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Kontakta Forshaga kommun
Du når oss via kommunens växel 
på telefon 054-17 20 00 eller 
e-post kommun@forshaga.se. 

Välkommen!

För en del av oss 
är trygghet att 
ha en familj. För 
andra kan det vara 
ett hus, pengar på 
banken eller ett 
fast jobb. En tredje 
definierar trygghet 
som att veta att om 
något händer så 
får man hjälp. En 
del av oss har flytt 
undan krig och 

trygghet är att kunna sova utan oro 
på natten.  Att känna sig trygg och 
harmonisk är en underbar känsla som 
vi alla har rätt till.

I kommunen jobbar vi mycket med 
trygghetsskapande åtgärder. Det  
kan vara trygghet vid ålderdom, 
trygghet vid ekonomisk utsatthet  
eller trygg infrastruktur. Du som invå-
nare ska kunna lita på att barnomsorgen 
tar hand om dina barn, att skolan ger 
utbildning eller att din gammelmormor 
får stöd av hemtjänsten.

Vårt hem är kommunen, och här ska 
vi vara trygga. Ingen ska behöva oroa 
sig för fattigdom, våld eller olägen-
heter. Fast vi ska ha förståelse för att 
vi är olika, och har olika behov av 
trygghet. Ett tryggt samhälle skapar vi 
tillsammans. Ett vänligt leende eller ett 
snällt ord ger trygghet. Att veta att vi 

tar hand om varandra när vi behöver 
det ger trygghet. 

När vi stängt dörren om oss upplever 
de flesta extra trygghet men inte alla.  
Våld i nära relation är ett problem 
som vi måste hjälpas åt med. En 
otrygg människa är osäker på andra 
människor. Brist på tillit skapar ingen 
framtidstro. En otrygg människa kan 
göra oförnuftiga saker. 

Det effektivaste sättet att hindra otrygg-
het är faktiskt att vi följer de lagar som 
vi själva har beslutat. Om alla exempel-
vis följde Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer, så hade vi sanno-
likt haft mindre med smitta i Sverige.

Många företag, föreningar och invå-
nare är engagerade på olika sätt i att 
skapa trygghet, och det gör skillnad. 
För det är ju hur väl vi lyckas med 
att visa hänsyn till varandra, som 
slutligen avgör om vi får ett framtida 
samhälle som håller ihop. 

Reflex är bra!
Med reflex syns du på cirka 125 meters 
håll från en bil som har halvljuset på. 
Har du mörka kläder och ingen reflex 
syns du först på cirka 25 meter. Det är 
bra att byta ut reflexen ibland – den 
fungerar inte lika bra eller inte alls om 
den är sliten.

Belysning på cykeln
En cykel måste vara utrustad med 
reflexer och belysning. Kom ihåg att 
slå på din belysning när det börjar bli 
mörkt.

Nej se det snöar….
När det snöat börjar vi ploga vid 
ungefär fyra centimeter snö på gång- 
och cykelvägar och sex-åtta centimeter 
på gator. Vi prioriterar gång- och 
cykelvägar, förskolor, skolor, busshåll-
platser och vissa genomfartsgator. Det 
tar cirka tio timmar att ploga allt – det 

kan alltså dröja innan vi kommer till 
din gata. På vår webb www.forshaga.se/
snödagbok skriver vi hur, var och när vi 
snöröjer och sandar.

Sand
Om du behöver sanda på din tomt kan 
du hämta sand utanför kommunför-
råden i Deje (Industrivägen 2) och 
Forshaga (Industrileden 28). Ta med 
hink eller liknande.

Vandra tryggt
Det kan vara halt även om vi sandat. 
Använd rejäla skor, skor med inbygg-
da dobbar eller lösa halkskydd som 
man trär över skorna. Det är också bra 
med gåstavar som extra stöd. 

Testa brandvarnaren
En brand kan uppstå och sprida sig 
oerhört snabbt. Antalet bostadsbrän-
der ökar avsevärt under december 

och januari - det är då vi ofta tänder 
många ljus. Se till att dina brandvarna-
re har batterier som fungerar så att du 
har möjlighet att släcka eller ta dig ut 
om det börjar brinna. Du bör ha minst 
en brandvarnare per våningsplan/
lägenhet och helst en i varje sovrum. 
Brandvarnaren ska sitta i taket, minst 
50 cm från närmaste vägg. Bra också 
att ha brandsläckare och brandfilt på 
varje våningsplan.

Säkert fyrverkeri
Vissa hänsyn till andra och förbered 
ditt fyrverkeri i god tid. Placera fyr-
verkeripjäserna på en öppen plats där 
de kan stå stadigt. Håll aldrig en tänd 
fyrverkeripjäs i handen när du tänder 
eller stå i närheten efter det du tänt 
stubinen. Vänta 10-20 minuter med att 
gå fram till en pjäs som inte fungerar. 

Säkra och trygga innevånare, så väl ute på halkiga vägar som i sitt eget hem. Här kommer några värdefulla 
påminnelser inför den mörkare delen av året. Kom gärna in till oss på kommunhuset för att hämta en reflex 
till dig och ditt barn. 

