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Lördag den 14 november 2009 inviger kom-

munalrådet jubileumsföreställningen, som   

bland annat innehåller framträdanden av 

musikskoleelever, Simon Estemark, stipen-

dieutdelningar, Staffan Fridhs bildvisning 

och en dramatisk föreställning av Forsha-

gas egna gyckelmakare ”Narrarna”!

Forshaga kommun blir den tredje Rättvi-

semärkta kommunen i länet, vilket också 

uppmärksammas under eftermiddagen med 

diplomering till ett så kallat Fair Trade City!

Det var i samband med en generalmönst-

ring av kommunens kulturresurser våren 

2000 som förslaget om en lokal kulturmönst-

ring för alla, inte bara ungdom, kom upp!

Förslagsställarna var konstnären Sven-Åke 

Modin från den nordligaste kommundelen, 

Olsäter, tillsammans med författaren och 

informatören Sven-Ove Svensson, som bor i 

den sydligare delen av Forshaga.

Seklingnatta i Deje tioårsjubilerar 
och förlängs med eldföreställning 
och Kulturnatt!

Namnet ”Seklingnatta” kommer av att man 

ville anknyta till det anrika fisket efter sik-

löja (på värmländska: sekling) i sjön Visten.

Siklöjefisket har bedrivits sedan ”urminnes 

tider”, i flera århundraden en nödvändig-

het i självhushållet, numera en mera mar-

ginell företeelse från mitten av november, 

när lektiden inträffar.

Arrangemanget Seklingnatta anordnas all-

tid i Deje Folkets hus, som sedan starten 

ändrat namn till Kulturhuset och inbegri-

per numera utställning av konsthantverk, 

ett scenprogram med lokal anknytning 

men man har också försökt att locka med 

mera spektakulära gäster: Stefan Holm, 

”Fråga doktorn” Anders Halvarsson, vinex-

perten i Radio Värmland Thomas Anders-

son, På spåret-mästarinnan Ingela Agardh, 

författarna Lars Andersson och Stig-Göran 

Gustafsson samt Aino Trosell – riksspele-

mannen Gert Ohlsson, inte att förglömma!

Kommunens stipendier i miljö, kultur och 

ungdomsledarskap samt Stefan Holms ut-

märkelse till lovande idrottstalanger är en 

stående programpunkt, liksom uppvakt-

ning av svenska mästare från kommunen.

Till detta kommer olika inslag med musik 

och sång framförda av både kända och 

okända, unga och vuxna artister!

400-500 personer brukar passera i biosa-

long, utställningshall och biblioteket i Kul-

turhuset under lördagseftermiddagen. När 

mörkret sänker sig åker hundratals perso-

ner ut till Västbynäset intill Vistens strand, 

för att se seklingfisket och smaka av årets 

fångst: stekt sekling i tunnbröd, lokalt kall-

lade Emilburgare efter själve fiskegenera-

len, Lars Emilson.

Nytt för året är kvällens fortsättning i Kul-

turnatta. Hela kulturhuset fylls av fortsat-

ta aktiviteter: acrylmålning, trätäljande, 

scrapbooking, dans, trumdisco och film 

fram på småtimmarna!

13.00 Angelica Rage inviger tionde Seklingnatta

13.10 Dejefors Musikkår spelar fanfar och underhåller

13.25 Lars Emilson berättar om det 

 traditionsfyllda seklingfisket

13.30 Elever från musikskolan framträder

14.00 Stiftelsen Rättvisemärkt diplomerar 

 Forshaga som Fair Trade City 

14.20 PAUS

15.00 Deje Dragspelsklubb underhåller

15.15 Sven-Ove Svensson kåserar

15.30 Angelica Rage om tio-årsjubileet

15.35 Simon Estemark sjunger och 

 ackompanjeras av Birgitta Andersson 

Ulla Henriksson
Utredningssekreterare

054-17 20 00

15.45 Staffan Frid visar bilder från förr

16.30 PAUS

17.00 SM-vinnare och andra mästare

 Kommunens stipendiater 

17.20 Stefan-Holmstipendiet 

17.30 Barn och unga från ABF:s verksamhet dansar

17.45 Narrarna uppträder

18.15 Seklingen går till, Västbynäset

18.15 Eldshow utomhus med narrarna

Kulturnatta fortsätter med bland annat eldshow, scrap-

booking, dans, trumdisco, acrylmålning, dans och ”All 

världens mat” samt nattfilm i Kulturhuset!

