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Litenheten är vår

SUPERKRAFT
Vi må vara Sveriges nionde minsta kommun, men oj vad vi åstadkommer
stora saker som lämnar avtryck i resten av Sverige. Nyckeln till vår
framgång är Munkforsandan, vi gillar att göra saker tillsammans. Här
hjälper, stärker och värnar människor varandra. Inställningen är att
ingenting är omöjligt – möjligen kan vissa saker ta lite längre tid.
Nej, att ge upp är sällan ett alternativ om du frågar oss. Utmaningar sporrar oss och
triggar igång Munkforsandan, den inneboende jädraranamma-kraften i våra invånare
som säger: Nu gör vi det här, vi klarar det! Litenheten skapar gemenskap, närhet och
frihet. Vi jobbar hårt för det vi vill ha och vi nöjer oss inte med mindre.

Samarbete är nyckeln till framgång

Ett bra exempel på hur hårt arbete och mod lönar sig är vår nya sporthall Munkfors
Arena. I år hade vi planerat, längtat och kämpat. Nu står den där, tack vare ett starkt
samarbete mellan föreningslivet, näringslivet och kommunen. Gissa hur många gånger
vi har fått kommentaren: ”Hur är det möjligt i lilla Munkfors?”
Alla kan bidra till vår litenhet och stärka den ännu mer. Tillsammans med våra
invånare har vi tagit fram Vision 2030, en gemensam strategi där vi formulerar mål och
framtidsdrömmar inom de fyra värdeområdena: livskvalitet, Munkforsandan, bäst på att
vara små och tillgänglighet. Jag berättar gärna mer om den. Kom och hälsa på så tar vi
en kopp Fairtrade-kaffe tillsammans så kan vi prata om hur du kan vara med och stärka
vår kommun.

Mathias Lindquist,
kommunalråd

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafer, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagraf

Webbikon

Nära till glädje och skratt
TÄNK SÅ MYCKET KÄRLEK en liten kommun
som Munkfors kan rymma. Humorn, gemytet och
omtanken om varandra präglar livet här.
I MUNKFORS HÄNDER DET också alltid grejer,
tro inte att vår litenhet gör att vi ser några hinder. Vi
är värd för välkända evenemang, som till exempel
av en världens största dragspelsstämmor som
varje sommar hålls på Ransäters hembygdsgård.
Bondkomikerfestivalen är ett annat mycket uppskattat
evenemang, liksom vår välkända Munkforsrevy.

Vi är Sveriges närmaste hantverkare
Vi är Sveriges närmaste hantverkare

Peab Byggservice hjälper dig med allt från tak till källare.
Våra
hantverkare arbetar vant i miljöer där andra bor och arbetar.
Peab Byggservice hjälper dig med allt från tak till källare.
Vi
har
det storaarbetar
företagets
resurser
i ryggen,
står djupt förankrade med fötterna i myllan.
Våra hantverkare
vant i miljöer
där andra
bor ochmen
arbetar.
Vi harav
detdig
stora
Hör
såföretagets
hjälper resurser
vi till! i ryggen, men står djupt förankrade med fötterna i myllan.
Hör av dig så hjälper vi till!

peabbyggservice.se
29 00 7
peabbyggservice.se
29 00010-456
peabbyggservice.se
• Telefon
49 26 •010-456
Besöksadress:
peabbyggservice.se
• Telefon
0725 33 0725
49 26 •33
Besöksadress:
Smedsgatan
7 Smedsgatan

TILLSAMMANS SKAPAR VI LIVSKVALITET!
LIVET I MUNKFORS präglas av trygghet, vänlighet,
omtanke och livskvalitet för alla. Den kommunala
omsorgen finns där när den behövs. Våra barn och unga
ges utbildning i skolor som är kända för sitt elevfokus.
Lillmunkens förskola har vunnit miljöpriset Grundstenen,
som delas ut av föreningen Hållbart byggande i
Värmland. Juryn imponerades av helhetstänket och
miljöfokuset i projektet, där Munkfors kommun trots
begränsade resurser aldrig lämnade något åt slumpen.
I motiveringen lyftes resurseffektiviteten, med låga
driftskostnader, samt de konsekventa materialvalen
i såväl byggnad som inredning fram. Vi på Munkfors
kommun är mycket stolta över miljöpriset, som visar att
även en liten kommun kan åstadkomma en byggnad med
många goda kvaliteter.