Säkerhet i vintermörkret 

Skärpta allmäna råd i Värmland
Nu gäller skärpta allmänna råd gäl-
lande covid-19  i Värmland. Syftet 
är att minska trängsel och antalet 
kontakter mellan människor. Skärpta 
allmänna råd gäller till och med den 
10 december men kan komma att 
förlängas. Mer information hittar du 
på forshaga.se/corona och lansstyrelsen.
se/varmland 
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Djur skapar trygghet 
inom omsorgen

Hundar och katter på äldreboenden kan genom sin närvaro sprida trygghet 
och glädje bland boende och personal. Effekterna är goda, forskning visar att  

besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress.  
Forshaga kommer inom kort inrätta ett besökshundsteam. 

från andra dagliga verksamheter. De 
kommer enbart för att få träffa och 
promenera med Don. 

Hästen Gripen är ett vackert kallblod 
som sedan en kort tid finns på Bergs-
gården. Brukarna kommer få köra 
vagn efter Gripen. På bilden har han 
fotograferats tillsammans med bru-
karna Nathalie Gustavsson och Cesar 
Kroon Enoksen.

Fårpussar på Lillemyrsgården 
Lillemyrsgården är en Grön Arena 
gård där Forshaga kommun köpt 
platser för daglig verksamhet inom 
LSS. På Lillemyrsgården finns det 
allehanda djur, bland annat katter, får, 
höns, ankor och en lugn och fin Rott-
weiler. Brukare Sofie Hellström tycker 
mycket om alla djuren och de tycker 
om henne. Sofie visar runt på gården 
tillsammans med Camilla Risberg som 
förestår och äger Lillemyrsgården. När 
vi kommer till fårhagen ger fåret Baby 
en puss till Sofie. 

– Fåren är så kärvänliga. En av 
hönorna, Nelly, är väldigt social - så 
snart hon blivit utsläppt och fått sin 
mat, följer hon med runt under dagen, 
berättar Camilla Risberg.

I Forshaga finns sedan tidigare vård-
katten Frasse på Ullerudsgården. Även 
inom LSS-verksamheten, Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshin-
drade, finns möjligheten att träffa djur. 
Daglig verksamhet har platser på både 
Bergsgården och Lillemyrsgården.

Hundförarteamet
Hundförare Jennie Pontinder, som 
även arbetar som gruppledare på 
Lintjärn, går en utbildning för att bli 
ett diplomerat hundförarteam tillsam-
mans med sin hund Eddie. Eddie är en 
Fransk bulldogg som ibland kan vara 
lite blyg. Eddie har fått genomgå tester 
innan han blev antagen till utbildning-
en. Jennie märker att besöken med 
Eddie är bra för de lugnar och skänker 
glädje. Besökshundsteamet kommer 
att arbeta med att ge stöd, motivation, 
aktivitet och sällskap. 

Sara Röse är en av de boende som tyck-
er mycket om Eddie och hans besök. 

– Jag har haft hundar sedan fyra års 
ålder och har varit en aktiv hundägare 
hela sitt liv. Eddie är så fin, det bästa 
som hänt här säger hon med glädje i 
rösten. 

Frasse på Ullerudsgården
Vårdkatten Frasse bor på Ullerudsgår-
den och är mycket uppskattad. Frasse 

är en gråtigrerad kattherre på cirka 
åtta år, som mår gott och går dit han vill.

– Frasse är en godmodig katt, som är 
lika omtyckt bland de boende som 
bland personalen berättar Lina Eriks-
son, gruppledare på Ullerudsgården, 
hon fortsätter: Han går runt på avdel-
ningarna och ibland ut på promena-
der runt huset men han är sällan ute 
längre än en timme. 

Frasse har några favoriter bland de 
boende, de som har ulliga och gosiga 
filtar i sängarna. Där sover han gärna. 
Några ur personalen har lite mer 
ansvar för att se till att Frasse har det 
bra, men han är allas katt på Ulleruds-
gården och det trivs Frasse bra med. 
Att kunna gå vart han vill och till vem 
han vill.

Djuren på Bergsgården
Med Bergsgården, en privat anlägg-
ning i Skived, har kommunen ett gott 
samarbete. På gården finns det bland 
annat en hund, hästar, getter och 
ankor. Don är en fin, stor och lugn 
schäferhund.

– Don deltar varje dag och är mycket 
omtyckt berättar habiliteringsassistent 
Tina Anteryd och fortsätter: Han har 
också ett extra uppdrag hos oss då 
han går på promenader med brukare 
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Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
– för ett tryggt och säkert samhälle

Kommunens säkerhetsarbete

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets  
medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra.

Forshaga kommun ska vara en trygg plats för invånare och besökare. Det är ett kontinuerligt arbete att  
upprätthålla och skapa säkra miljöer, ett arbete som till stor del handlar om förebyggande åtgärder. 

Förbundets vanligaste larm gäller 
brand och trafikolyckor. Exempel på 
andra olyckstyper är utsläpp av farligt 
ämne, drunkning eller drunkningstill-
bud, nödställd person, nödställt djur, 
IVPA-larm (i väntan på ambulans) 
och suicid. Vid större insatser kan 
flera räddningsstyrkor sättas samman 
och förbundet kan på så sätt hantera 
allt från små incidenter till stora och 
komplexa händelser och flera samti-
diga larm.

