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Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

Tänk att det gått un-
gefär 60.000 år sedan 
vi människor började 
prata med varandra. 
Naturligtvis var inte 
språket så sofistike-
rat på den tiden som 
det är idag, men visst 
kunde man säkert 
göra sig förstådd 
kring det mesta. Idag 
kan flera av oss prata 

både tre och fyra språk och med så många 
olika dialekter som vi använder, blir bland-
ningen både betydande och spännande.

Att ta sig tid att prata med varandra är 
viktigt. Det kan vara i hemmet, på arbets-
platsen eller i ett möte med en eller flera 
människor. När vi pratar med varandra så 
löser vi problem, vi förstår också fler män-
niskors egna upplevelser och vi kan tala 
om vad vi själva vill eller tycker. 

Ett gott samtal ger oss möjlighet att kom-
municera och interagera på så sätt att vi 
skapar en god dialog. Du och jag har näm-
ligen en massa tankar, idéer och kunskaper 
som gör att de vi samtalar med, dels kan 
förstå mer av oss och att vi även kan lära 
mer av varandra. 

I dagens mediabrus matas vi varje dag av 
en massa budskap där både sanning och 
saga kan förekomma. Jag tror att det är 

bra att vi är medvetna om att det är så, 
för det kan vara alltför lätt att föra en 
skröna vidare. Ibland kan det också vara så 
att vi missförstår varandra, och det är ju 
onödigt. Det är därför grundläggande att 
vi tar oss tid för att förvissa oss om att vi 
förstår varandra. Att vara rak och tydlig är 
bra, utan att vi för den skull sårar någon 
annan. Vi måste alla lyssna ordentligt och 
komma ihåg att vi faktiskt är beroende av 
varandra då vi bor på samma plats och ska 
dela på våra gemensamma resurser.

En god regel är att lyfta frågor tidigt innan 
de hunnit bli surdegar. Jag tror att vi alltid 
vinner på att ta upp en diskussion där 
var och en argumenterar för det som den 
tycker är viktigt. I vår kommun vill vi gärna 
föra dialog med dig. För det är så att när vi 
11.500 invånare som bor här både förstår 
och använder oss av varandra, det är då vi 
kan lösa våra gemensamma frågor. En rak 
och tydlig dialog ska finnas, där vi både 
kan prata, men framförallt höra, varandra. 
Våra diskussioner ska alltid vara framtidsin-
riktade, engagerande och öppna, så att vi 
kan utveckla vår verksamhet och vår kom-
mun. Det är på det sättet som engagemang 
och nya idéer kan växa fram. 

Så lite mer tid för att prata och lyssna,  
så löser vi allt så mycket bättre!

PERS KRÖNIKA

Snart står våra två nya förskolor klara. 
I förra numret av Kontakten bad vi om din 
hjälp att komma på passande namn. Vi 
har fått in många bra och kreativa förslag 
som vi tagit med oss till namngruppen.

Namngruppen består av rektorer och 
förskolornas personal. De kommer, utifrån 
de inkomna förslagen, att välja ut de nya 
förskolornas slutgiltiga namn.

Tack för alla kreativa namnförslag!
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Att vara medlem i politiska partier och  
föreningar har varit en viktig del i byg-
gandet av vårt samhälle. Eftersom det 
idag inte är lika vanligt att invånare är 
medlemmar i politiska partier vill vi prova 
nya former för inflytande och delaktighet 
för att kunna hantera vår tids utmaningar 
och ta del av människors engagemang.

Invånardialog ger förtroendevalda och 
tjänstemän förutsättningar att fatta 
bättre beslut och bättre förstå behov och 
möjligheter hos invånare i vår kommun. 
Den ger också invånare större kunskap om 
kommunens ansvar och prioriteringar.

Policy för invånardialog
Nu under hösten 2017 antog kommun-
fullmäktige en policy för invånardialog. 
Policyn innehåller huvudprinciper som är 
styrande i arbetet med invånardialog i 
kommunen. Syftet med policyn är att se 
till så att arbetet med invånardialoger görs 

på ett strukturerat och genomtänkt sätt 
där fokus ligger på att lyssna och sätta 
invånarna i centrum.

Invånardialog i Forshaga kommun  
ska kännetecknas av:

Värdskap
Invånardialog sker med ett respektfullt 
bemötande, lyhördhet och på ett förtroen-
deingivande sätt. 

Möjlighet för alla att delta
Förtroendevalda har ansvar för att före-
träda och nå ut till alla invånargrupper i 
Forshaga kommun. 

Invånardialog
  för bättre beslut

Alla invånare i Forshaga kommun ska ha möjlighet att påverka, inte bara genom att rösta vart fjärde år. 
Genom att ta tillvara era synpunkter och idéer kan vi utveckla och förbättra våra verksamheter. I en 
liten kommun är närheten en fördel - närheten ger större möjlighet till delaktighet och påverkan.

Ett av Forshaga kommuns övergripande 
mål lyder ”Våra invånare är delaktiga 
genom information och öppen dialog”.
Läs mer i vår strategiska plan på webben.

Information & dialog

Öppenhet
Deltagare ska ges kunskap om dialogens 
syfte, hur dialogen och beslutsprocessen 
går till och hur resultatet ska användas.

Tydlighet
Syfte och roller ska vara tydliga för att 
inte skapa felaktiga förväntningar. 

Återkoppling
God kommunikation och återkoppling är 
en förutsättning för att invånare ska kunna 
tillvarata sina demokratiska rättigheter.

Utvärdering
Processer, metoder och resultat ska utvär-
deras systematiskt och vidareutvecklas.

Vill du veta mer om hur vi  
arbetar med invånardialog
Policyn för invånardialog finns att läsa  
på vår webbplats: forshaga.se/dialog.

Tem
a

! 
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Barnen 
 bestämmer

Var med och hjälp oss att utforma den nya lekplatsen vid Anneberg i Forshaga. 
Du har kanske barn, barnbarn eller ibland får besök av barn som gärna vill vara 
på en rolig lekplats. Ta hjälp av barnen och tyck till om våra tre förslag. 

Platsen för den nya lekplatsen är på grönområdet  
nära gatorna Lindåsgatan, Ängbråtsgatan och  
Annebergsgatan. Idag finns där en mindre lekplats 
med gungställning och supernova. Det finns också 
pulkabacke och ytor för fotboll och skridskor. 