VÅR FRAMTID
BYGGS AV
KOMPETENTA
MEDARBETARE

voestalpine Precision Strip AB
www.voestalpine.com/precision-strip

DET HAR ÄVEN BYGGTS en ny förskola på
Tallbacksvägen och Forsnässkolan håller på att rustas
upp. Dessutom har vi ett nytt äldreboende som erbjuder
våra äldre en god livskvalitet.
I MUNKFORS SKA alla invånare känna stolthet över
sin kommun. Goda möjligheter att hitta arbete, bra
boende med både villor och lägenheter, varav vissa med
älvnära läge, bidrar till trivseln.
I GOD LIVSKVALITET ingår också att värna om och
ta hand om vår gemensamma miljö. Kommunen bidrar
genom att ha tydliga miljömål i verksamheterna, som alla
kännetecknas av hög en servicenivå.

GEIJER

S K O L A N
Folkhögskolan i R ansäter
Kurser för alla!

geijerskolan.se, 0552-30250, info@geijerskolan.se

DET KAN INTE BLI ANNAT
ÄN VÄRLDSSUCCÉ NÄR VÅRA
RAKELBLAD TILLVERKAS
AV MUNKFoRSINGER.

Läs mer på:
www.swedev.se

VI ARBETAR FÖR DIN SÄKERHET
Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att
människor som bor och vistas i Munkfors kommun
ska vara trygga och säkra. Målen för vår verksamhet
är färre olyckor, minskade skador och
ökad trygghet.

raddningkarlstad.se/munkfors

MUNKFORS KOMMUN ÄR EN ARBETSGIVARE som täcker in en
mångfald av olika yrken. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att
kunna ge kommuninvånarna en riktigt bra service. Därför satsar vi också på vår
personal, till exempel stöttar vi dig som vidareutbilda dig för att ta nästa kliv
i din arbetslivskarriär. En annan fördel med att jobba inom kommunen
är känslan av att vara en del av ett sammansvetsat team,
där din insats gör skillnad för invånarna.

Elektroniktillverkning
i världsklass
Inission är en lönsam totalleverantör för
skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik,
som ständigt strävar efter att ha de nöjdaste
kunderna. Våra produkter designas tidigt på
ett smart sätt och produktionen kryddas med
hög flexibilitet, kundanpassning och korta
ledtider. Välkommen till Inission!

”Alltid känt att
jag fått utvecklas”
Marika Edberg är 30 år och född och uppvuxen i
Munkfors. Familjen består av sambon Markus och de två
barnen Ella och Albin.
Marika jobbar som speciallärare på Forsnässkolan,
skolan där hon tidigare arbetade som mellanstadielärare.
I rollen som speciallärare arbetar hon i mindre grupper,
eller enskilt med elever som är i behov av extra stöd.
– Jag är även en del av elevhälsoteamet tillsammans
med kurator, speciallärare, skolsköterska och rektor.

Stortrivs

Det är två saker som gör att Marika älskar sitt jobb.
– Det är roligt att följa elevernas progression och
utveckling, när man får känna att man gör skillnad för
någon elev. Man får också fina relationer med eleverna.
En viktig anledning till den höga trivseln är även
kontakten med kollegorna.
– Från dem finns alltid ett otroligt stöd och de sprider
mycket arbetsglädje, tillsammans med dem är det alltid
nära till skratt.
Marika har haft Munkfors kommun som arbetsgivare
sedan hon blev färdigutbildad och hon har alltid trivts
väldigt bra.
– Jag har hela tiden känt att jag kan få utvecklas, både
som person och som arbetstagare. Det finns en närhet till
allt, vilket är en styrka. Jag vill fortsätta att vara en del av
skolutvecklingen på Forsnässkolan.

Vi gör möten möjliga,
vem längtar du efter?
varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00 | facebook.com/varmlandstrafik

”MUNKFORS INVÅNARE SKA MÅ BRA”
Munkfors kommun satsar på folkhälsa och på att bli en profilerad föreningskommun. Malin Lindh, leder det
arbetet. Hennes uppgift är skapa välmående hos munkforsborna.
– Invånarna ska ha många möjligheter att påverka sin hälsa,
säger Malin Lindh.

– Utställningen har redan innan den börjar fått många positiva
reaktioner.

Malin är en person som gillar att ha många bollar i luften.
Hon gillar människor, har ett stort nätverk och är en aktiv
föreningsmänniska. Det här gör henne klippt och skuren för sitt
nya arbete.

Annars är det på lite längre sikt som Malin som tror att
satsningen kommer att ge resultat.

– Jag ska ha örat mot marken och lyssna av vad föreningarna
behöver samt ha lite omvärldsspaning på vad som händer. Jag
har även uppdraget att ta fram en folkhälsostrategi.

Långsiktig satsning

– Jag har haft kontakt med många föreningar och de stora effekterna
märker vi nog först om ett år.

Var med och påverka!

Malin Lindh menar att man som kommuninvånare själv kan
göra en hel del för att värna om sin hälsa.

