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Forshaga kommun 
är just nu inne i en 
tillväxtperiod. Fler 
flyttar hit och ser 
möjligheterna i att 
bo och verka här. 
Detta är positivt 
och ger en mer 
hållbar demogra-
fisk sammansätt-
ning. Självklart ger 
det också upphov 
till satsningar på 

vår framtid och välfärd. Förbättrade 
livsvillkor genom mer utbildning, 
sjuk- och hälsovård, social trygghet 
och en bra fritid gör vår kommun 
ännu mer attraktiv. 

Ibland slås jag av insikten att jag haft 
ett innehållsrikt och tryggt liv. Från 
det att jag växte upp här i Forshaga, 
allt jag fått vara med om och alla 
människor jag har träffat. Stora förde-
lar finns ju i en mindre kommun där 
vi har det mesta som vi behöver inom 
nära räckhåll. En kommun där vi pra-
tar med varandra och där vi försöker 
lösa våra gemensamma problem. 

Varje dag har  
vi alltså  
möjligheten att  
göra skillnad.

Varje dag har vi förmånen att möta an-
dra människor. På jobbet, på fritiden, 
i skolan eller i affären. Dessa möten är 
en del av vårt sociala liv. Ju bättre vi är 
på att ta vara på dessa möten och göra 
dem till bra möten, desto bättre mår vi 
själva, den vi möter och hela samhället 
- Varje dag har vi alltså möjligheten att 
göra skillnad.

Ett jämlikt och värdigt liv kan vi skapa 
genom att vi bemöter alla människor 
med respekt. Detta kan vi ställa som 
krav på de vi möter men det är också 
ett krav på oss själva. 

Idag finns skillnader i inkomster, hälsa 
och utbildningsnivå. Ibland kan också 
något oförutsett hända som gör att 
livet snabbt förändras. Från att klara 
sig själv till att plötsligt behöva stöd 
av andra. I dessa situationer måste 
vi hjälpas åt. Den kunskapen har 
betydelse för att vi ska förstå att vi är 
beroende av varandra. 

Samhällen som lyckas med att hålla 
ihop lyckas alltid bättre än samhällen 
som inte gör det. Slutsatsen är enkel, 
ju mer vi hjälps åt desto bättre blir det 
för oss alla. 

Utgivningsplan 2022

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5

16 februari
6 april
15 juni
28 september
30 november

Vad är SCB medborgarundersökning?
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersök-
ning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur 
invånarna ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och 
vad kan förbättras? Några av de områden som undersöks 
är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i 
samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. 

Jämförelser
SCB:s medborgarundersökning gör det möjligt att jämföra 
vad olika grupper i kommunen tycker men även jämföra 
kommunens resultat med andra kommuner och riket som 
helhet.

Forshaga kommun vill erbjuda alla som lever och verkar här en så bra kommun som möjligt. 
För att lyckas i arbetet är det viktigt att veta hur invånarna i Forshaga ser på sin kommun. Vi 
behöver därför din hjälp!

Tillsammans kan vi förbättra våra  
verksamheter och vår plats
Tusen slumpmässigt utvalda personer i vår kommun ges 
möjlighet att besvara enkäten. De utvalda får enkäten 
hemskickad men den går också att svara på digitalt via ett 
webbformulär. För att få ett bra underlag i vårt förbättrings-
arbete hoppas vi att du som får den ger lite av din tid och 
ditt engagemang. 

Dina synpunkter, idéer och erfarenheter är oerhört viktiga 
för att vi ska lyckas utveckla Forshaga kommun till en plats 
där alla känner sig välkomna, trygga och inkluderade.

Hjälp oss i vårt  
förbättringsarbete

Vi behöver ditt  svar senast: 31 oktober 	 3 november   klockan 13

Totalt 7682 personer från Forshaga kommun 
röstade i valet. Det är 85 procent av samtliga  
röstberättigade i kommunen. Utav dem var 4452 
förtidsröster, alltså hela 58 procent. 

Vid valet 2018 röstade 88 procent och av dem var 42 
procent förtidsröster. 

58
PROCENT VAR

FÖRTIDSRÖSTER

85
PROCENT  
RÖSTADE

Valdeltagandet i korthet
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Dagverksamhet – här är  
det mänskliga mötet i fokus 
Dagverksamheten kommer att starta 
under hösten 2022 och är en bistånds-
bedömd insats. Demensteamet som 
består av Malin Jonsson Skogh och 
Maritha Larsson Gustafsson, Silvia-
systrar samt Märit Niemi Sjuksköter-
ska har under längre tid sökt förut-
sättningar för att åter kunna öppna en 
social arena för personer med demens-
sjukdom. 

Lyktan
På dagverksamheten Lyktan kommer 
man mötas av engagerad personal 
som arbetar efter syftet att skapa en 
social samvaro och meningsfulla indi-
vidanpassade aktiviteter. Måltiden har 
en central roll inom verksamheten. 