Bredare uppdrag
Räddningstjänsten har också ett 
bredare uppdrag än att rycka ut på 
larm. De förebygger bränder, bland 
annat genom information, rådgivning 
och utbildning. De arbetar också på 
andra sätt med säkerhet och trygghet i 
medlemskommunerna.

Säkerhetsrådet
Trygghetsaspekten ska alltid genom-
syra alla verksamheter. En del i det 
löpande arbetet är kommunens sä-
kerhetsråd. Rådet leds av räddnings-
tjänstens samordningskoordinator och 
representanter från alla förvaltningar 
deltar. Målet med dessa träffar är att 
synliggöra befintliga brister och för-
utsäga risker som finns för att kunna 
åtgärda och förebygga. 

– Det handlar till stor del om att ligga 
steget före, att arbeta förebyggande för 
att platsen ska vara trygg, säger Claes 
Havimäki, kultur- och fritidschef. 

Trygga miljöer för unga
Utifrån metoden från Effektiv Samord-
ning för Trygghet (EST) som tagits 
fram av Brottsförebyggande rådet 
(Brå) ses flera förvaltningar, som en 
förlängning av säkerhetsrådet, med fo-
kus på trygga miljöer för unga. Grup-
pen finns till för att förebygga brott 

Brandstationerna i Forshaga kommun
I Forshaga kommun finns det brand-
stationer i Forshaga och Deje. Dessa 
bemannas med räddningstjänstperso-
nal i beredskap, även kallade del-
tidsbrandmän, som snabbt kan rycka 
ut vid bränder och olyckor. Varje år 
gör styrkorna runt 90 uttryckningar 
vardera.

En del av Räddningsregion Bergslagen
Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
ingår i Räddningsregion Bergslagen, 
RRB, en ny gemensam operativ led-
ningsorganisation för räddningstjäns-
terna i Värmlands län, Örebro län och 
delar av Dalarna, Västra Götaland och 
Västmanland. 

RRB startade i maj 2020 och syftar till 
att åstadkomma mer effektiv använd-

och otrygghet genom tidiga insatser 
när problem uppstår eller är på väg 
att kunna inträffa. Arbetet sker genom 
kartläggning där lägesbild synlig-
görs, analys för att identifiera orsaker, 
insatser som krävs för att åtgärda samt 
återkoppling för att lära av de effekter 
som arbetet gett. 

– Metoden hjälper oss att hitta risk-
områden och i dialog med polis och 
väktare blir det tydligare var de priori-
terade områdena finns, berättar Claes. 

Utbildningar för personalen 
Säkerhet är ett brett begrepp som inne-
fattar frågor om alltifrån brand och 
stöld till trafiksäkerhet och våld. Att 
kommunen ska vara en bra plats för 
alla som bor i den samt besöker den 
är en självklarhet. Som en del i arbetet 
utbildar kommunen personal i brand-
säkerhet, hjärt- och lungräddning samt 
håller utbildningar i krisberedskap. 
Under rådande pandemi har en grupp 

ning av resurser och därmed större 
förmåga och uthållighet att genomföra 
räddningsinsatser. Varje räddnings-
tjänst finns fortfarande kvar som egen 
organisation i sin kommun. Men det 
operativa samarbetet på ledningsnivå 
blir utökat och en integrerad del av 
varje räddningstjänst 

RRB omfattar 42 kommuner med  
740 000 invånare. I området finns 17 
räddningstjänster med 110 stationer 
som årligen hanterar omkring 7 500 
larm. 

Bakgrunden till RRB är att en rad stora 
händelser de senaste åren har visat att 
svensk räddningstjänst behöver orga-
nisera sig i större enheter för att öka 
sin förmåga att genomföra räddnings-
insatser.

tillsatts för att löpande kunna förändra 
och diskutera verksamheterna utifrån 
Folkhälsomyndigheten och regering-
ens restriktioner. 

Dialog
En central del i arbetet med en säker 
kommun är dialogen med invånarna. 
Genom att invånare tar kontakt med 
oss med frågor eller upplysningar får 
vi vetskap om hur miljöerna upplevs 
och kan ta frågan vidare med mål om 
att förändra och förbättra upplevelsen. 
Du når kommunen genom e-post  
kommun@forshaga.se. Vid akuta ären-
den ring polisen direkt på 114 14 eller 
SOS Alarm på 112. 
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Byggkontoret informerar

I Forshaga kommun finns Sveriges 
nöjdaste avfallskunder. Det visar 
den årliga statistiken från Avfall 
Sverige.

Statistiken från Avfall Sverige pre-
senterar all typ av avfallsmängder, 
avfallsavgifter, miljö, nöjdhet och 
bästa avfallskommun totalt sett. De 
25 bästa kommunerna presenteras 
i varje kategori. Årets avfalls-
kommun när alla olika uppgifter 
vägs samman blev Kristianstads 
kommun. Förra årets vinnare 
Ängelholm är högst i topp vad 
gäller miljöindex och Forshaga har 
landets nöjdaste kunder. 