Program Seklingnatta 2009
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Kontakten
Kommun-Kontakten i Forshaga 
kommun en tidning till kom-
muninvånare och företag

Ansvarig utgivare:
Ingrid Näsström
tel: 054-17 20 07

Redaktör:
Lina Larsdotter Olsson
tel: 054-17 22 28

Tryck:
Tryckeri Knappen, Karlstad
Miljömärkt trycksak 341 218

Omslagsfoto: Ellen Norén provar 
häckhopp under Olympic Day. 
Läs mer på nästa uppslag!

Skicka ditt material (helst via e-post) 
före utsatt manusstopp till adressen: 
kontakten@forshaga.se 

Vid frågor kontakta:
Lina Larsdotter Olsson,  
tel: 054-17 22 28

Kontakten-arkiv
På forshaga.se kan du läsa tidigare 
nummer av Kontakten. 

Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses in på 
band och distribueras till synskadade. 
Det är SRF Ljudproduktion i Kristine-
hamn som gör detta.
Tel: 0550-832 10 

Box 93, 667 22 Forshaga 
Besöksadress: Storgatan 52

Tel: 054-17 20 00 
Fax: 054-87 34 61

E-post: kommun@forshaga.se
Hemsida: www.forshaga.se

1 februari
2 mars
3 maj
4 juni
5 september
6 oktober
7 november
8 december

23 jan
27 feb
3 april
15 maj
14 aug
18 sept
23 okt
27 nov

12-13 feb
19-20 mars
23-24 april
4-5 juni
3-4 sept
9-10 okt
12-13 nov
17-18 dec

Utgiv-
ningsdag

Manus-
stopp

Angelicas kommentar...

Angelica Rage
Kommunstyrelsens ordförande

054-17 20 06
angelica.rage@forshaga.se

Utgivningsplan 2009

Jag tycker att det är viktigt att man, på lokal nivå, funderar på 

hur man kan bidra till att utjämna skillnader i hälsa mellan män-

niskor. Att så långt det är möjligt förhindra sjukdom och ohälsa, 

i samarbete med bl.a. föreningar och organisationer, är en viktig 

framtidsinvestering för kommuner. Den viktigaste personen för 

den egna hälsan är dock du själv.

Sveriges kommuner och landsting har nyligen publicerat en sam-

manställning av öppna jämförelser av folkhälsan i kommunerna.

För att göra jämförelserna mer lättillgängliga, har de delats in i 

tre delar; levnadsvillkor, levnadsvanor och hälsoeffekter.

Att delta i sociala sammanhang ger goda hälsoeffekter. Studier har visat att socialt 

deltagande, bl.a. genom olika kulturupplevelser, verkar kunna påverka hjärnan och öka 

motståndet mot sjukdomar. I Forshaga kommun satsar vi extra på barns, ungdomars och 

gamlas möjligheter till kulturupplevelser men det räcker inte. Jag önskar mer!

Tillit till andra människor är en annan viktig dimension. Forskning visar att tillit hänger 

samman med en lägre grad av kriminalitet. Här kan åtgärderna handla om att sörja för 

en bra bostadsmiljö som inbjuder till kontakt, t.ex. via lekplatser och andra mötesplat-

ser. Som ni tidigare läst satsar vi på temalekplatser, torget på Lärcentret, Kulturhuset, 

Folkets hus i Forshaga, Forsgården och Ullerudsgården. De två senare får anslag till 

gårdsråd som i sin tur ska ordna aktiviteter för äldre.

Att arbeta mot mobbning, både i skolan och på arbetsplatser, kan vara ett annat sätt att 

stärka självkänslan och öka sammanhang och tillit. Detta kan det bli bättre hos oss. Det 

finns handlingsplaner men de måste levandegöras än mer.

Det har visat sig att människor med längre utbildning har större tillit till andra än per-

soner med kort utbildning. Personer med lång utbildning har även oftare bättre hälsa. 

Att höja utbildningsnivån är en viktig fråga i vår kommun. Lusten till utbildning och en 

strävan att fullfölja en gymnasieutbildning är något jag önskar att alla unga skulle kunna 

känna. Här behövs ett samarbete mellan barn, föräldrar och kompetent personal.