– Hit kan man komma och vara sig 
själv för en stund säger Maritha. På 
dagverksamheten möter man andra i 
likande situation, här blir alla inklude-
rade i ett sammanhang där våra gäster 
är medskapare till dagens innehåll. 
Demensteamet arbetar personcen-
trerat, vilket betyder att vi ser till det 
friska. 

– Att klara av saker i vardagen kan var 
svårt när man drabbats av en demens-
sjukdom, vår uppgift är att stödja till 
att lyckas, säger Malin och Maritha.

Samverkan har inga gränser 
Genom samarbete med Solrosens dag-
liga verksamhet har dagverksamheten 
Lyktan fått till ett unikt samarbete. 
Här erbjuds en mötesplats som ser 
bortom ålder och funktionsvariation, 
här är brukarens fokus i fokus 

– Vi är stolta och glada över att vi är så 
varmt välkomna till Solrosen, säger ett 
enstämmigt team!

Anhöriga – ni är betydelsefulla! 
Anhöriga är viktiga och betydelsefulla 
personer kring den demenssjuke. Att 
vårda och stödja sin närstående som 
har en demenssjukdom förändrar ofta 
livssituationen för den anhöriga. 

– Att få ett par avlastande timmar ger 
möjlighet till återhämtning, säger Ma-
lin. Vår förhoppning är att vi längre 
fram kan öppna upp för fler dagar 
med dagverksamhet då vi vet att det 
gör skillnad för både anhörig och den 
enskilde.

Forshaga – en del av ett  
unikt nationellt projekt 
På Svenska demensdagarna i Örebro 
i maj kom demensteamet i samspråk 
med Socialstyrelsen och Svenskt 
demenscentrum. De berättade om sina 
planer för att åter igen öppna dagverk-
samhet i Forshaga kommun och om de 
styrkor och utmaningar som finns. 

Någon vecka senare ringde projekt-
ledaren på Svenskt demenscentrum, 
och erbjöd plats i Dags-projektet.  Det 
innebär att Forshaga och ytterligare 4 
kommuner i Sverige tilldelas 600 000 
kr fördelade på två år. Dessa pengar 
ska skapa guldkant och förutsätt-
ningar till utveckling och förbättring. 
Givetvis krävs det motprestation av 
oss. Genom dokumentation och redo-
visning från samtliga projektdeltagare 
kommer en vägledning att skapas som 
därigenom kommer andra kommuner 
till gagn vid uppstart av dagverksam-
het. 

– Vi har en spännande resa framför 
oss och vi är stolta ambassadörer för 
Forshaga kommun och dess invånare! 
säger Malin. 

Forshaga kommun har satt sin demensverksamhet på Sverigekartan! Genom att vara 
en av fem kommuner som valts ut av Nationellt kunskapscentrum Anhöriga (NKA) och 
Svensk demens centrum har vi fått bästa förutsättningar för att skapa livskvalitet för 
demenssjuka personer. 

Dagverksamheten  
Lyktan

Nystart för 

Personalen på Lyktan: Malin Jonsson Skogh, Mia Ekblom Larsson och Maritha Larsson Gustafsson.  
Malin och Maritha  arbetar även i demensteamet. 

Demenssjukdom
• Demens ett samlingsnamn för 

flera sjukdomar som drabbar 
hjärnan i vuxen ålder, den van-
ligaste är Alzheimer. Det är inte 
ett naturligt åldrande.

• Vanligen försämras minnet 
och förmågan att planera och 
genomföra vardagliga sysslor 
men även språk, tidsuppfattning 
och orienteringsförmåga kan på-
verkas. Även oro, nedstämdhet 
och beteendeförändringar kan 
tillhöra sjukdomsbilden. 

• 130.000-150.000 personer i 
Sverige beräknas ha en demens-
sjukdom och varje år insjuknar 
20.000-25.000 personer.

• All glömska är inte demens, 
därför ska det utredas.
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Anhörigdag
Anhörig är du som har en familjemed-
lem eller vän, gammal eller ung, som 
på grund av sjukdom, funktionsned-
sättning, psykisk ohälsa eller missbruk 
behöver stöd.

För att vara det stöd du vill och att 
klara av det i längden behöver du 
ibland själv också få stöd. Då finns 
vårt anhörigstöd till för dig. De utgår 
alltid från din unika situation och dina 
behov. Anhörigstödet är en service till 
alla i vår kommun och är helt kost-
nadsfritt. 

Välkommen på Anhörigdag
För att få kännedom om vilka behov 
anhöriga har i Forshaga kommun bju-
der vi in till Anhörigdag den 3 oktober 
i Forshaga Folkets hus. Under dagen 
kommer det finnas möjlighet att träffa 
representanter för olika verksamheter 
inom kommunen men också intresse-
organisationer. 