Det är kundenkäter som ligger till 
grund för kundnöjdhetsindex. I 
vår kommun är 93 procent gan-
ska nöjda eller mycket nöjda med 
insamlingen av hushållsavfall. 
Våra invånare är även nöjda med 
besöket vid återvinningscentral och 
tillgängligheten där.

Sveriges nöjdaste 
avfallskunder

Kraven i lagen är till  
för din säkerhet 
Kommunen har i uppgift att kontrollera att företag och privatpersoner 
följer olika lagstiftningar som finns för att vi ska känna oss säkra och 
trygga i vårt samhälle. Inom området miljö och bygg kan detta handla  
om kontroll av till exempel restauranger, industrier, skolor och bostäder.

Bygglov
Vid en bygglovsprövning ser kom-
munens handläggare till att de som 
bygger kontrollerar att byggnaden 
uppfyller de krav som finns enligt 
Boverkets byggregler (BBR). Det hand-
lar om exempelvis brandsäkerhet, 
elsäkerhet och konstruktion. Dessa 
krav finns till för att i möjligaste mån 
säkerställa trygga byggnader. Den 
slutliga kontrollen sker innan bygget 
får tas i bruk, då alla krav som ställts 
ska vara uppfyllda av den som bygger.

Livsmedel
Kommunen har även tillsyn på alla 
restauranger och butiker som hanterar 
någon form av livsmedel. Denna kon-
troll är till för att säkerställa att hante-
ringen av all mat vi köper och äter inte 
ska äventyra vår hälsa. Det kan handla 
om att varor ska vara rätt märkta så 
att vi får det vi faktiskt betalar för, att 
färskvaror hanteras på ett hygieniskt 
riktigt sätt eller att en restaurangägare 

känner till risker och regler kring 
hanteringen av olika livsmedel och 
serverar säker mat.

Miljö och hälsa
Alla vill vi att våra barn ska ha en 
säker och hälsosam skolmiljö. Detta 
hjälper kommunen till med genom att 
regelbundet kontrollera skolmiljöer 
så att de inte gör elever eller personal 
sjuka eller allergiska. Kontrollen berör 
ventilation, fukt, mögel och annat som 
kan påverka inomhusmiljön.

Kommunen kontrollerar även många 
företag som har någon form av påver-
kan på miljön. Denna miljöskyddstill-
syn kontrollerar så att företagen inte 
bryter mot regler och lagar, förorenar 
luft och vatten samt att de hanterar 
avfall, buller och transporter på ett 
miljöriktigt sätt.

Tomgångskörning 
max en minut
Tomgångskörning orsakar onödiga 
utsläpp och kan ge besvär med 
hälsan. Vintertid blir utsläppen  
extra stora eftersom motorn då ofta 
är kallare än vanligt. Regeln om 
max en minuts tomgångskörning 
gäller därför i Forshaga kommun. 

Skyltjakt på 
skyltsöndagen
Med start första advent, den 29  
november, kommer du att kunna 
vara med och tävla om goda och 
schyssta vinster! Tävlingen går ut 
på att leta rätt på och skriva ned 
vilka företag och föreningar i  
Forshaga och Deje som har en 
Fairtrade-skylt uppsatt i sitt skylt-
fönster eller på sin dörr. 

Skicka in dina svar
Svaren skickar du via sms till  
073-910 05 56 eller via e-post till  
thea.rosen-sjokvist@forshaga.se. De tre 
som har hittat flest skyltar kommer 
att utses till vinnare. Om fler än 
tre har samma resultat kommer 
vinnaren att utses via lottdragning. 
Tävlingen pågår till och med andra 
advent den 6 december.  

Fairtrade City
Forshaga kommun är en Fairtrade 
City. I detta arbete samlar kommu-
nen lokala aktörer som tillsammans 
engagerar sig för en mer rättvis 
handel. Genom att agera lokalt 
och regionalt kan alla i kommunen 
bidra till att förbättra förutsätt-
ningarna för odlare och anställda i 
länder med utbredd fattigdom.

Anmäl din kamin 
till kommunen 
innan installation
Funderar du på att installera en 
braskamin? Kom ihåg att det ska 
anmälas till kommunen. Du behö-
ver få ett godkännande i form av 
ett startbesked innan du påbörjar 
installation av braskamin och ett 
slutbesked för att få börja använda 
den.

Din anmälan ska innehålla:
• Anmälan med din underskrift.
• Planritning där du markerar 

var kaminen ska placeras i 
huset.

• Fasadritning. Om du samtidigt 
tänkt installera en ny rökkanal/
skorsten så ska dess placering 
synas på ritningen.

•  Beteckning på kaminen/skor-
stenen för att vi ska kunna se 
att den är typgodkänd.

Skicka in din anmälan till miljö- och 
byggförvaltningen. Handläggnings-
tiden uppskattas till ca två veckor. 
Blanketter hittar du på forshaga.se.

