatten. Det gör  
inte annat papper som i stället bidrar till att det blir stopp i avloppet. 

För att avloppsvattnet ska komma från 
ditt hus till reningsverket behöver det 
pumpas dit. I ledningssystemet för 
avlopp finns därför ett antal pumphus 
varifrån avloppsvattnet pumpas till 
reningsverken. I de större pumphusen 
finns två pumpar men i de mindre 
liksom i villapumparna finns bara en 
pump. Om det blir stopp i pumparna 
kan i värsta fall orenat vatten rinna ut 
i omgivande vattendrag och till slut i 
Klarälven.  

Fler och fler stopp
Antalet stopp har ökat kraftigt de 
senaste åren och det beror till stor del 
på att tvättlappar och annat papper 
slängs i toaletten. Tvättlappar är av 
annat material än toalettpapper och 
löser inte upp sig i vattnet. Om många 
tvättlappar fastnar i pumpen, blir det 
stopp. Vi får larm från pumphuset 
och vår personal måste dit och rensa. 
Förutom risken att orenat vatten rin-
ner ut ökar kostnaden för hantering av 

Inga tvättlappar  
i toaletten 

avloppet som i förlängningen kan öka 
avgiften för alla abonnenter. Detta gäl-
ler alla avlopp även villapumpar och 
trekammarbrunnar.

I papperskorgen
Allt annat papper än toapapper 
slänger du i en papperskorg. Det är till 
exempel hushållspapper, tvättlappar, 
våtservetter och pappersnäsdukar. 

Vi söker era  
berättelser! 
Kultur- och fritidsenheten arbetar 
med ett konstprojekt som kom-
mer att invigas sommaren 2020. En 
del av projektet handlar om att ta 
tillvara personliga berättelser om 
kvinnor i Deje under första hälften 
av 1900-talet. 

Kvinnor från en annan tid
Vi är intresserade av dina kvinn-
liga släktingar, dina förmödrar, 
mormors mor, farmor, bekanta eller 
bara historier du fått berättat för 
dig om kvinnor från en annan tid. 
Det kan handla om allt från små till 
stora berättelser. Vem var hon, vad 
gjorde hon? Kanske arbetade hon 
på bruket, kanske tog hon hand om 
barnen och samtidigt ägnade sig åt 
handarbete, föreningsliv eller var 
konstnär.

Har du något du vill dela med dig 
av så skicka din historia till  
marie.hettwer@forshaga.se

Rådgivningstelefon 
I Forshaga kommun erbjuds du 
som förälder olika former av stöd 
i föräldraskapet. Till oss kan du 
vända dig med frågor, stora som 
små.

Utökade telefontider från och med 
19 mars 2020, gäller tills vidare:

Telefonnummer: 054-17 20 80
Måndag, tisdag och fredag  
klockan 9-11
Onsdag och torsdag  
klockan 13-15



Biblioteket
Alla är välkomna på våra lovaktiviteter men är du under 10 
år bör du komma med en vuxen. Drop-in, ingen föranmälan 
om inget annat anges.

Deje bibliotek
14 april kl. 10.30-12.00 – Robotar (läs mer nedan)
16 april kl. 10.00-12.00 – Lek med lera

Forshaga bibliotek
14 april kl. 10.00-12.00 – Lek med lera 
15 april kl. 13.00-16.00 – Speldag (läs mer nedan)
16 april kl. 10.00-12.00 - Pärlplattor
17 april kl. 10.30-12.00 – Robotar (läs mer nedan)

Blue-Bot robotar
Prova att programmera med robotar. För barn från 6 år. 
Föranmälan till biblioteket, begränsat antal platser.

14 april klockan 10.30–12.00, Deje bibliotek  
Anmälan senast 9 april

17 april klockan 10.30–12.00, Forshaga bibliotek  
Anmälan senast 16 april

Speldag
Utmana varandra i spel som Fia med knuff, Fyra i rad, 
Othello med flera. Fina priser utlovas. För barn och vuxna i 
alla åldrar. Drop-in, ingen föranmälan.

15 april klockan 13.00-16.00, Forshaga bibliotek

Bibliotekens öppettider under lovet: 
Forshaga
Måndag stängt
Tisdag 8.30-19
Onsdag 8.30-19
Torsdag 8.30-19
Fredag 10-16
Lördag stängt
Söndag 11-14

Deje
Måndag stängt 
Tisdag 10 -14
Torsdag 10 -14

Påsklovsöppet på Deje Simhall
Här är öppettiderna för allmänhetens bad under påsklovet. 

Måndag   stängt
tisdag  10-14 och 16-20
onsdag  10-13 och 16 - 20.00
torsdag  10-14 och 16-19
fredag  10-14 och 16-20
lördag  10-14
söndag  12-16

Vi stänger insläppet en timme innan badtidens slut. För mer infor-
mation om övriga aktiviteter till exempel babysim, motionssim med 
mera se www.forshaga.se/simhall

Öppettider Fritidsbanken i Deje 
Skärtorsdag 9 april  15.00-18.00
Långfredag 10 april  stängt
Tisdag 14 april  15.00-18.00
Torsdag 16 april  15.00-18.00
Fredag 17 april  15.00-18.00

Påsklov
2020

Hubben
Vi har öppet för dig som går i åk 7 - 20 år

Aktiviteter och grillning
Vid två tillfällen på lovet kommer Hubben anordna aktiviteter 
och grillning. Ta med det du vill grilla. Aktiviteten blir inställd om 
vädret är dåligt. 

När: Onsdagen den 15 april
Tid: Klockan 13-16
Var: Deje stationsområde

Dag: Långfredag 10 april
Tid: Klockan 17 - 23
Var: Kulturhuset, Deje

Dag: Onsdag 15 april
Tid: Klockan 17 - 21 
Var: Kulturhuset, Deje

Dag: Torsdag 16 april
Tid: Klockan 17 - 21
Var: Kullagets hemvist på lärcenter

Dag: Fredag 17 april
Tid: Klockan 17 - 23 
Var: Kulturhuset, Deje

När: Torsdagen den 16 april
Tid: Klockan 13-16
Var: Hembygdsgården i Forshaga
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Håll utkik på forshaga.se för eventuella ändringar. 