Det finns också möjlighet att ta del av 
det stöd Forshaga kommun har att 
erbjuda anhöriga och samtala med 
våra olika verksamheter. Under efter-

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet att hamna i en situation då det kan förväntas av oss  
att stötta eller vårda någon som står oss nära. Det kan vara en partner, förälder, vän eller ett barn.  
Som anhörig kan man själv behöva stöd ibland, då finns kommunens kostnadsfria anhörigstöd här för dig. 

Program: 
14.00 - Varmt välkomna
Vård - och omsorgsnämndens ordförande  
Maria Norell hälsar oss varmt välkomna.

14.15–15.15 - Anhörigstrategin
Presentation av den nationella anhörigstrategin  
och Forshaga kommuns anhörigstöd.

15.45–16.30 - Att vara anhörig – hitta balansen och acceptansen i det svåra
Ett personligt samtal

17.00–18.00 - Suicide Zero ”Våga fråga” och kommunens suicidpreventionsplan.
Föreläsningen innehåller fakta och myter om självmord; vilka varningstecken 
som finns på psykisk ohälsa, hur det kan uppstå och hur man kan stötta någon 
som mår dåligt. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra - 
det kan rädda liv.  
Anna Sundkvist Kräutner och Henrica Liljenzin

18.30- 19.30 - Ismael Ataria
Ismael Ataria är en prisbelönt poet, författare och Spokenwordartist med hund-
ratals uppträdanden i ryggen. Ismael har gett ut flera böcker och skivor och är 
förutom poet även en omtyckt föreläsare och krönikör. Han är född och upp-
vuxen i Hagfors.
Ismaels dikter har berört tusentals människor över hela landet och hans närvaro 
på scenen fortsätter att fascinera människor i alla åldrar. Den som sett Ismael 
uppträda vet att det blir en upplevelse utöver det vanliga. I Ismael Atarias  
poetiska värld blandas ljus, skratt, tårar och mörker i en vacker symbios.

Höstens 
Anhörigträffar
För dig som stöttar en person 
med minnesproblematik finns 
nu möjlighet att vara med i 
höstens anhöriggrupp. 

Vi träffas fem måndagskvällar och 
varje träff kommer att ha olika 
tema. Du får möjlighet att möta 
andra med liknande erfarenheter, 
lära dig mer om minnessjukdomar 
och hur man hanterar vardagen. 
Det finns även tid för egna frågor 
och funderingar. Vi bjuder på fika 
vid varje tillfälle.

När?
Vi ses första gången den 10 oktober 
klockan 17-18.30. Övriga tisdagar 
hålls 17 och 31 oktober samt 14 och 
28 november.

Var?
Vi möts upp vid huvudentrén till 
Lintjärn i Forshaga. Lokalen vi ska 
vara i heter Ugglan.

Omsorg av närstående
Om du har en närstående i hemmet 
som behöver omsorg medan du är 
på utbildning, kontakta biståndsbe-
dömare via växeln, 054-17 20 00.

För anmälan och frågor 
Märith Niemi 
demenssjuksköterska 
	054-17 21 22, 
	marith.niemi@forshaga.se

Eva Lehtonen 
anhörigsamordnare 
	054-17 23 58, 
	eva.lehtonen@forshaga.se 

Ismael Ataria  fotograf: Heléne Grynfarb

middagen kan du ta del av ett antal 
föreläsningar med olika teman. 

Nationell anhörigstrategi
I april fattade Regeringen beslut om en 
nationell anhörigstrategi vars syfte är 
att utveckla stödet till anhöriga både 
på nationell, regional och kommunal 
nivå. Eva Lehtonen, anhörigsamord-
nare i Forshaga kommun kommer att 
presentera innehållet i den nationella 
anhörigstrategin och det fortsatta arbe-
tet med att utveckla stödet.

VÄLKOMMEN PÅ 

	 måndag 3 oktober
	 klockan 14-20
	 Forshaga Folkets hus 
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Kulturstipendium 

Kulturen ska vara dynamisk, utma-
nande och obunden med yttrandefri-
het som grund. Alla ska ha möjlighet 
att delta i kulturlivet. För att stärka 
kulturen och dess eldsjälar i vår kom-
mun delar vi årligen ut ett kultursti-
pendium. Stipendiet delas ut till en 
eller flera personer som gynnat kul-
turen på ett positivt sätt för Forshaga 
kommun. 

Ungdomsledarstipendium 

Ungdomsledarstipendiet tilldelas en 
eller flera personer som på något sätt 
gynnat ungdomsarbete i kommunen. 
Stipendiaten utses av en jurygrupp från 
kultur- och fritidsenheten. Personen 
ska ha inspirerat, stöttat eller på annat 
vis funnits där för unga i vår kommun. 
Stipendiaten ska ha visat initiativri-
kedom och betydande förmåga inom 
området för att på så vis vara en god 
förebild.

Stefan Holm-stipendium 

Stefan Holm, född och uppvuxen i 
Forshaga, har visat att det är möjligt 
att ta sig från de små orternas sport-
hallar till världens största arenor. För 
att uppmärksamma Stefan Holms 
idrottskarriär och stärka idrottsung-
domar till att följa hans spår har vi 
instiftat ett stipendium i hans namn.