Vad är ett  
slutbesked?
Ett slutbesked är ett beslut som 
du får från kommunen när du har 
byggt klart din åtgärd och skickat 
in alla de handlingar som krävts 
enligt det tidigare beviljade bygglo-
vet du fått. Inför slutbeskedet 
bedöms om det beviljade bygglovet 
har följts och om ditt bygge följer 
de krav som ställts.

Ett beslut om slutbesked innebär att 
du får börja använda din byggnad 
eller ta den i bruk och ärendet kan 
avslutas.

Det är förbjudet enligt plan- och 
bygglagen, för din egen säker-
het, att ta en byggnad i bruk utan 
mottaget slutbesked. Tar man en 
byggnad i bruk utan ett slutbesked 
måste kommunen besluta om att 
ta ut en straffavgift, en så kall-
lad byggsanktionsavgift. Denna 
summa baseras på kvadratmeter 
och åtgärdens omfattning och kan 
uppgå till flera tiotusentals kronor.

Tänk därför extra noga på att med-
dela kommunen så fort du är klar 
med ditt bygge och skicka in de 
handlingar du behöver för att kun-
na få ett slutbesked innan du börjar 
använda din byggnad. Samma sak 
gäller för anmälningsärenden så-
som eldstäder och attefallsåtgärder.

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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Festival där kulturer 
och människor möts

Kulturer möts är en årlig festival som arrangerats på Forshaga lärcenter  
varje höst sedan 2016. Namnet antyder både en mötesplats för människor  
ifrån olika kulturer, men också att olika kulturyttringar möts. På festivalen  
har besökarna fått möta musik, dans, teater, bildkonst, mat och workshops  

från en mängd olika kulturer och delar av världen.

Festivalen arrangeras av Kulturskolan 
i Forshaga och brukar vara välbesökt 
och uppskattad. 

– I år skulle vi ha haft vår femte festi-
val. Ett femårsjubileum som vi tyvärr 
fått ställa in på grund av den rådande 
situationen. Vi planerar trots allt att 
genomföra jubileet en annan gång 
och då kommer det vara episkt, säger 
Fredrik Hedberg, pedagog på Kultur-
skolan.
Istället för en festival väljer vi att i år 
lyfta personer som deltagit i evene-
manget tidigare år.

Sana Toprak
Samordnare Kulturer möts

Jag har deltagit i festivalen som en typ 
av samordnare för deltagare som stäl-
ler ut eller uppträder. Det är så synd 
att det inte blev någon internationell 
kulturdag i år på grund av coronavi-
ruset. Att vi inte kan ha vår fest med 
god mat och underhållning. Vi hoppas 
att vi ses igen nästa år!

Jag har under några år jobbat som kon-
ferencier på Kulturer Möts vilket har 
varit väldigt roligt. Jag är själv ett slags 
kulturmöte - född i Skåne av Stock-
holmska föräldrar, döpt på Gotland, 
konfirmerad i Norska sjömanskyrkan i 
Singapore och gift i Värmland. 

Jag insåg under min kringflackande 
uppväxt att det viktiga i alla kulturer 
och platser är människan. Hon är helt 
fantastisk oavsett vad hon har på sig, 
ber till eller vem hon gifter sig med. 

Jag har känt mig stolt när jag under 
Kulturer Möts träffat folk som kommit 
till mitt land av olika anledningar och 
känner sig så pass trygga här att de 
vågat visa upp det som är viktigast 
för dem, från deras hem eller kultur. 
Vi har alla en kunskapshorisont, alltså 
hur långt vi kan se tack vare våra 
upplevelser. Om vi delar med oss av 
våra horisonter då kan vi tillsammans 
till slut se hela världen. Och den är 
vacker.

foto: Sigbritt Skyttborn

Jag är 29 år, bosatt i Karlstad och 
konstnär sedan tonåren. 2017 gjorde 
jag affischillustrationen till Kulturer 
möts. Mycket av min fritid lägger 
jag på konsten som jag brinner för! 
Kulturer Möts för mig är en bra, 
inspirerande mötesplats för alla som 
i någon form sysslar med kultur. En 
stor inspiration inom kultur för mig 
var min pappa som var musiker. Jag 
hittar även stor inspiration i konsten 
och det är även ett sätt för mig att 
förmedla mig.

Hampus Karlsson
Konstnär 

Johan Fält
Konferencier Kulturer möts

Kristina Lindfors
Ungdomssamordnare 

Jag har deltagit i festivalen och skapat 
med barn för att väcka kreativitet och 
glädje. Vi har till exempel skapat pärl-
plattor i form av flaggor från världens 
länder. 

Jag vill att kultur ska vara något som 
utvecklar individen, att det är en 
möjlighet att uttrycka sig – på sitt sätt. 
Men också att ta del av andras uttryck. 
Både när det kommer till kultur som 
skapande och kreativitet och kultur 
som ett begrepp om bakgrund och 
traditioner. Festivalen är en mix av 
just det, av allt kulturliv som finns i 
Forshaga. Där kan du vara stolt över 
din tillhörighet. 
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Möt de nya ägarna av Slottet
I början av augusti sålde kommunen den gamla anrika disponentvillan som kallas Slottet. I mitten av  
oktober fick de nya ägarna nycklarna till huset. – Det är väldigt spännande säger Lennart Johansson  
som tillsammans med Helena Gullström köpt Slottet.