Hur ser det då ut i jämförelserna med andra kommuner? 
Man får en grön, gul eller röd prick. Några exempel:

● Andel elever med behörighet till gymnasieskolan: Godkänt!

● Andelen fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag: Kan bli bättre!

● Andel daglig rökare: Godkänt!

● Andel rökande blivande mammor: Kan bli bättre!

● Andel med bra självskattat allmänt hälsotillstånd, 18-80 år: Godkänt!

● Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande: Godkänt!

● Antal aborter bland kvinnor 19 år eller yngre: Godkänt! 

      (Där är vi den enda gröna kommunen i Värmland!)

● Andel med fetma, 18-80 år: Inte bra!

När jag bläddrar igenom rapporten ser det överlag ganska bra ut. 

Om vi bortser från det där som är så svårt: Överflödskilona!

Det är ett problem som hos oss finns i alla generationer. 

Dags för nya nyårslöften?

Barnkommun i Värmland
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Succé för Olympic Day
i Forshaga
Drygt 400 förväntansfulla barn och ungdomar hade samlats på torget i 
Lärcenter för att delta i aktiviteter och få möta sina förebilder. Olym-
pierna, Stefan Holm (höjdhopp), Jörgen Jönsson (ishockey), Alexan-
dra Engen (mountainbike), Markus Oscarsson (kanot), Anders Olsson 
(simmning) och Lassi Karonen (rodd), som kom intågandes med den 
olympiska flaggan.

Septemberförmiddag, fantastiskt sensommarväder och fyrahundra förväntansfulla 

barn och ungdomar trängs för att ta del av den olympiska invigningsceremonin, som 

innehöll allt en riktig OS-invigning ska innehålla, pampiga tal, musik och dans, idrotts-

uppvisning, riktiga olympier, nationalsång och tändandet utav den olympiska elden, 

såklart!

Sedan var det dags att bege sig av till idrottsgrenarna och prova-på, brottning, cykel, 

skytte, taekwondo, fotboll, handboll, ishockey, ridsport och friidrott fanns att välja 

på. Olympierna fanns med under hela dagen och fungerade som instruktörer och 

inspiratörer. Och som det idrottades, entusiasmen i barnens ögon gick inte att ta 

miste på. 

Bakgrund
Olympic Day var ett pilotprojekt initierat av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) för 

att bygga och testa en modell som senare ska lanseras i Sveriges kommuner. Syftet är 

att ge barn och ungdomar en chans att prova på och bekanta sig med de olympiska 

grenarna, som i sin tur leder till ett ökat intresse att börja 

utöva någon av de olympiska sporterna. De deltagande 

barnen fick känna på den olympiska andan och 

presenterades för den olympiska tanken. Mattias Göthberg
Informatör

054-17 20 10
mattias.gothberg@forshaga.se

Förhoppningar, entusiasm och 
glädje på väg in i Lärcenter

Olympier med forhagaanknytning på 
plats, fr v. Ulf Sterner, Anders Berglind, 

Kent Engström och Nisse Nilsson

Forshaga Musikskola spred glädje

Olympierna och den olympiska fanan Ordnat kaos när idrottsgrenen skulle letas upp

Forshaga Jakt- och Sport-
skytteklubb instruerade 
luftgevärs-
skytte

Kanot mot 
rodd i taek-
wondo. 
Markus Os-
karsson provar 
hoppspark 
som Lassi Ka-
ronen elegant 
parerar

Stefan 

Holm coachar 

framtida höjdhopps-hopp...
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Alexandra Engen tyckte det var superkul att inspirera (och busa) 
med barnen, här bollkul med Tobias Eliasson från Forshaga

Det blev en del autografer skrivna under 
dagen också, här Jörgen Jönsson

Det var inte första gången Felix 
Hultin trixade med fotbollen

Dressyr och hästhoppning tillsammans 

med Rudskogens Ryttareförening

Förutom handboll är brottning roligast, 
tyckte Linn Persson, Emelie Karlsson 

och Sanna Mickelsson

Timothy Morelius, Vansbro cykelgymnasium, visade avancerade tricks på cykel

Isak Moberg och hjalmar Persson från Deje ser ut att trivas med 
sällskapet, Henrik Oskarsson, Lassi Karonen och Anders Olsson
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Information från Näringslivsservice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

054-17 20 51
marcus.ekholm@forshaga.se

Nya företag i 
Forshaga kommun 
Antika rum i Värmland
Bransch: Bedriva handel 
med antika föremål

Skolevei
Bransch: Försäljning av utbildnings-

material och trafiksäkerhetsutrustning

Lycka till önskar Forshaga kommun!