Vem som får stipendiet beslutas, efter 
inskickade nomineringar, av Stefan 
Holm. Följande kriterier ska uppfyllas:
• Stipendiaten ska vara bosatt i  

Forshaga kommun
• Stipendiet delas ut till enskild 

idrottsutövare, inte till ett lag eller 
grupp

• Stipendiaten ska vara i åldern 15-20 år
• Stipendiaten har stor talang i och 

visa intresse för sitt idrottsutövande
• Stipendiaten ska vara en förebild 

och en god kamrat

Dags att nominera stipendiater 
Vi delar ut fyra stipendier till särskilt goda insatser varje år. Nu är det dags att nominera de  
som du tycker är värda lite extra uppmärksamhet i år. Stipendierna är på 10 000 kronor vardera.  

Årets värdskapare 

Utmärkelsen Årets Värdeskapare 
delas ut till någon, en person, förening 
eller företagare, som gjort skillnad för 
oss som lever och verkar här. I det sto-
ra eller det lilla. Vi vill visa uppskatt-
ning för allt engagemang och lyfta alla 
goda exempel som finns på hur vi kan 
göra skillnad för varandra i varda-
gen. Tillsammans kan vi, näringsliv, 
föreningsliv och privatpersoner, arbeta 
för att göra Forshaga kommun till en 
ännu bättre plats att bo, leva och verka 
på, idag och i framtiden.

Läs mer om stipendierna och  
nominera på forshaga.se/stipendier. 
Nominera senast den 2 oktober.

Från kriget i Ukraina  
till tryggheten i Forshaga

Familjen består av en mamma och 
hennes två söner, 13 och 18 år gamla. 
Pappan och två äldre söner är kvar 
i Ukraina och får inte lämna lan-
det. Mamman arbetar som volontär 
på Röda korset och kan redan lite 
svenska som hon lärde sig under de 
två månader som familjen bodde på 
Migrationsverkets anläggningsboende 
i Malmö. Den äldre sonen utbildar sig 
till kock på distans från Ukraina. Han 
söker också restaurangjobb genom ar-
betsförmedlingen i Sverige. Den yngre 
sonen ska börja skolan.

Flyktingmottagande från Ukraina
Massflyktsdirektivet innebär att 
ukrainska medborgare kan få ett tids-
begränsat uppehållstillstånd i Sverige. 
De får då rätt till hjälp med kost och 
logi, att arbeta, söka grundläggande 

vård, skolgång för barnen och visst 
ekonomiskt bistånd i Sverige. I Fors-
haga kommun ska vi ha beredskap för 
att ta emot 32 personer från Ukraina, 
enligt Migrationsverkets fördelnings-
tal. Det finns också ett 15-tal personer 
som tagit sig hit själva och har skaffat 
eget boende eller bor hos släkt och 
vänner.

Att hjälpa människor på flykt
Privatpersoner och organisationer har 
visat ett stort engagemang för att mot-
tagandet och tiden hos oss i Forshaga 
kommun ska bli så bra som möjligt. 
Vill du göra en insats kan du kontakta 
någon av de etablerade hjälporganisa-
tionerna. I Forshaga finns Röda korset 
som jobbar med de här frågorna. 

Den 24 augusti kom den första familjen från Ukraina till vår kommun, 
efter anvisning från Migrationsverket. Det blev ett fint mottagande  
tack vare noggranna förberedelser och ett stort och varmt engagemang 
från många olika håll. Familjen är glada och tacksamma över att få 
komma hit undan kriget.

Familjen tillsammans med personal från kommunens integrationsenhet och tolk. 

Utemiljö Lintjärn
Kanske har du märkt att det 
byggs och fixas runt Lintjärn? 

Det pågår ett arbete med att för-
bättra utemiljön och öka trivseln 
för de boende på Lintjärn. De bo-
ende har fått vara med och lämna 
förslag på hur miljön kan föränd-
ras till det bättre. 

Medarbetare inom Vård och 
omsorgsförvaltningen har tillsam-
mans med Kommunteknik och 
service arbetat fram en skiss på hur 
miljön ska anpassas för de som bor 
där. Under hösten 2021 påbörjades 
arbetet och det är uppdelat i olika 
delar.  

Utdraget arbete
Tyvärr är processen att iordning-
ställa utemiljön på Lintjärn utdra-
gen. Underarbetet är gjort och nu 
ska detaljerna fixas, vilket kommer 
göras av en entreprenör. 

Allt efter årstiderna kommer träd 
och buskar att planteras, snickrade 
planteringslådor och utemöbler - 
både vanliga och speciellt anpas-
sade för rullstolsburna är beställda. 
Det finns en arbetsgrupp som 
arbetar med detaljerna tillsammans 
med entreprenören. 