Rent konkret innebär det en massa saker, till exempel att
det sker en satsning på föreningslivet som ska bidra till
kommunens utveckling.

– Det finns många föreningar som gör en massa aktiviteter.
Passa på att besöka dem, träffa andra eller ta med grannen på
en promenad. Det är enkla faktorer som ökar välmåendet, både
fysiskt och psykiskt.

– Satsningen på föreningarna ska göra att det ska finnas många
saker att vara delaktig i, besöka och känna sig stolt över.
Munkforsborna kommer att märka av detta på flera sätt.

Har man förslag på en aktivitet, eller om man själv vill vara
med och bidra på något sätt, är det fritt fram.

Ett redan synligt resultat är den idrottsutställning som pågick
under tre dagar i somras. Utställningen har nu delats upp i flera
delar och kommer att cirkulera på boenden och i PRO:s lokaler
så att fler ska få se den.

– Det är bara att tipsa mig eller föreningarna!

VI HJÄLPER DIG ATT
UTVECKLA DITT SKOGSÄGANDE
CERTIFIERING • FÖRVALTNING • SKOGSVÅRD • VIRKESKÖP

Eric 0706-47 01 54 • Andreas 0703-40 07 82
info@forimp.se • www.forimp.se

MUNKFORS ARENA är en modern och populär idrottsanläggning, som blev
verklighet genom ett samarbete mellan kommunen, föreningar och företag.
Multisporthallen lämpar sig för flera olika sporter, bland annat innebandy och tennis.
På området finns också en ishall och en konstgräsplan. Munkfors Arena skapar
rätt förutsättningar för idrottsutövande – oavsett ålder och nivå. Arenan är också en
uppskattad anläggning när det gäller lägerverksamhet.

Munkfors
Arena

Läger
Camper
Konferenser
Boende
mfkc@telia.com
www.mfkc.se

”En fantastisk vi-känsla i kommunen”
Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet är en
av faktorerna i Svenskt Näringslivs kommunrakning. Med
medelbetyget 4,7, det högsta någonsin som uppmätts, är
Munkfors kommun bäst i Sverige.
Birgitta Svensson, turism- och näringslivschef på
Munkfors kommun, ser de snabba vägarna in till
kommunen och den nära dialogen med företagarna som
en viktig förklaring till framgången.
– Vi ser till att förse våra företagare med information om
vad som händer i kommunen. Vår ambition och vårt mål
är att alltid tillhandahålla en bra service.
Samarbetet mellan näringslivet och kommunen
sker på flera fronter, till exempel finns det ett tillsatt
näringslivsforum som arbetar med utvecklingsfrågor.
Det sker också en samverkan när det gäller
kompetensförsörjningen.
– Vi uppskattar att företagen vill ta emot oss på
företagsbesök, där vi får en inblick i deras arbete och
de i vårt. Har de frågor och funderingar ska de kunna få
snabba svar, för oss gäller det att vara lyhörda.

Munkforsandan

Birgitta Svensson poängterar att kommunen inte gör
skillnad mellan små och stora företag.

– Alla är lika viktiga. Det finns en fantastisk vi-känsla
i vår ort, där ordet TILLSAMMANS betyder mycket.
Tillsammans kan vi lyfta positiva händelser i syfte att
förstärka stoltheten över att verka och bo i Munkfors
kommun.
Trots att Munkfors ligger i topp på rankingen slår sig
kommunen inte till ro, utan strävar ständigt efter att bli
ännu bättre.
– Vi jobbar alltid med att kunna erbjuda en attraktiv
företagarkommun. Det är ett projekt som pågår hela
tiden, i allt vi gör. Allt hänger ihop; skola, omsorg, fritidsoch föreningsliv.

Ljusa framtidsutsikter

Tillsammans med företag och organisationer deltar
Munkfors kommun i olika projekt som stärker utveckling
och entreprenörskap.
– Vi ingår även i ett viktigt nätverk med övriga kommuner
i Värmland där samverkan ger oss mycket tillbaka.
Något som också är en fördel är att Munkfors kommun
bygger, och driver, ett eget stadsnät.
– Det ger ännu större utvecklingsmöjligheter för företagen.

Det trygga och miljövänliga alternativet
Vi på Munkfors Energi AB är den lokala fjärrvärmedistributören i
kommunen.
Vi erbjuder hållbar energi som gör det tryggt och bekvämt. Fjärrvärme är
ett klokt alternativ för en god ekonomi, med jämn och pålitlig värme för
bostäder, skolor och andra lokaler.
Besöksadress: Stålvägen 12
684 92 Munkfors
Telefon: 0563-69 00 25
Postadress: Box 46
684 21 Munkfors
Telefon: 0563-54 10 24

www.munkforsenergi.se

Hör av dig snar
eller hälsa på! t,
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