Tidsperiod: September 2009

Källa: Bolagsverket
(Reservation för ev. fel)

Nominera en kandidat till 

Årets Företagare 2009
Känner du en företagare som är värd att uppmärksammas? Nu har du 
(och alla andra) chansen att vara med och nominera en företagare som 
du tycker har gjort något utöver det vanliga. Årets företagare är ett sam-
arbete mellan Företagarna och Forshaga kommun.

 Årets Företagare ska

• äga företaget 

• aktivt driva företaget 

• ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning  

• genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare 

• visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras 

• ha god lönsamhet 

• inte ha några betalningsanmärkningar

Skicka namnförslag med en nominering senast den 15 januari till
Marcus Ekholm, Box 93, 667 21 Forshaga

eller marcus.ekholm@forshaga.se

En jurygrupp bestående av personer från det lokala näringslivet väljer 

ut Årets företagare utifrån de nomineringar som inkommit.

Arbetet med att starta upp den nya cen-

trumorganisationen pågår genom en ar-

betsgrupp som tar fram förslag till stadgar, 

styrelse och verksamhetsinriktning. Ambi-

tionen från arbetsgruppen var att fören-

ingen skulle vara igång till julskyltningen 

men tiden går fort. Gruppens medlemmar 

För femte året i rad har Veckans affärer ta-

git fram listan över de svenska superföre-

tagen -lönsamma, framgångsrika och med 

tillväxt också under krisåret 2008. För att 

vara ett Superföretag måste aktiebolaget 

prestera bättre än genomsnittsföretaget i 

samma bransch och storlek under alla av 

de senaste fyra åren. 

Gott om nya 
entreprenörer

Forshaga kommun kan uppvisa 
glädjande siffror för nyföreta-
gande. 

Under det första halvåret 2009 har det 

startas 23 nya företag. Det är 3 fler 

i jämförelse med samma period före-

gående år. I Värmland minskar nyfö-

retagande med 22,7 % men i Forshaga 

kommun ökar nyföretagandet med 15%.

Deje Trä AB är ett av 434 företag som kva-

lat in på den svenska listan.  Deje Trä AB 

är med andra ord ett av de riktigt bety-

delsefulla företag som bygger Sverige men 

som lever i skymundan från de stora rub-

rikerna. Forshaga kommun gratulerar till 

utmärkelsen!

Deje Trä är ett superföretag

Start av ny centrumförening Forshaga/Deje
har därför gjort bedömningen att det är 

bättre med en bra start med tydliga be-

sked om föreningens ambitioner istället för 

en oplanerad rivstart som skapar osäker-

het. Håll därför utkik efter mer informa-

tion efter årsskiftet!
Miljödiplomering 
för små och medel-
stora företag 

Har du inte varit miljö-
diplomerad tidigare? 

I början av 2010 kör vi igång den första 

diplomeringsomgången med det nya 

kursmaterialet. 

I nästa nummer av kommunkontakten 

får du information om upplägg, tids-

plan och kostnader. 
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Information från Näringslivsservice

Slår man upp Ricochet i ett engelsk-svenskt 

lexikon får man svaret studsa eller studsning. 

Henrik förklarar tanken bakom namnet.

– Liksom en kula studsar tillbaka så kom-

mer också nöjda kunder tillbaka. Och or-

det Expo var viktigt att ha med i namnet. 

Det är ett världsnamn för mässor. 

Ricochet Expo har inga egna säljare utan 

jobbar ofta som underleverantör till re-

klam- och mässbyråer.

– Vi kan ta hand om hela jobbet, från bör-

jan till slut, eller bara delar av ett projekt, 

berättar Henrik. Vi är flexiblaoch har både 

kunskap och kapacitet för totalleverans.

– Vi gör speciallösningar, inte bara små bås 

som många kanske tänker på när man pra-

tar om mässmontrar. Vi gör även butiksdis-

player och butiksinredningar. 