TACK!
Tack till alla lokaler, utställare 
och besökare för Lustenrundan 
2022! Anmälan inför nästa år 
öppnar i oktober, håll utkik på 
forshaga.se/lustenrundan 
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Lagkrav
Från 1 januari 2024 är det ett lagkrav 
att kommunen ska kunna erbjuda 
insamling av källsorterat matavfall. 
Tillsammans med Grums och Ham-
marö inför vi från och med årsskiftet 
2023 sortering av matavfall i Forshaga 
kommun.

Vad innebär det för mig  
som bor i villa?
Som villaägare kommer du att få ett 
brunt kärl för matavfallet som ska 
stå bredvid ditt vanliga sopkärl. Du 
kommer även att få en hållare att ha 
i köket. I den sätter du papperspåsen 
för matavfall innan det slängs i kärlet. 
Papperspåsarna delar vi ut till varje 
hushåll.

Vad innebär det för mig  
som bor i lägenhet?
Du som bor i bostadsrätt eller lägen-
het kommer att få gemensamt kärl för 

matavfall i soprum eller vid uppställ-
ningsplats. Hållare för papperspåsen 
och papperspåsar kommer att delas ut 
till varje lägenhet.

Kan man ha varmkompost istället för 
ett matavfallskärl?
Du behöver inte ha ett kärl för matav-
fall om du har en godkänd varmkom-
post. För att få kompostera sitt avfall 
behöver man skicka in en skriftlig 
ansökan till miljö- och byggnämnden. 
Ansökan gäller även om man har 
bokashi-kompost. 

Vad kostar det?
Ny taxa kommer att beslutas inför års-
skiftet och vi kommer efter detta gå ut 
med informationen.

Hur ska jag sortera? 
I papperspåsen ska man bara lägga 
matavfall. För att kunna ta hand om 
matavfallet och göra biogas av det är 

det viktigt att ingen plast eller annat 
avfall läggs i påsen. 

Några exempel på sådant som  
kan läggas i påsen är:
• matrester, råa och tillagade
• frukt- och grönsaksrester
• ägg och bröd
• fisk- och skaldjursrester
• kaffesump, kaffefilter, teblad och  
 tepåsar
• hushållspapper
• hushållspappret du använt för att  
 torka ur fett ur stekpannan

Instruktioner och mer information 
om till exempel kärl och abonnemang 
kommer skickas ut till alla hushåll i 
god tid innan insamlingen startar.

Nu inför vi sortering av matavfall. Från årsskiftet börjar vi områdesvis att ställa ut kärl för  
sortering av matavfall. Istället för att matavfallet går till förbränning ska det omvandlas till biogas.  
Biogasen används till drivmedel och i processen utvinns även biogödsel som används i lantbruket.

Dina potatisskal kan göra  
stor skillnad för miljön 

Invigning av  
vattenverket 
Lagom till sommaren var  
ombyggnationen av vattenverket 
klar. I och med det har vi ökat 
vår kapacitet från cirka 2000 
kubikmeter per dygn till minst 
det dubbla. 

Det var dags för vattenverket, som 
är byggt på 70-talet, att uppdateras. 
Vid ombyggnationen utfördes både 
eftersatt underhåll och åtgärder för 
att höja kapaciteten. 

Säkerheten
Vi har även passat på att se över 
säkerheten kring hela vattenför-
sörjningen. Vattenverket i Forshaga 
producerar varje dag dricksvat-
ten till uppemot 10 000 personer. 
Investeringen i vattenverket har 
kostat ca 45 miljoner kronor.

Vatten från Klarälven i reserv
En reservvattenledning från Klaräl-
ven är förberedd och kommer 
att kunna öka säkerheten ytterli-
gare. När den tas i drift kan vi få 
råvatten både från sjön Visten och 
Klarälven.

• Sänk inomhustemperaturen. En 
grad minskar energianvändningen 
med 5 procent.  Se till att du inte 
ställer möbler i vägen för elemen-
ten och termostaterna.

• Se över tätningslister runt fönster 
och dörrar. Du kan också använda 
ett draperi för dörren och vara 
noga med att fälla ner persien-
nerna eller dra för gardinerna på 
natten för att värmen ska stanna 
inomhus. 

• Släck lampor i rum du inte är i och 
byt till LED-lampor. En LED-lam-
pa använder fyra till fem gånger 
mindre energi än en halogenlampa 
och den håller upp till 15 000 tim-
mar.

• Diska i diskmaskin. Undvik att 
spola av disken före. Välj Eco-
programmet. Att diska för hand 
drar upp till fyra gånger så mycket 
energi som att diska i maskin.

• Tvätta i fylld tvättmaskin. Välj inte 
högre temperatur än nödvändigt. 
Väljer du eco-programmet får du 
både låg energianvändning och 
ren tvätt.

• Använd klädstrecket. Häng klä-
derna för att torka utomhus när 
det går i stället för att använda 
torktumlare. Torktumlaren an-
vänder hela två till tre gånger mer 
energi än tvättmaskinen.