Konst och antikviteter
Lennart jobbar sedan 1999 heltid med 
antikviteter i sitt företag Sjövikens 
Antik. Han säljer mest till auktions-
firmor men även till privatpersoner. 
Helena arbetar som konstnär, hon bor 
och verkar i Los Angeles sedan cirka 
25 år tillbaka. Hon målar abstrakta 
figurativa tavlor i akryl och olja och 
skapar skulpturer i bland annat metall 
och betong.  Både Lennart och Helena 
såg potentialen i att använda Slottet 
som privat boende i kombination med 
utrymmen för sina yrken. 

Från Gunnarskog och Los Angeles
– Helenas syster bor bara några 
hundra meter från Slottet. Att komma 
närmare familjen är en av sakerna som 
lockar med att flytta hem till Sverige. 
Slottet är ju också ett dragplåster, 
berättar Lennart. 

- De breda fönstersmygarna är per-
fekta att ställa skulpturer i. Helena 
målar ofta stora konstverk, då krävs 
en stor vägg att hängas upp på. Dess-
utom behöver rummet vara stort, så 
att konsten kan ses på lite avstånd. 

Renovering
Paret har flera tankar om hur Slottet 
ska utvecklas. De fyra våningar kom-
mer att delas upp, de två övre planen 
ska användas till bostad. Entréplan 
samt källaren kommer att användas 
som konsthall och visningslokaler för 
antikviteter. 

– Vi ska ju bo här och boendet måste 
fungera praktiskt men samtidigt vill vi 
återställa huset till dess ursprungliga 
utseende. Vi har också med aspekten 
om tillgänglighet som är viktig. Det 
är en balansgång att tillgänglighets-

anpassa ett hus som det här utan att 
förstöra det gamla. 

Slottet har genom åren används till 
många saker, nu senast som konfe-
renslokaler för kommunens verksam-
heter. I husets källare finns ett kök 
som användes när huset var ett bed 
and breakfast, Lennart och Helena 
har planer på att kunna göra iordning 
köket för att ha ett sommarcafé där. 

– Vi hoppas kunna få klart utställ-
ningsdelen av huset så att vi kan ha 
vår första utställning sommaren 2021. 
Förutom konsten kommer jag kunna 
ställa ut och sälja mina bästa antikvite-
ter, berättar Lennart.

Frisk luft, solsken, mat utomhus, 
naturupplevelser och lite tävling. 
Det var fina höstdagar för klas-
serna på Forshaga Lärcenter när de 
vandrade Forshagaleden.

– Att göra saker tillsammans ut-
anför klassrummet är jätteviktigt. 
Under tre onsdagar i rad hade vi 
den stora förmånen att genomföra 
en äventyrsvandring från Kil till 
Forshaga tillsammans med våra 
elever, berättar Christer Haglund 
och Aron Berg på Forshaga Lär-
center. 

Aktiviteter och uppgifter
Längs vandringen fick elevgrup-
perna svara på frågor om allemans-
rätten genom en uppsatt tipspro-
menad, de fick samarbetsövningar 
att lösa tillsammans och vandring-
en avslutades med en gemensam 
lunch i naturen. Eleverna fick också 
hjälpa till att märka upp leden 
under vandringen. 

Vandringen är 14 kilometer lång 
och tar drygt tre timmar att gå 
sträckan mellan Frykstahöjden i Kil 
och SISU-gården i Forshaga.  

– Det blev en härlig dag för elever-
na. Vi ser en vinst i att bedriva skol-
verksamhet utomhus. Dessutom 
fick eleverna uppleva att det finns 
leder och vacker natur på nära håll 
i kommunen och att vandring är ett 
härligt sätt att röra sig på. 

På vandring med 
klasskompisarna

Vad händer just nu 
på Kulturskolan? 
Dags att förnya din tid, söka en ny kurs eller anmäla dig för allra  
första gången? Här kommer några tips från Kulturskolan.  

För den som redan går på en kurs är 
det dags att förnya tider på Kultursko-
lan. Det gör du genom att bekräfta den 
befintliga tiden i StudyAlong. 

För dig som inte redan går på Kultur-
skolan finns det fortfarande lediga 
kurser att söka. På Kulturskolan får du 
använda dina kreativa sidor. Lär dig 
spela ett instrument, gå på danskurs 
eller varför inte prova en bildkurs. Det 
finns även kortkurser att testa. 

Anmälan och mer information
På www.studyalong.se/forshaga hittar 
du kurskatalog, mer information om 
kursutbudet och kan boka samt be-
kräfta din plats. Om du hittar en kurs 
som du är intresserad av som redan är 
fullbokad, anmäl ditt intresse så kän-
ner vi till att fler vill delta.

Kortkurser under våren 2021:
Bildkurs med Olga Magnusson 
Testa att arbeta med oljemåleri tillsam-
mans med den lokala konstnären Olga 
Magnusson. Kursen sträcker sig över 
hela terminen och du behöver inte ha 

målat tidigare för att delta. Kom och 
prova något nytt eller utveckla ditt 
intresse!