Vi har valt att utforma den nya lekplatsen med ett 
tema. Den blir större och har mer utrustning än en 
vanlig lekplats i ett villakvarter. Detta blir den fjärde 
temalekplatsen i kommunen; den första byggde vi på 
Västra Dejefors.

Te
m

a
! 
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Så här går röstningen till

På vår webb presenterar vi tre förslag på hur lekplatsen skulle kunna se ut. De tre förslagen  
kallar vi Skogen 1, Skogen 2 och Skeppsbrottet. Det förslag som får flest röster kommer att  
ligga till grund för hur den nya lekplatsen ska se ut. Vi räknar med att den står färdig våren  
eller försommaren 2018.

På webben finns flera bilder av varje förslag. När du röstar kan du lämna egna kommentarer  
och ge förslag om att byta en lekutrustning till något annat. Rösta senast den 8 januari 2018 
via formulär på vår webb.    www.forshaga.se/temalekplats

I förslaget Skogen 1 finns stor klätterställning med rutschkana, gungor, sandlek i två nivåer,  gunglek, liten bladkarusell, 
snurrande klätternät, balansbana och supernova. Underlaget är gräs, konstgräs, träflis och stenmjöl (gångar).Skogen 1

1

I Skogen 2 finns en stor lekställning för olika åldrar med ett tydligt skogstema. Det finns klätternät, flera rutschkanor och 
många möjligheter att klättra. Gungställning, sandlek och supernova finns också. Underlaget är träflis och gummimattor.Skogen 2

2

I förslaget Skeppsbrottet finns en balansbana, klätterlek i form av en båt, sandlek, gungor, studsmatta i marknivå, linbana på 
25 meter, en gunglek i form av en timmerflotte och en supernova. Underlaget är träflis, gummimatta och gräs.Skepps-

brottet

3
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Namninsamlingen lämnade Olivia personli-
gen över till Per Lawén som är kommunalråd 
och budskapet löd: Hej kommunen, vi vill 
ha en lekpark på Skivsta som vi kan leka i. 

Brevet diariefördes som en inkommen 
handling och lämnades till kommunteknik 
och service. Lekplatsen på Skivsta fanns 
redan med i planerna men när brevet 
från Olivia och hennes kompisar kom tog 
bygget fart lite tidigare än tänkt. Nu står 
lekplatsen färdig och det är full rulle när 
barnen testar den nya utrustningen.

Hur kom du på idén med 
en namninsamling, Olivia?
—Jag bor ganska nära lekparken, och vi 
brukar gå hit ibland men det fanns inte 
så mycket att göra, berättar Olivia. Då 
kom jag på att man kanske kunde samla 
in namn och lämna till kommunen! Det var 
inte så svårt, det tog kanske två dagar bara.

Vad tycker ni om den nya lekparken?
—Jag tycker att den nya lekplatsen är jätte-
rolig, säger Olivia. Spiralsnurran är roligast!
—Rutschkanan är snyggast, tycker Noel 
som är fyra år och också bor på området.
—Det blir roligare att gå hit nu, säger 
Linnéa, åtta år. Förut fanns det bara en 
gunghäst och sand som man fick i skorna.

Olivia gjorde en namn-
insamling för ny lekpark
Olivia är sju år och bor på Skivsta i Forshaga. Hon tyckte att 
lekplatsen på Skifstagatan hade mer att önska och startade en 
namninsamling bland barnen på området. 

Bibliotekens 
julöppettider
Forshaga bibliotek
24-26/12 stängt
27-28/12 10.00-18.00
29/12 10.00-16.00
30/12-1/1 stängt
2-4/1 10.00-18.00
5/1 10.00-15.00
7/1 stängt

Deje bibliotek
Julstängt 22/12 – 7/1

Anser du att 
Forshaga centrum 
passar alla åldrar?
  Oscar, 15
Ja, det finns ju skateparken för ungdo-
mar sedan vet jag inte riktigt vad det 
finns för de äldre för det är ingenting 
jag direkt brukar kolla på. 

  Chandrika, 50
Nej, jag tycker det saknas ett ställe där 
ungdomar kan samlas/besöka varje dag 
där de kan umgås. 

  Alva, 15
Nej, för att det inte är så mycket att 
göra. Det finns inte direkt så många 
ställen att vara på förutom typ lärcen-
ters parkering och före detta multi. 

  Janne, 50
Ja, det är bra som det är. 

Av Nikita Jönsson 
och Asta Henningsson 

Elevens val, klass 9D 
Forshaga lärcenter

Te
m

a
! 
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Tyck till om
utvecklingen av 
Forshaga centrum
Hur kan vi tillsammans utveckla Forshaga centrum? Nu kan du vara med att påverka hur ett framtida 
centrum ska se ut. Lämna dina konkreta förslag eller fiffiga idéer till oss via en karta på vår webbplats. 
Dina synpunkter bidrar till att peka ut riktningen för utvecklingen av centrum i Forshaga. 

Varför centrumutveckling  
och invånardialog?
Centrumutvecklingen är en kraftsamling 
för att höja dragningskraften till Fors-
haga centrum, för kommunens invånare, 
besökare och som plats. Målet är att 
Forshaga centrum ska bli mer levande och 
attraktivt. 

Invånardialog är en viktig del i arbetet 
kring centrumutveckling. Syftet med dia-
logen är att, på ett kreativt och lustfyllt 
sätt, samla in idéer och konkreta förslag 
kring hur centrum ska bli mer attraktivt, 
levande och tillgängligt. Förslagen som 
kommer in kommer vara vägledande i 
ett gestaltningsförslag som ska tas fram i 
nästa fas.

Hur kommer processen att se ut?
September 2017 - januari 2018
Dialog kring centrumutveckling genomförs 
genom att politiker och tjänstepersoner 

bjuder in till fysiska möten med samtal 
och synpunktsinsamling. Dialogen sker 
också via kommunens webbplats. 

Vår 2018
Utifrån de idéer och förslag som vi får 
in genom dialogen tar en arkitekt fram 
några skisser (gestaltningsförslag) på hur 
Forshaga centrum kan komma att se ut i 
framtiden. Gestaltningsförslagen ställs ut 

i kommunhuset, Forshaga Lärcenter och 
på webben, och då startar vi en ny dialog 
där du har möjlighet att tycka till kring de 
olika förslagen.