• Vädra smart. Om du behöver 
vädra: öppna mycket och vädra 
under kort tid, i stället för att 
vädra lite under lång tid. Stäng av 
termostaterna på elementen under 
tiden.

• Skippa standby. Stäng av appa-
raterna helt när du inte använder 
dem. Och dra ur laddare när de 
inte används.

• Ställ in rätt temperatur i kyl och 
frys. +4 grader Celsius i kylen och 
-18 grader Celsius i frysen. Då får 
du både bra matförvaring och låg 
energianvändning.

• Frosta ur frysen. Isbildning ökar 
energianvändningen och ger 
sämre matförvaring. Torka av 
baksidan av kylen och frysen så att 
kondensorn hålls dammfri. Även 
dammet gör att elanvändningen 
ökar.

• Duscha kortare tid. Halverar du 
din duschtid så halverar du också 
energi- och vattenförbrukningen. 

• Installera snålspolande dusch- & 
kranmunstycken. Med snålspo-
lande kranar kan du spara ca 40 
procent av varmvattnet.

• Köp energieffektiva produkter. Ta 
hjälp av energimärkningen när du 
ska köpa nya lampor, vitvaror och 
hemelektronik.

Börja med  
energismarta vanor
Följ Energimyndighetens råd om enkla åtgärder för  
att minska dina energikostnader redan idag.

Vattenverket invigs med en  
skål i vatten från Visten 
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Öppettider för mellanstadiet
Tisdagar 15–17
Torsdagar 15-17

Öppettider för högstadiet upp till 17 år
Onsdagar 18-21
Fredagar  18-23.30
Lördagar 18-23.30

Skapa musik med Kulturskolan –  
torsdagar på Hubben
Har du drömt om att spela i ett band? 
Vill du göra egen musik? På Hubben 
finns ett rum för musikproduktion och 
flera olika instrument som du, tillsam-
mans med Emanuel och Dan från 
Kulturskolan får använda och lära dig 
mer om att producera egna låtar. 

Vi ses på Hubben!
Varmt välkommen till Hubbens färgglada lokaler på Vinkelgatan 18 i 
Forshaga. Där möts vi, spelar spel, lyssnar på musik, spelar pingis,  
bakar eller hittar på något annat kul tillsammans! Vi har öppet fem  
eftermiddagar och kvällar i veckan.  

Välkommen till oss, du behöver inte 
föranmäla dig. Vi ses torsdagar:
För dig 10-12 år 15-17
För dig 13 år och uppåt 17-18

Motorburen ungdom
Hubben har också verksamhet för 
motorburna ungdomar på torsdagar 
klockan 18-21. Var dessa träffar äger 
rum och vad vi ska göra lägger vi ut 
på vår Instagram, @ungiforshaga. 

HUBBEN 
mötesplatsen för ungaVarmt välkommen 

till Kulturskolan
Är du nyfiken på att lära dig 
ett nytt instrument, dansa eller 
spela i orkester? Kom till oss på 
Kulturskolan!

På kulturskolan erbjuder vi barn 
och unga mellan 6 och 19 år under-
visning i dans, bild, instrument och 
sång. Det finns kurser som vänder 
sig till både nybörjare och mer 
erfarna elever och undervisningen 
anpassas efter elevens unika behov.
  
Just nu finns det kurser kvar på trä-
blåsinstrumenten saxofon, klarinett 
och blockflöjt hälsar Emanuel Blom 
som undervisar i instrumenten.

Under lovet händer det flera  
olika aktiviteter för lovlediga  

barn och unga. 

Vad som händer hittar du  
på vår Instagram  

@ungiforshaga och på webben 
forshaga.se/lovaktiviteter. 

Sidan uppdateras löpande  
– så håll utkik så du  

inte missar något! 

@ungiforshaga

Varmt välkommen till  
åttonde upplagan av  
mässan där företag,  
föreningar och organisa- 
tioner från kommunens alla 
hörn visar upp allt bra, 
spännande, nyttigt, gott 
och roligt vår plats har  
att erbjuda! 
Det blir en dag för alla 
- stora som små!

Läs mer!

Vi inviger mässan med ett galet smaskigt 
godisregn klockan 12.00. Häng på!

Ur programmet: Lunch för nya medborgare  
och nyinflyttade, uppvisning av folkdans  
och barndans, musik, körsång, modevisning,  
föreläsning samt prova-på-aktiviteter.

Björns nallekalas 
för de minsta

Sagor, pyssel, 
fiskdamm och  
nalleutdelning  
till nyfödda. 

Leva    bo

Kom och ta del  
av finfina mäss- 
erbjudanden på 
varor och tjänster 
för ditt vardagsliv. 

Hälsa    välmående

Alla ska må bra  
inuti och utanpå!  
Prova på sköna  

behandlingar, prata  
hälsa och omsorg. 