Gör musik på datorn
I kursen Digitalt musikskapande 
kommer vi lära oss att göra musik på 
datorn. Vi går igenom grunderna i 
hur musikprogram fungerar. Vi spelar 
in sång och instrument och redigerar 
dem samt lär oss om loopar och samp-
lingar. Kursen riktar sig till nybörjare 
som vill prova på men även de som 
redan provat lite själva och vill komma 
vidare.

Psst! Följ @kulturskolanforshaga  
på Instagram!
Du vet väl om att Kulturskolan har 
skaffat Instagram? Följ @kultursko-
lanforshaga redan idag för bilder och 
klipp från verksamheten och inte 
minst för att inte missa årets advents-
kalender. Varje dag från första decem-
ber fram till julafton öppnas en lucka!
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Vi hoppas på snö i vinter! Det finns flera platser i vår kommun som  
du kan besöka för skidåkning, skridskoåkning eller pulkaåkning. 

Skidor
Ta med slalomskidorna eller din snow-
board till Dömlebacken. Här finns lift 
och belysning. En perfekt dagsutflykt 
för utförsåkning!

Åker du hellre längdskidor finns 
spårcentraler vid motionsspåren i 
Skived, SISU-gården och vid Skivtjärn 
vid skidstugan i Deje. Även dessa spår 
har belysning under dygnets mörkare 
timmar. 

Skridskor
I Olsäter finns en ishockeyplan utom-
hus på Olevi idrottsplats. 
På flera platser spolar privatpersoner 
upp isplaner. Det finns möjlighet att 
spola is på lämplig plats och privatper-

Vinterskoj

soner kan låna utrustning för detta av 
kommunen. Kontakta växeln på 054-17 
20 00 för att få veta mer om detta. 

Pulka
Det finns flera pulkabackar med 
belysning i kommunen. I Deje finns 
backen i Tjusbol. I Forshaga hittar du 
dem på Stackbråtarna, i Grossbol och 
Skivudden. Vid Lundagård finns en 
backe utan belysning för vinterlek och 
pulkaåkning. 

Mer information om motionsområden 
och friluftsliv finns på forshaga.se. Anmäl dig till  

Lustenrundan 2021 
Varje år, den sista helgen i augusti, 
hålls kommunens konstrunda 
Lustenrundan. Vi planerar för att 
genomföra konstrundan så som 
traditionen lyder och hoppas att du 
vill delta! 

Besök vår webbplats och fyll i 
formuläret för att anmäla dig som 
utställare till konstrundan. Vi be-
höver ha din anmälan senast den 1 
februari 2021. Anmälningsformulär 
och mer information hittar du på 
forshaga.se/ lustenrundan

Rådgivning för dig 
med en idé
Har du en idé, en dröm om eget 
företag eller kanske redan en färdig 
plan? Nyföretagarcentrum Södra 
Värmland ger dig som funderar på 
att starta eget företag, eller redan 
har startat, kostnadsfri rådgiv-
ning. Här finns erfarna rådgivare 
som hjälper dig med din affärsidé, 
frågor kring budget, marknadsfö-
ring eller vad du vill som rör ditt 
företagande. 

Boka tid, få en länk via mail och 
koppla upp dig via dator, surfplatta 
eller telefon så bollar vi tillsam-
mans. Boka här: nyforetagarcentrum.
se/sodravarmland/ 

Pssss.Förutom rådgivningar så 
finns det olika kurser att gå, kolla 
in i kalendariet och se om något 
passar dig.

Jullovsaktiviteter
Vet du inte vad du ska göra på jul-
lovet? Håll utkik på webben där vi 
publicerar lovaktiviteter för barn och 
unga: forshaga.se/lovaktiviteter 

Föreningslivet 
ställde om 
Coronapandemin har påverkat oss 
alla på olika vis. Föreningslivets 
påverkan har varit påtaglig med 
inställda arrangemang, minskade 
medlemsantal och förändrade för-
utsättningar att bedriva verksamhe-
ter som vanligt. 

Det lokala föreningslivet i Fors-
haga har under året däremot varit 
kreativa och anpassat sig efter de 
speciella omständigheterna trots 
allt. Genom utomhusträningar,  
anpassningar i föreningsanlägg-
ningarna och nya idéer på verk-
samhet har föreningarna fortsatt 
kunna erbjuda fritidsaktiviteter 
för invånarna. Flera föreningar har 
också tagit hand om utomhusan-
läggningar och friluftsområden 
vilket möjliggjort spontana  
aktiviteter, motion och naturliv. 

Vi vill skicka ett varmt tack till alla 
våra ideella krafter för detta unika år!

Julkänsla på  
hembygdsgården
Forshaga Hembygdsförening  
arrangerar under advent och julhel-
gerna en utställning på hembygds-
gården i Skived. På de historiska 
byggnaderna har föreningen hängt 
upp fotografier från bildarkivet. 
Bilderna är kulturhistoria från  
bygden som visar hur det såg ut 
vid julfiranden förr i tiden. De 
 kommer att finnas att beskåda  
dygnet runt, utomhus, under  
december månad. Mer information 
på hembygd.se/forshaga. 