Höst 2018 
En plan för centrumutveckling tas fram 
utifrån ett slutligt gestaltningsförslag och 
lämnas till kommunfullmäktige för beslut 
hösten 2018.

Vad tycker du? Gör så här:
1. Gå in på webbsidan forshaga.se/dialogcentrumutveckling
2. Klicka på knappen uppe i vänstra hörnet och sedan den  

plats i kartan du vill att kommunen ska utveckla
3. Välj mellan följande kategorier att tycka till om: Trafik och gång- och cykel-

vägar, utomhusmöbler och utrustning, plantering och växter, belysning, konst 
och utsmyckningar

4. Lämna din kommentar och välj om du vill ha återkoppling kring projektet
5. Klicka på ”Spara min plats”

Senast 31 
januari 
behöver vi dina 

synpunkter

Tem
a

! 
INVÅNARDIALOG | VAD TYCKER DU?
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Visst vill vi ha 
en vit jul
Missbrukar någon i din närhet alkohol 
eller andra droger? Många påverkas  
negativt av andras drickande/drogande. 
Både vuxna och barn.

Känner du oro inför julen? 
Vi på Trappan finns för dig om du vill 
ha någon att prata med. Du når oss på 
telefon vardagar mellan 8-16.
Vi har tystnadsplikt.

Kontakta Trappan
Tord Englund  054-17 22 79   
Annica Widström  054-17 21 58
Anette Hult  054-17 21 99     
Kommunens växel  054-17 20 00

Spelmissbruk
Från den första januari 2018 gäller 
nya regler gällande spelmissbruk. Med 
spelmissbruk avses missbruk av spel 
med pengar. Det innebär att kommunen 
ska ge bättre förutsättningar att få vård 
och hjälp och även behandlingsinsatser 
för att kunna komma ur problemen. 
     
På Trappan jobbar två beroendetera-
peuter och en boendestödjare. Du kan 
vända dig direkt till Trappan för rådgiv-
ning. Vi har tystnadsplikt.

- Vi är mycket glada att vi tagit första 
steget att nå målet* om 100 procent 
ekologiska, rättvisemärkta och/eller när-
producerade livsmedel, säger kommunens 
kostchef Maria Källström.

KRAV-certifiering
Under hösten har kostenheten arbetat för 
att måltidsverksamheten ska bli KRAV-
certifierad. Certifieringen har skett på den 
första nivån, en stjärna, vilket innebär 
att 15 livsmedel bytts ut till ekologiska 
och/eller MSC-märkta. Det är bland annat 
flera mejeri- och fiskprodukter och olika 
torrvaror. Förutom dessa 15 livsmedel finns 
kravet att använda miljömärkta rengö-
ringsprodukter och att successivt göra mil-
jömedvetna val inom hela produktionen. 

Certifieringen avser all mat- och livsmedels- 
hantering på samtliga kök i kommunen. I 
köken produceras mat till skola, förskola, 
hemtjänst och äldreboenden. Arbetet 
kommer nu att fortsätta för att under 
2018 nå nivå två, det vill säga 25 procent 
ekologiska produkter. 

* Måltidspolicy
Kommunfullmäktige antog en mål-
tidspolicy i november 2016. Policyn 
innebär bland annat att andelen 
ekologiska, rättvisemärkta och/eller 
närproducerade livsmedel ska öka 
till 100 procent senast år 2030. Kom-
munfullmäktige beslutade samtidigt 
att närproducerade livsmedel är så-
dana som är producerade i Värmland. 

Våra restauranger
är nu KRAV-certifierad
I våra kök produceras mat till skola, förskola, hemtjänst och äldre-
boenden. Genom att vi satsat på fler ekologiska och MSC-märkta 
produkter har hela måltidsproduktionen KRAV-certifierats.

Idag finns cirka  
1 170 KRAV-certifierade  

restauranger, förskolekök,  
storkök och caféer 

i Sverige.

Källa: krav.se
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Konstnärligt
Under några veckor i slutet av oktober bad vi er att skicka in förslag 
och skisser på vad ni vill att vårt nästa offentliga konstverk ska inne-
hålla. Vi har fått in mängder med teckningar och texter. Här ovan är 
ett urval av det material vi fått in. 

Konstnären Henric Thåg har gjort ett 
skissarbete utifrån era tankar som ska 
bli konstverket på väggen vid multisport-
arenan. Han säger:

—En stor del av vad jag saknar i det offent-
liga rummet är att invånare själva ska få 
bestämma hur miljön de vistas i ska se ut. 
Därför är det för mig som konstnär intres-
sant att få kombinera min egna konst-
närliga frihet med tankar och idéer från 
Forshagaborna. Det kommer bli ett flöde 
som förhoppningsvis symboliserar tankar 
från både stora och små, äldre som unga.

För att konstverket ska bli så beständigt 
som möjligt och hålla i många år har vi 
beslutat att det praktiska arbetet kommer 
att dra igång under april månad och vara 
klart i maj.  

Här visar vi upp ett litet urval av de teck-
ningar som vi fått in. I textform är bland 
annat förslagen att väggen ska skildra 
detaljer som förknippas med Forshaga, 
till exempel flottningen, fritidsbanken och 
historiska byggnader.

Tack alla för ert engagemang!

Rättelse
I kontakten nr 5 2017 handlade det om 
Forshaga kommuns föreningsliv. Där 
beskrevs bland annat de olika brukar-
organisationerna som finns represen-
terade i kommunen. Vi glömde nämna 
PRO Ullerud och ber om ursäkt för det. 
De nås via e-post på ullerud@pro.se. 
Ordföranden är Johnny Jensen.

Beröm, förslag 
eller klagomål
Har du synpunkter på någon av våra  
verksamheter?  De vill vi gärna ha reda 
på. De är värdefulla och hjälper oss att 
utveckla och förbättra vår service och 
våra tjänster. Synpunkterna lämnar du 
enklast via vår webbplats.

Du kan välja om du vill vara anonym 
eller om du vill att vi ska kontakta dig. 
Du får alltid svar inom tio dagar om 
vad som gjorts, eller vad som kommer 
göras med dina synpunkter.

Lämna synpunkt
forshaga.se/synpunkten

Gäller det istället en felanmälan  
lämnas den via forshaga.se/felanmälan

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

Du kan också följa vårt Face-
book-flöde på mikrobloggen 
Twitter på kontot 
@forshagakommun

5 5 6
Den 1 december 2017 
hade vi 3556 gillare på 
vår facebooksida.