Uppleva    göra

Fyll din fritid med 
spännande aktivi-
teter, kultur, sport 
och friluftsliv för 
stora och små.

forshaga.se/vardagsliv

En dag för alla

1 oktober klockan 12-16
på Forshaga lärcenter
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• 

Vill du bidra till ungdomars inblick och insyn i arbetslivet? Kanske kan 
ditt företag ta emot en praoelev? Under höstterminen vecka 46-48 är 
det dags för våra ungdomar i årskurs 8 att ge sig ut på en spännande 
praoperiod. 

Prao är en ovärderlig erfarenhet för 
eleven och kan spela en avgörande roll 
i den ungas fortsatta studie- och yr-
kesval, exempelvis inför det framtida 
gymnasievalet. 

En möjlighet
Genom prao har du som arbetsgivare 
möjlighet att presentera din verksam-
het för ungdomarna, tränas i men-
torskap samt ta del av ungdomarnas 
kreativitet och nytänkande. Praon ger 
också en chans för dig som arbetsgiva-
re att kanske hitta en framtida kollega.
I skolan utbildas framtidens arbets-
kraft.

Brett utbud
Genom att skola, kommun och nä-
ringsliv samverkar kring praon synlig-

En viktig  
inblick i arbetslivet

görs det breda utbud av yrken som 
finns i närområdet. Förhoppningsvis 
kan det leda till att vi blir en attraktiv 
kommun att både arbeta, leva och bo i.

Vilka veckor har respektive skola prao 
under höstterminen 2022?
Forshaga lärcenter - vecka 46 och 47
Dejeskolan - vecka 48
 
Anmälan 
Anmäl intresse att erbjuda praoplats 
genom e-post till selma.hodzic@forshaga.
se. Lämna också följande information:
• Dina kontaktuppgifter som  

arbetsgivare
• Antal platser du som arbetsgivare 

kan erbjuda under respektive 
praovecka

NÄRINGSLIVSSVEPET
Information från näringslivskontoret 

Branschträff  
för byggföretag  
Träffa Carin Hansdotter från 
Byggföretagarna som berättar 
om framtidens möjligheter och 
utmaningar. Susanne Forsberg från 
Företagarna informerar om den 
”glömda” arbetskraften och sist 
men inte minst berättar Galaxen 
om kompetensstöd. 

Program mellan klockan 7 och 8. 
Vill du stanna efter programmet 
och diskutera något ärende så finns 
vi kvar till klockan 9. 

När: 18 oktober klockan 6.30 – 08,  
frukostbuffé serveras 6.30- 7
Var: Forshaga Folkets hus 
Anmälan: anmäl dig senast 14  
oktober till selma.hodzic@forshaga.se 

Genom att ta emot en 

praoelev signalerar du 

att våra ungdomar och 

deras framtid är viktig!

Vi vill gärna  
träffa dig!
Har du en specifik utmaning du 
vill prata om? Ser du en möjlighet 
där du behöver stöd för att komma 
vidare? Kanske vill du bara säga 
hej, presentera ditt företag och lära 
känna oss? 

Vi bokar löpande in företagsbesök. 
Vår målsättning är att matcha dina 
önskemål för företagsbesöket med 
rätt person från vår organisation.

Kontakta oss!
Boka in ett besök via e-post: 
selma.hodzic@forshaga.se

Rådgivning i toppklass
Rådgivningen är tack vare ett stort 
nätverk av samarbetspartners helt 
kostnadsfri. Nätverket ger Nyföre-
tagarCentrum en bredd beträffande 
erfarenheter och branschspecifik 
kunskap. Det gör att de kan ge just dig 
rådgivning oavsett hur din affärsidé 
ser ut.

Det enda motkravet för att du ska få 
rådgivningen är att du visar ett enga-

Nästa steg i karriären
NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig som  
funderar på att starta eget företag eller för dig som redan har startat. 
Deras erfarna rådgivare hjälper dig med frågor som rör ditt företag som 
bland annat affärsidé, budget och marknadsföring

gemang och tror på din idé och ditt 
entreprenörskap helt enkelt.

Erfarna mentorer
Efter rådgivningen är du redo att tackla 
fler problem, hinder och utmaning som 
kan dyka upp. Vill du ha mer hjälp 
kan du gå med i NyföretagarCentrums 
mentorskapsprogram. Genom det får 
du en erfaren ledsagare som med sin 
kunskap och nätverksbas kommer lyfta 
ditt företagande till nästa nivå.

Lokaler för små företag 
Kommunen har två företagshotell med kontorslokaler och  
verkstadslokaler för mindre företag. 

Activum ligger i Deje på Dömlevägen 
8 och Knipan ligger i Forshaga på 
Industrileden 5A. Båda företagshotel-
len har gemensamma ytor som kök 
och konferensrum. Bredband finns 

framdraget och man väljer själv vilket 
abonnemang man vill ha. Hör av dig 
till oss om du är intresserad av att 
hyra. Du når oss på  
kommunteknik@forshaga.se

Lever du i en 
känslostark familj?
Välkommen till höstens tematräffar 
för dig som upplever att du lever 
i en känslostark familj. Kanske 
har du gått en ICDP-utbildning 
tidigare, är nyfiken på ICDP eller 
bara vill träffa andra föräldrar i en 
liknande situation? Du kan själv 
välja hur många tematräffar du vill 
vara med på.