Utmärkelsen
Årets Sola utses genom en öppen 
nomineringsprocess där invånare i 
Karlstad får nominera sin favorit. I år 
gick utmärkelsen till Linn Sönstebö 
Mossberg som utvecklat och driver 
Gamla Kraftstationen i Deje. 

Motiveringen
Motiveringen för utmärkelsen löd: 
Linn Sönstebö Mossberg sprider glädje 
och upplevelser till både gamla och 
unga. Linn har utvecklat Gamla Kraft-
stationen till ett fantastiskt besöksmål i 
Karlstadsregionen och gett människor 
som står långt från arbetsmarknaden 
framtidstro och hopp. Verksamheten 
har ett stort socialt engagemang och 
har under åren utvecklats till en sam-
lingspunkt för många olika aktiviteter. 

Sola i Karlstad
Målbilden för utmärkelsen Årets Sola 
är Eva-Lisa Holtz, servitrisen som star-
tade sitt eget värdshus. Hon levde och 
verkade i Karlstad på 1700-talet och 
kallades för Sola i Karlstad för att hon 
alltid var så glad och gästvänlig. 

Förutom att Sola ska vara en god 
ambassadör och representant för 
Karlstadsregionen så ska Årets Sola 
uppfylla följande kriterier:
• Vara inspirerande – och bidra till 

en livlig och inspirerande region.
• Vara driftig – går gärna från ord till 

handling och vill hitta nya vägar.
• Ha ett gott bemötande och vara en 

glädjespridare.

Linn Sönstebö Mossberg 
är Årets Sola
Karlstads kommun delar varje år ut utmärkelsen Årets Sola till en  
person som ses som en god representant för Karlstadsregionen. 



Biblioteket tipsar:
Feelgood med julkänsla
Biblioteket har samlat lästips inför julledigheten och sköna dagar  
i raggsockor. Vill du låna någon av böckerna är du välkommen  
till biblioteket i Forshaga eller Deje.

En oönskad julklapp av Sara Molin
En oönskad julklapp är en julroman 
fylld av humor, värme, komplicerade 
famljerelationer och kärlek i en stress-
sig sjukhusmiljö.  

Älskade jävla jul av Birgitta Bergin
Under decembers första 24 dagar följer 
vi Amy, deckarförfattare vars första 
roman säljer dåligt trots otaliga sociala 
medieinlägg. Plötsligt kontaktas hon 
av ett stort förlag och är snart i hän-
derna på en ytlig förläggare som vill 
att Amy ska skriva erotisk crime. En 
lättläst, välskriven bok som närmast 
kan beskrivas som feelbad.

Jul i krinolin av Amanda Hellberg 
En lättläst och underhållande roman-
cebok med hög sträckläsningsfaktor. 
Den utspelar sig i historisk miljö, 
närmare bestämt år 1870, efter den 
svåra hungersnöden. En oemotstånd-
lig kärlekshistoria som sprakar av 
julstämning, godsaker och passion.  

Öppettider jul och nyår
Forshaga bibliotek
23 december 10.00–15.00
24-27 december stängt
28 december 10.00–18.00
29 december 10.00–18.00
30 december 10.00–15.00
31 december stängt
1-3 januari stängt
4 januari 10.00–18.00
5 januari 10.00–15.00
6 januari stängt

Deje bibliotek
Julstängt 23 december till 6 januari. 

Meröppet (även under jul och nyår):
Måndag-onsdag 06.00-22.00
Torsdag stängt
Fredag-söndag 06.00-22.00

Observera att bibliotekens öppettider 
kan komma att förändras med  
anledning av coronapandemin.

Dina sopor under 
jul och nyår
Under jul- och nyårsveckorna 
hämtar Suez dina hushållssopor 
på andra dagar än normalt. För att 
vara säker på att få din tunna tömd 
måste du ställa ut den på söndagen 
innan tömningsveckan och låta den 
stå till dess den är tömd.

Du som har ordinarie tömning 
vecka 52: ställ ut kärlet söndag  
20 december
Du som har ordinarie tömning 
vecka 53: ställ ut kärlet söndag  
27 december

Öppettider på  
återvinningscentralen:  
23 december 07.30-15.30
24-27 december stängt
28 december 07.30-15.30
29 december 07.30-19.00
30 december 07.30-15.30
Nyårsafton stängt
Nyårsdagen stängt
2 januari  10.00–15.00
3 januari  stängt
4 januari  07.30-15.30
Trettondagsafton 07.30-19.00
Trettondedag jul  stängt

Sophämtning 2021  
- byte av vecka 
Det är två ojämna veckor vid års-
skiftet vilket gör att du får ”ny” 
vecka för hämtning av hushålls-
soporna. 

Du som har hämtning vecka 52 
(jämn vecka) får hämtning nästa 
gång vecka 1 (ojämn vecka). 
Du som har hämtning vecka 53 
(ojämn vecka) får hämtning nästa 
gång vecka 2 (jämn vecka). 

Byte jämn/ojämn vecka gäller även 
den som har månadshämtning. 