3
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Adrian Häggbom Alice Axelsson Alice Eriksson Alma Viljanen

Hej förälder! 
Du vet väl om att du kan 
beställa en förstoring av 

bilden från bebisuppvaktningen? 

Ring vårt tryckeri,  
telefon 054-17 20 93. 

Några gånger om året åker Forshagas 
kommunalråd runt i kommunen för att 
hälsa på och fira familjernas nya medlem-
mar. Barnet får blommor och kommunens 
maskot Björn. Bebisuppvaktningarna har 
blivit en fin tradition sedan första besöket 
år 2000. Och med omkring 100 uppvaktade 
bebisar varje år har besöken blivit många! 
På dessa 17 år träffat inte mindre 1919 
familjer. 

Uppvaktning och dialog
För oss är besöken mer än ett trevligt sätt 
att välkomna våra nya invånare. Det är 
också ett sätt att få en stund att prata 
med de nyblivna familjerna och ta del av 
deras synpunkter och funderingar. Inför 
varje besök ber vi föräldrarna att fundera 
på om de har något de vill fråga eller föra 
fram som rör Forshaga kommun och vår 
verksamhet. Dessa frågor och synpunk-

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn välkomna genom att besöka dem och deras familjer, 
överlämna blommor och en nalle med barnets namn på. Tillbaka får vi massor av viktiga synpunkter  
och förslag som gör att vi kan utveckla vår gemensamma plats att bo, leva och verka på!

ter tar vi med oss till berörd verksamhet 
och, om man vill, återkopplar vi inom tio 
arbetsdagar efter besöket.

Babyboom
Förra årets babyboom verkar ha hållit i sig 
även i år. Vi har därför inte hunnit besöka 
alla bebisar födda under 2017 men vi  

kommer att höra av oss. Du som har gått 
på BVC någon annanstans än i Forshaga får 
gärna höra av dig, det är annars den vägen 
kontakten förmedlas.  

Lina Wiklundh
Telefon: 054-17 22 13
E-post: lina.wiklundh@forshaga.se

Tack till alla härliga barn och 
familjer vi fått möjligheten att 
möta under året som gått
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Melanie Thunell Sigrid AnderssonMilan Liiv Pennie Edenvik Lanz

Fanny Jansson Moen

Sigrid Gustafsson

Ayla Bryske

Ishaq Aman

Tindra Leanderz

Ebbe Johansson

Jack Haglund

Tuwa Skogh

Elise Iwanska

Julie Asplund

Viola Fredholm

Emil Falk
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Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar vad mark- och vat-
tenområden ska användas till och hur be-
byggelsen ska se ut. Det kan till exempel 
handla om var man får bygga bostäder, var 
handel ska finnas eller vilken mark som ska 
bevaras som naturmark.

Dialog vid detaljplaner
Innan en ny detaljplan börjar gälla måste 
kommunen föra dialog med berörda parter i 
ett så kallat samråd. Detta kan innebära att 
du som privatperson får chansen att tycka 
till och föra fram åsikter kring ett förslag 
till detaljplan, innan den genomförs. 

Om du som privatperson anses vara berörd 
så meddelas du och får chans att tycka 
till. Dina synpunkter tas i beaktning av 
kommunen i det fortsatta planarbetet och 
kan leda till en förändring i förslaget innan 
den fastställs. Åsikter som behöver en 
kommentar får detta i en så kallad sam-
rådsredogörelse, som alla kan ta del av, 
så att du kan se hur kommunen tänkt och 

om dina åsikter lett till någon förändring. 
Ibland har kommunen så kallade samråds-
möten som berörda personer bjuds in till. 
Detta händer oftast när kommunen tror 
att det finns många åsikter och mycket 
att diskutera kring ett visst förslag. På så 
vis blir det lättare att föra en dialog och 
ställa frågor som privatperson och man 
kan förhoppningsvis få svar direkt från 
ansvariga tjänstemän och ibland politiker 
som är med på mötet.

Möjlighet att påverka vid bygglov
Ett bygglov kan lämnas utan att gran-
nar får tycka till om det följer gällande 
detaljplan. Däremot när åtgärden avviker 
från detaljplan vill kommunen höra vad 
grannarna tycker innan ett beslut kan 
tas. Kommunen hör berörda grannar och 
fastighetsägare genom en så kallad remiss 
som skickas med brev. Om en åtgärd är 
placerad närmre tomtgräns än 4,5 meter 
så ser kommunen alltid till att ett skriftligt 
medgivande från berörd granne finns innan 
bygglov beviljas.

Dialog vid detaljplaner 
och bygglov
Var med och påverka hur kommunen ska utvecklas genom  
att tycka till när vi tar fram nya detaljplaner. Anses du vara 
berörd har du alltid möjlighet att lämna synpunkter.  
Detsamma gäller vid prövning av vissa bygglov.

Kommunala råd
I kommunen finns tre råd som kontinu-
erligt för in synpunkter och förslag till 
våra politiker. Det är Näringslivsrådet, 
Kommunala Rådet för Pensionärer och 
Funktionsnedsatta (KRPF) och Forshaga 
ungdomsråd (FUR).

Näringslivsrådet
Näringslivsrådet verkar för att få en 
naturlig koppling mellan kommun och 
näringsliv där alla företagare kan vara 
med och påverka kommunens utveck-
ling. En levande dialog mellan företag, 
politiker och tjänstemän är mycket vik-
tig för att nå ett bra näringslivsklimat.

Kommunala Rådet för Pensionärer  
och Funktionsnedsatta (KRPF)
I KRPF samlas företrädare för pensio-
närsorganisationer och för de intresse-
organisationer inom handikapprörelsen 
som finns inom kommunen.

KRPF fungerar som ett remissorgan 
och forum för samråd före kommunala 
beslut i frågor som särskilt påverkar de 
grupper som representeras i rådet.

Forshaga Ungdomsråd (FUR) 
Forshaga Ungdomsråd (FUR) är en 
organisation av och för ungdomar. I 
ungdomsrådet sitter för närvarande tio 
ungdomar i åldern 13-25 år. Ungdoms-
rådets huvuduppgift är att få fler 
ungdomar engagerade och på så vis få 
ett ökat ungdomsinflytande.

FUR ses vanligen varannan vecka. Varje 
termin går de också ut i kommunens 
högstadieskolor och gymnasieskola för 
att arrangera påverkanstorg. 