När, var, hur?
	 Familjecentrum,  
 Järnvägsgatan 27, 
	 den 12 oktober, 9 november  
 och 7 december 
	 klockan 18 till 20. 
Fika till självkostnadspris. Varje 
träff har ett eget aktuellt tema med 
inbjudna föreläsare. 

För anmälan och frågor 
Maria Sundholm, 054-17 23 52 
	 maria.sundholm@forshaga.se 

Eva Lehtonen, 054-17 23 58, 
	 eva.lehtonen@forshaga.se

Är du  
arbetssökande?
Arbetsmarknadsenheten (AME) 
hjälper dig som är arbetssökande 
med frågor som rör arbete och 
studier. Vi kan hjälpa dig med väg-
ledning i arbetsrelaterade frågor, 
aktivitetsrapportering till Arbetsför-
medlingen, tips inför jobbansökan 
och hur man skriver ett bra CV.

Kontakt
		måndag och onsdag 13 -15
		054-19 24 24



Föreläsning med Jack Werner
11 oktober klockan 18,  
Forshaga bibliotek
Författaren och journalisten Jack Wer-
ner har skapat såväl den journalistpris-
belönade Viralgranskaren som Creepy-
podden. Han medverkar i tidningar och 
föreläser flitigt. Han har också skrivit 
böcker, bland annat Ja skiter i att 
det är fejk det är förjävligt ändå: om 
myter på nätet, fejkade berättelser 
och vikten av källkritik och nu senast 
Ormen friske. Ingen föranmälan.

Lär dig mer om  
bildhantering och film
11 oktober klockan 10-12,  
Deje bibliotek

12 oktober klockan 13-15,  
Forshaga bibliotek
Vi anordnar prova på-tillfällen för dig 
som vill lära dig mer om bildhantering 
i mobil och surfplatta. Vi tittar på hur 
telefonen fungerar och olika program 
som kan användas. Dessutom testar vi 
att spela in film och redigera. Ta med 
din egen mobil eller surfplatta om du 
har en, det kommer också att finnas 
några olika modeller på plats. Drop-in, 
ingen föranmälan.

Sagostunder 
28 oktober, 25 november  
klockan 10, Forshaga bibliotek
Sagostunderna passar alla barn mellan 
3-6 år. Är ni en förskolegrupp vill vi att 
ni föranmäler er till biblioteket.

Bok och film
14 oktober, 11 november, 18 november 
klockan 15, Forshaga bibliotek
Går du på mellanstadiet och gillar att 
läsa och se på film? Anmäl dig då till 
vår bok- och filmcirkel. Vi kommer att 
läsa boken Comedy Queen av Jenny 
Jägerfeld och sedan se filmen. Vi träf-
fas tre fredagar i höst. Föranmälan till 
biblioteket senast 6 oktober.

Godnattsagostund
2 november klockan 18,  
Forshaga bibliotek
Vi välkomnar alla små till en sagostund 
med godnattsagor på biblioteket. 
Ta gärna på dig pyjamas och ta med 
ditt gosedjur så kan du gå direkt och 
lägga dig när du kommer hem. Ingen 
föranmälan.

FAMILJESÖNDAGAR
Söndagar klockan 11-13,  
Forshaga bibliotek 
En mötesplats för familjer.  
Drop-in, ingen föranmälan.
9 oktober Speldag
6 november Alfonskalas 
4 december Julpyssel

Det händer hösten 2022 på

BIBLIOTEKEN
På kommunens bibliotek finns det möjlighet att delta på flera olika  
arrangemang under hösten. Här kommer ett axplock av deras planerade 
aktiviteter. På biblioteken kan du hämta en folder med all information.  
Du kan också ladda ner foldern på forshaga.se/bibliotek  

Häxans trädgård
1 november klockan 17.30,  
Deje bibliotek
Välkommen till en kväll med Hella 
Nathorst-Böös som är häxa och förfat-
tare till bland annat boken Häxans 
Trädgård. Lär dig mer om läkeväxters 
fascinerande historia och hur de kan 
användas för hälsa och magi. Efter fö-
redraget håller Hella en workshop där 
deltagarna får vägledning i att skapa 
varsin magisk ört-amulett med valfritt 
syfte.

Innan föreläsningen bjuds det på en 
smarrig soppa. Gratisbiljetter hämtas 
på Forshaga eller Deje bibliotek senast 
25 oktober.

Korsordsträffar
Tisdagar 4 oktober, 11 oktober, 18 
oktober, 25 oktober  
klockan 10.30-12, Forshaga bibliotek
Välkommen till våra korsordsträffar, 
kom och kryssa tillsammans, vi bjuder 
fika. Ingen föranmälan.

FÖR VUXNA