Te
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Plogning
Ansvarig arbetsledare beslutar när 
plogningen ska börja. För att vi ska ploga 
är snödjupsgränsen 3-4 cm på gång- och 
cykelvägar och 6-8 cm på gator. Normalt 
börjar vi inte ploga förrän det har slutat 
snöa men om vi räknar med stora mängder 
börjar vi ploga efter cirka 12-15 cm. Det 
tar cirka tio timmar att ploga allt och vi 
börjar med genomfartsgatorna och de 
viktigaste gång- och cykelvägarna. 

Vår ambition är att det ska bli så små 
plogvallar som möjligt vid infarter till fast-
igheter. Dagarna efter snöfall tar vi bort 
vallar i vissa korsningar, vid parkeringar för 
rörelsehindrade och vid bussfickor.

Fastighetsägarens skyldighet
Varje fastighetsägare är skyldig att skotta 
och sanda längs med sin fastighet. Om det 
kommer mycket snö, kan kommunen lägga 
snö på trottoarerna. Då behöver fastighets-
ägaren inte skotta och sanda ”sin” trottoar. 

Det inte tillåtet att köra snö från fastig-
heter och infarter ut i körbanan. Lägg i 
stället snön på den egna tomten.

Sandning
Vi använder natursand utan salt i tätor-
terna. När vi plogat blir det ofta halt ef-
tersom plogen plattar till snön. Vissa gång- 
och cykelvägar sandar vi oftast direkt när 
vi plogat färdigt. Vid annan halka, till 
exempel underkylt regn, börjar vi sanda så 
fort som möjligt.

Privatpersoner kan hämta sand i hinkar el-
ler andra mindre kärl på kommunförråden 
i Deje (Industrivägen 2) och Forshaga (In-
dustrileden 26). Sandlådorna står utanför 
grindarna och fylls på regelbundet. Sanden 
i de gröna lådor som står på olika ställen 
i kommunen är i första hand till för att 
sanda i närheten av där de står.

Så funkar snöröjning 
och halkbekämpning
Under vinterhalvåret följer vi väderprognoserna noga och vet när 
dåligt väder väntas. Vår egen personal, liksom de entreprenörer vi 
har avtal med, är förberedda och kan snabbt rycka ut.

På forshaga.se 
hittar du ”Dagbok om  
snö och halka” där du  
under säsong kan läsa 

kortfattad info om 
aktuella insatser.

Öppet hus när 
Brandstationen 
fyllde tio år
För tio år sedan stod Forshagas nya 
brandstation klar. Det firades med 
ett välbesökt  öppet hus. Räddnings-
tjänsten i Forshaga visade sin station, 
utrustning och bilar, informerade om 
brandskydd, sitt yrke och kampanjen 
Klara krisen.

Aktiviteter
Besökarna fick prova på ”simfire” som 
simulerar en brand i en soffa som man 
ska släcka med hjälp av en brandsläck-
are, något som var väldigt populärt 
framförallt bland barnen. Det var också 
många som tog chansen att provsitta 
brandbilarna.

Det fanns också två tävlingar man 
kunde delta i genom att svara på 
frågor. När man svarat på frågorna fick 
man en reflex, Flammy brandtidning 
och en checklista för kontroll av sitt 
eget brandskydd hemma.

VIP-kväll
Senare på dagen anordnades en 
VIP-kväll för inbjudna brandmän som 
jobbar eller har jobbat i Räddnings-
tjänsten i Forshaga. Den äldsta som 
kom var 83-åriga Bo Wennerström. 
Många historier och minnen delades,  
Rune Österberg visade ett bildspel med 
dokumentation från när brandstation 
byggdes för tio år sedan.



14    Kontakten nr 6, 2017

Arvsfonden
Projektpengar till att förverkliga goda 
idéer, bygga eller renovera lokaler för 
barn, unga och/eller personer med 
funktionsnedsättning. Löpande ansökan. 
www.arvsfonden.se

Alba Langeskiölds stiftelse
Främjar religiösa, sociala, politiska, 
konstnärliga, idrottsliga eller andra 
jämförliga kulturella eller i annat fall 
allmännyttiga ändamål samt främja 
landets näringsliv.
www.langeskiolds.se/stiftelsen 

Postkodsstiftelsen
Syftet är att främja en hållbar utveck-
ling genom att stödja allmännyttiga 
organisationer inom områdena män-
niskors levnadsvillkor, natur och miljö, 
kultur, samt idrott.
www.postkodsstiftelsen.se 

Prins Carl Gustafs Stiftelse
Stiftelsen ger framför allt stöd till 
barn- och ungdomsverksamhet så 
som lägerskolor, skolresor eller andra 
studieresor, med särskilt fokus på barn 
med funktionshinder. 
www.kungahuset.se 

Jordbruksverkets investeringsstöd
Du kan få stöd för investeringar i anlägg-
ningar för idrotts- och fritidssysselsätt-
ning samt till samlingslokaler. 
www.jordbruksverket.se 

Riksidrottens vänner 
Stipendier till nuvarande och tidigare 
idrottsledare. Sista ansökan 31/12. 
www.riksidrottensvanner.se 

Säcken
Bidrag till unga i Forshaga kommun 
som vill förverkliga en idé. Löpande 
ansökan. 
www.forshaga.se 

Ny sport för alla 
Bowls påminner på många vis boule fast det spelas inomhus på 
matta eller på ute på gräs med asymmetriska klot. I kloten finns  
en vikt som styr riktningen. 

AKTUELLA BIDRAG

Målet i bowls är, precis som i boule, att 
komma nära den lilla kulan, som i bowls 
kallas för ”jacken”. Tack vare spelets 
enkelhet - att båda lära sig och att spela - 
passar det alla oavsett ålder och funk-
tionsförmåga.

Efter att, under närmare ett års tid, 
träffats och spelat bowls på matta från 
Stuvbutiken och med hemmasnickrad po-
ängtavla har nu pensionärsföreningen SPF, 
med bidrag från Forshaga kommun och 
Landstinget i Värmland, nu fått möjlighet 
att köpa in ett riktigt bowlsspel. 
—Bowls är bra för balansen och hälsan, 
men största vinningen är gemenskapen 
som fås genom spelet, säger Sören Sand-
man. 

Det nya spelet invigdes på Forshaga hem-
bygdsgård den 1 november av kommunalråd 

Per Lawén och på plats fanns flera andra 
som var nyfikna på den nya sporten som 
kommit till Forshaga. Tommy Dahlgren från 
distriktförbundet i bowls var också närva-
rande och berättade mer om sporten. 
—Det är stort i England, där spelas det 
utomhus på 40 meter långa banor. Sporten 
växer även i Norge just för att det är en 
folkhälsosport som passar alla, berättade 
Tommy. 

SPF Forshaga blev med sitt inköp den 
första pensionärsföreningen i Sverige att 
introducera bowls för sina medlemmar och 
efter invigningen anslöt de sin bowlssek-
tion till Svenska bowlsförbundet. Nu hop-
pas de på att intresset för spelet kommer 
att växa och att de snart kan börja tävla. 
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Föreningslivet  
i Hvilan
I Hvilan, på Bruksgatan 30, arrangerar 
flera föreningar träffar och aktiviteter 
under veckorna. Där möts olika ålders-
grupper, kulturuttryck och bakgrunder. 

Lokalföreningen 1032 Myran, IOGT-NTO 
verkar för att minska bruket av alkohol 
och narkotika för att därigenom bidra 
till mänsklig välfärd och trygghet. I 
det arbetet erbjuder föreningen bland 
annat informationsträffar. Föreningen 
arrangerar även studiecirklar, språk-
café för nyanlända och höstbasar.

NSF Scoutkår i Forshaga har verksam-
het för barn och unga från årskurs 2 till 
gymnasiet. Arbetet och aktiviteterna i 
föreningen utgår efter ”scoutmetoden” 
som bland annat handlar om att vara 
en god medmänniska, att lära genom 
att göra samt att vara ute i naturen.

Double Trouble Linedancers dansar 
linedance och andra danser till bland 
annat nattklubbsmusik, vals, cha cha, 
funk och countrymusik. Här deltar 
medlemmarna för att lära sig dansen, 
för motion och för gemenskapen.

Forshaga-Ulleruds folkdansare ses 
varje vecka för att träna folkdans, 
internationell dans och gillesdanser. 
Varje år visar upp sig på till exempel 
Edebymarknad och vid midsommarfi-
rande i Forshaga och Kil. 

SPF Seniorerna är en medlemsorgani-
sation för alla som har rätt till pension 
i Sverige. Förutom att driva opinion 
arrangerar de även olika aktiviteter 
för ökad gemenskap och trygghet. 
Däribland ses föreningen varje vecka 
för att spela bowls.

Anna Nordquist och Pär Ekberg berättar 
om det lag där de är ledare, flickor-03.
—Det här är gänget med stort G, glädje 
och gemenskap! 

Laget har haft en riktig cup-säsong. De riv-
startade säsongen med att arrangera USM- 
steg 1. Där slutade de på en tredjeplats 
i gruppen. Under höstlovet åkte de på 
nya äventyr till Rallarcupen i Kiruna. Där 
mötte de lag från andra delar av Sverige 
och Nordnorge och fick åka nattåget hem, 
sammansvetsade med en bronsmedalj i 
bagaget.  

Knappt hinner de packa upp väskorna för-
rän de packar om dem och beger sig vidare 
mot nya utmaningar och nya vänner. Den-
na säsong deltar de i USM, Hellton Cup, 
Kopparcupen i Falun och världens största 
handbollscup Partille Cup i Göteborg.
—Allt detta går naturligtvis inte att 
genomföra utan det enorma stöd och en-
gagemang föräldragruppen bidrar med. 

De är fantastiska, sprider glädje och ge-
menskap, säger Anna Nordquist. 

Pär Ekberg understryker också hur 
värdefullt det är att samarbeta mellan 
föreningar. 
—Vi lånar exempelvis målvakten Lisa 
Niiranen från Tibro på våra cuper vilket 
skapar nya band mellan spelarna och 
föreningarna. 

FÖRENING I FOKUS

Forshaga handbollsklubb
Forshaga handbollsklubb är en aktiv förening med verksamhet 
för barn samt ungdomslag och seniorlag. 

Forshaga handbollsklubb arrangerar också 
årligen Tina Flognmans Handbollsskola i 
Forshaga då närmare 200 10-16 åringar 
från hela Sverige möts under tre dagar för 
att spela handboll, delta i workshops och 
ha kul tillsammans. 

Tina Flognmans Handbollsskola
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Fiber till landsbygd
Forshaga Fibernät har blivit tilldelade ett 
stöd på 3,7 miljoner för att bygga ut fiber 
till 80 landsbygdsadresser inom kommunen 
som inte tillhör någon av de större orterna 
(till exempel Östra Deje, Mölnbacka). 

Aktuellt

• Upphandlingen för totalentreprenad av 
fiberutbyggnaden har gått ut och en ny 
kommer att vara klar i januari-februari 
2018. 

• Vi kommer att rekrytera en ny drift- och 
projektansvarig. 

• Telia blir ny leverantör i vårt öppna nät 
från årsskiftet. 

• T3 och Alltele går ihop och blir A3. 

Läs mer om våra leverantörer och tjänster i 
tjänsteportalen på forshaga.valjtjanst.se. 

Utbyggnad och redundans
Styrelsen har tagit beslut om att bygga 
redundans till Karlstad för att förbättra och 
driftsäkra nätet och arbetet kommer på-
börjas i april 2018. Med redundans säkrar vi 
fibernätet så att det finns två separata för-

När 2017 nu snart är slut kommer fiberutbyggnaden vara klar på de största bostadsområden i tätorterna 
både i Forshaga och Deje. Under 2018 fortsätter utbyggnaden på fler områden. Vi har också beviljats 
3,7 miljoner kronor i stöd som tillsammans med egen finansiering gör att vi har råd att bygga ut fiber 
till ett antal landsbygdsadresser som vi annars inte hade haft möjlighet att bygga till.  

Fiberutbyggnaden fortsätter

bindelser till Forshaga så att nätet fungerar 
även vid fel, till exempel vid fiberbrott. 

Inom kort kommer fiberutbyggnaden vara 
klar på de största bostadsområden i tätort. 
Vissa områden är inte utbyggda fullt ut, 
för att det varit för låg andel avtal eller av 
tekniska skäl. De här projekten planerar vi 
att bygga ut under 2018 och kunderna be-
talar ordinarie pris (enligt avtal) eftersom 
gatorna inte är utbyggda än. 

Utbyggnadsplan 2018
• Gylterud (samförläggs med Ellevio)
• Redundans (Skived)
• Olsäter
• Stenåsvägen
• Lillmyrsvägen
• Slåttergatan (Lundagård)
• Hedås
• Grossbolsgatan, Norrliden, Fältgatan
• Hedvägen och Tjärnvägen
• Hyn
• Öjenäs
• Nora

Här behöver vi få in fler avtal för att
kunna bygga ut fiber - så skicka in nu! 
• Torp
• Visterud 
• Hagen
• Lyckan
• Småris och Risätterstorp  

 (samförläggning med Ellevio)

Om du inte tillhör något av dessa områ-
den, skicka in en intresseanmälan eller av-
tal så ser vi till att planera och återkomma 
med information om vad som krävs för 
utbyggnad. 

Kostnader fiberanslutning
Anslutning villa tätort: 16 000 kr  
(exkl. rut-avdrag) 
Förtätning: 21 000 kr (exkl. rut-avdrag) 
Anslutning villa landsbygd: 22 000 kr 
(exkl. rut-avdrag) 
Anslutning företag: 18 500 exkl. moms
Tomtgrävning (0-20 meter): 1500 kr  
(exkl. rot-avdrag) 
Nät- och serviceavgift: 420 kr/år tätort, 
600 kr/år landsbygd (ej Mölnbacka)
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

FÖRETAGSBESÖK

Ett Leaderprojekt som pågår under 2017 
och 2018 har syftet att stimulera och under-
lätta för samarbeten och bidra till en positiv 
näringslivsutveckling i kommunen. Arbetet 
utförs av Hushållningssällskapet Värmland i 
samarbete med Forshaga kommun.

Målgrupp
Den primära målgruppen är företagare 
men även ideella krafter och kommunen 
själv är viktiga aktörer. Samarbeten mellan 
företag och mellan företag och de andra 
aktörerna är i fokus. Målet med projektet 
är att hitta samarbetseffekter.

I projektet kommer rådgivaren uppsöka 
företagare och andra för att fånga upp 
behov och möjligheter där vi kan använda 
projektets resurser att stötta företag för 
utveckling genom olika samarbeten. 
Genom projektet kan vi anordna träffar av 
olika slag som föreläsningar, seminarier, 
studieresor och samarbetsmöten. 

BJ:s URLUR
Birger driver en av de nyare butikerna i 
Forshaga centrum. Birger importerar själv 
varor från Kina, och då främst teknik. 
Framför allt så säljer han mobiltelefoner 
av märket UMI, en prisvärd smarttelefon. 
Han har också klockor och en hel del andra 
teknikprylar.  
-God service är en viktig ingrediens när 
man driver en butik, säger Birger som 
även byter batterier i klockor. Birger har 
mycket planer inför framtiden hur han kan 
utveckla sortimentet.

Motörfood
Kristofer Bohlin och Ulf Wennerström 
tröttnade på att vara anställda i restau-
rangbranschen och byggde därför sin egen 
fooodtruck, där de säljer snabbmat med 
en hälsotouch. Tanken är att deras mat ska 
vara nyttigare än annan snabbmat. Maten 
är lagad från grunden och råvarorna nog-
grant utvalda. Det handlar om handgjord 
korv, långkok – både kött, kyckling och 
vegetariskt – och specialframtagna och 
stenugnsbakade korvbröd från Carli. Maten 
toppas med syrade grönsaker.

Annelies keramik 
och hobby
På Storgatan ligger Annelies butik och 
hobbyverkstad. Här bedrivs bl a kurser i 
kallmålning på keramik, som är Annelis 
specialitet. Förutom butiksverksamheten 
är Anneli en anlitad kursledare och åker 
runt i hela mellansverige och utbildar i 
kallmålningstekniken. Verksamheten vän-
der sig till alla åldrar där hon nu närmast 
planerar kurser för barn under skolloven. I 
framtiden kommer Annelie även att ha en 
webbshop för hobbymaterial.

Petrusgrillen AB
Lisbeth köpte Petrusgrillen för 28 år sedan, 
och har drivit det i samma anda sedan 
dess. Detta är ett riktigt traditionellt ga-
tukök med många stamkunder. De är 5 till 
6 personer som arbetar i grillen. På menyn 
finns många klassiker blandat med en 
och annan lokal specialitet, som Heggen-
special. I december säljer de sin populära 
jultallrik och ett säkert vårtecken är när 
borden utanför ställs fram och glassförsälj-
ningen börjar ta fart.  

Exempel på aktiviteter
Exempel på en aktiviteter under året 
var fyra fårföretagare som gemensamt 
åkte till Svenska Fåravelsförbundets 
Lammriksdag och studiebesök hos en 
företagare med gårdsslakteri.

Har du ideér på aktiviteter som skulle 
kunna passa in i projektet så tveka 
inte att höra av dig!

Mattias Dahlman 
arbetar halvtid 
med projektet och 
finns på plats på 
näringslivsenheten 
i Forshaga kommun 
(Aktivum, Deje) 
oftast onsdagar  
och torsdagar.
Mattias nås på 070-663 70 30 eller 

Landsbygdsutveckling FÖRETAGSBESÖK

mattias.dahlman@hushallningssallskapet.se
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Bra mat med KRAV 

Kommunens kök lagar mat till skolor, 
förskolor, hemtjänst och äldreboenden. 
Maria Källström är kostchef i kommunen. 

Hon är glad för att kommunen lagar mat 
som är bra för djur, natur och människor. 

KRAV 
Under hösten har kommunen arbetat för 
att måltiderna ska bli KRAV-märkta. 
15 livsmedel har bytts till ekologiska varor.
Ekologisk betyder att det inte skadar miljön.

Beslut om måltider  
Kommunfullmäktige har bestämt att Forshaga 
kommun senast år 2030 bara ska använda 
ekologiska närproducerade livsmedel. 
Närproducerade livsmedel är livsmedel 
som kommer från Värmland.

Skolrestaurangen på Dejeskolan 
är en av de restauranger som KRAV-certifierats.

Pensionärsföreningen SPF i Forshaga 
har nu köpt ett riktigt bowls-spel. 

Ny sport för alla 

Bowls är en sport som spelas inomhus 
på matta eller på ute på gräs. 
Man spelar bowls med runda klot 
som inte rör sig rakt. 

Bowls är ett enkelt spel att lära sig. 
Det passar för både unga och gamla. 

Pensionärsföreningen SPF i Forshaga 
har nu köpt ett riktigt bowls-spel. 

Bowls är bra för balansen och för hälsan
säger Sören Sandman som spelar. 

Kommunalråd Per Lawén invigde spelet 
på Forshaga hembygdsgård 1 november.
SPF Forshaga är Sveriges första pensionärs-
förening som har bowls för sina medlemmar.  



Kontakten Nr 6, 2017      19   

Olivia med sina syskon och grannar 
i nya lekparken på området Skivsta i Forshaga.

Olivia samlade namn för ny lekpark

Olivia är sju år och bor på Skivsta i Forshaga. 
Hon ville ha en bättre lekplats i området.   
Därför samlade hon in namn på flera barn 
som också ville ha en ny lekpark.  

Barnen skrev ett brev till kommunen. 
De skrev: Hej kommunen.
Vi vill ha en lekpark på Skivsta som vi kan leka i. 
Olivia lämnade brevet till Per Lawén. 
Han är kommunalråd i Forshaga. 

Nu är lekplatsen färdig. 
Olivia tycker att nya lekparken är jätterolig.
Det tycker de andra barnen också. 

Snö och halka   

Vi som arbetar i kommunen tittar noga på 
väderprognosen när det är vinter. 
Det gör att vi vet när det ska bli dåligt väder. 
Det gör också att de som arbetar med att ta 
bort snö och halka snabbt kan åka ut. 

Plogning
Kommunen plogar när det är cirka 3 centimeter 
djup snö på gångvägar och cykelvägar och cirka  
6 centimeter djup snö på gator. 
Det tar cirka tio timmar att ploga bort all snö.

Fastighetsägarens ansvar 
Fastighetsägare är personer, företag eller 
föreningar som äger hus. 
Det är fastighetsägarens ansvar att skotta snö 
och sanda vid sin fastighet. 

Kommunen kan lägga snö på trottoaren 
om det kommer mycket snö.
Då behöver inte fastighetsägaren skotta och 
sanda trottoaren utanför sitt hus. 

Det inte tillåtet att lägga ut snö i körbanan. 
Lägg i stället snön på den egna tomten.

Sandning
Forshaga kommun använder sand utan salt 
i tätorterna där det bor många människor. 

Plogen gör att snön blir platt. 
Därför blir det ofta halt när vi har plogat. 
En del gångvägar och cykelvägar sandar vi 
direkt när vi har plogat färdigt. 

Privatpersoner kan ta med sig hinkar och 
hämta sand på kommunens förråd.
Förråden finns i Deje på Industrivägen 2 
och i Forshaga på Industrileden 26. 

Sandlådorna står utanför grindarna. 
Sanden i gröna lådor som står på olika platser 
i kommunen är för att sanda i närheten av lådorna. 

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

 3
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Föreslå
evenemang
Har du ett evenemang som du 
vill tipsa om? Skicka in det till 
oss så hjälps vi åt att sprida 
allt spännande, viktigt och kul 
som händer i vår kommun.

Använd formuläret 
på forshaga.se.

Bio
Onsdag 20 december 2017
Bio: Solsidan 
Tid: 14.00 och 18.30
Plats: Forshaga Folkets hus 

Onsdag 27 december 2017 
Bio: Breathe 
Tid: 14.00 och 18.30
Plats: Forshaga Folkets hus 

Nordic Youth 
Trophy U12
Fredag 5 januari 2018 14.00  
Värmland besöks av 36 lag och 
cirka 700 spelare och ledare. 
Besök nordicyouthtrophy.com för 
mer information.
Plats: Ängevi

Ondagar 14.00 - 16.15
HVILAN, FORSHAGA

Stickträffar  
Träffas och handarbeta tillsammans 
under lättsamma former. Man turas 
om att ta med fikabröd.

Onsdag 17 januari 2018  
Onsdag 31 januari 2018 
Onsdag 14 februari 2018
Onsdag 28 februari 2018

Lördag 30 december 2017 20.00
FORSHAGA FOLKETS HUS 

Dansa till 
Skåningarna

-Det här är jättekul. Vi i webbrådet, med 
representanter från alla kommunens för-
valtningar, har under en längre tid arbetat 
systematiskt för att göra vår webbplats 
bättre. Från det att undersökningen 
startade för nio år sedan har vi för varje 
år förbättrat vårt resultat och vår ranking. 
Under 2017 har vi bland annat omstrukture-
rat webbplatsen efter navigationskonceptet 
Funkaboda* för att göra informationen 
lättare att finna. Vi har också kompletterat 
vår webbplats med ytterligare information 
som efterfrågats och rensat ut det som inte 
eftersöks. Antalet e-tjänster har utökats, 
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En av Sveriges bästa kommunwebbar

så att du som besökare har större möjlighe-
ter att ansöka om service när du själv vill, 
berättar Mattias Göthberg som ansvarar för 
kommunens webbutveckling.

Om undersökningen
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
undersöker sedan 2009 årligen kommu-
nernas information till medborgaren. 13 
verksamhetsområden har i år undersöks 
och sammanlagt 256 frågor och tjänster ska 
kunna besvaras/tillhandahållas. Forshaga 
kommuns resultat var 97% (undersökningens 
genomsnittsresultat 79 %).

Vad kan vi förbättra?
Våra goda resultat i undersökningen visar 
att våra ansträngningar ger resultat. Men 
undersökningar visar inte allt. Det allra 
viktigaste är vad du som besökare på vår 
webbplats tycker. Vad tycker du saknas? 
Vad kan vi göra bättre? Skicka gärna dina 
synpunkter via e-post till info@forshaga.se

*Funka startade som ett ideellt projekt inom 
funktionshinderrörelsen och är idag ett privatägt 
bolag med tillgänglighet i fokus. Tillsammans 
med ett 80-tal kommuner har Funka arbetat 
fram en informationsstruktur för kommunala 
webbplatser. En struktur som är användartestad, 
fungerar väl och kallas Funkaboda.

När kommunernas webbinformation till medborgarna undersöks, placerar sig Forshaga i topp tillsammans 
med Hammarö och Ljusdal. Forshaga kommun har fått maximala 100 % i 7 av 13 undersökta områden, 
gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, bygga och bo, gator, vägar och miljö, tillstånd, 
näringsliv med mera och sökfunktionen.