– Det är stor skillnad på kunderna. Vissa 

vill ha en bänkskiva, andra en hel monter i 

Bangkok. Kunderna är också olika erfarna 

av sådana här beställningar. Vissa kommer 

med enkla skisser, andra med en helt fär-

dig design som de vill ha byggd.

Ricochet Expo monterar upp och ned mont-

rarna på de olika mässorna. När mässan 

är över så erbjuder de lagring av den ned-

plockade montern. Samma monter används 

ofta i flera olika länder. Många större mäss-

sor hålls bara vartannat år. Då har man en 

stor budget vartannat år och en mindre näs-

ta. Då kan man återanvända hela montern 

eller bara delar av den för mindre mässor. 

Ricochet Expo hyr också ut möbler och 

montrar som går att ampassa efter kunden.

De flesta jobb kommer utifrån, men en viss 

verksamhet har man lokalt. När Ricochet 

Expo inte har stora mässprojekt fyller de 

tiden med andra åtaganden.

– Vi bygger altaner, renoverar kök, målar, 

snickrar, tapetserar och så vidare åt pri-

vatpersoner, berättar Henrik. Kapaciteten 

och kompetensen finns ju.

Johan och Henrik har också varsitt eget 

företag vid sidan av. Johan har företa-

get Northern Rails som tillverkar snow-

boardramper. Henriks företag heter Sim 

Reklam och 

jobbar med 

exponering 

och inredning 

i butiker, fo-

liering av for-

don, skyltar, 

exponering 

för mässor 

och events 

med mera.  

Tolv år har gra-

bbarna jobbat 

i branschen. De började som anställda i ett 

företag i Norge. 

– Att starta eget föll sig naturligt eftersom 

vi har erfarenheten och känner att vi har 

kontroll på alltihop. Idén har väl legat och 

grott i flera år men allt ska ju klaffa med 

våra jobb och situationer. Det är nu två 

år sedan de startade upp Ricochet Expo. 

De flesta kunderna har de i Norge, där de 

arbetat mest, men försöker att komma ut 

även på den svenska marknaden.

– Vi har fyra-fem man i Norge som vi all-

tid anlitar för jobb där, plus egna härifrån. 

Upp till 20 personer har tagits in för större 

projekt.

Henrik är från Ulvsby, har bott i Norge i 

tolv år men har nu bosatt sig i skogarna 

utanför Deje. Han tycker att prisbilden på 

lokaler är bättre här än i Karlstad. 

– Vi försöker att handla vårt material lokalt 

i första hand, men blir det för dyrt så går 

det såklart inte. Köper man in på pall från 

grossist kommer man ner i pris.

För ungefär ett år sedan flyttade Ricochet 

in i sina lokaler i Forshaga. 

– Förra ägaren var en gammal kompis till 

farsan, berättar Henrik. Vi frågade om han 

hade något ledigt. Vi började i en del av 

lokalerna men köpte hela när erbjudandet 

dök upp. Vi behövde större yta själva så 

när vi fick frågan så grubblade vi lite och 

så gjorde vi så! Det är ju månadskostnaden 

som avgör, precis som när man köper en 

lägenhet. Det är ju investeringskostnader 

och så i början men här finns även möj-

ligheter att hyra ut och få in lite pengar. 

Lokalerna är på 2000 kvadratmeter och vi 

behöver runt 800 kvadratmeter själva.

Ricochet 
Expo

Jag träffar Henrik Strömberg, som tillsammans med Johan Amsell, äger företaget Ricochet Expo i Forshaga. 
Företagets huvudsysselsättning är produktion av mässmontrar och affärsidén går ut på att ”skapa innovativa 
och kvalitetsmässiga helhetslösningar för företag…”

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se

En av de mässmontrar 
företaget levererat.

Ricochet Expos 
egna bild.

Henrik Strömberg
 - företagare i fokus
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Sex länder deltar i projektet. De kommer från Storbritannien, 

Norge, Sverige, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Totalt är 

det fjorton partners och från Sverige deltar Karlstad, Forshaga, 

Grums, Kil, Hammarö samt Länsstyrelsen.

EU-program:  Interreg IVB North Sea Region Programme

Projekperiod: December 2008 - december 2011

Den totala budgeten är €3,4 miljoner

Projektet är indelat i fyra huvudområden:

1. Utveckling av ett gemensamt policydokument 

 om inlandsvattenvägar i NSR

2.  Stöd till företagsutveckling och entreprenörskap

3.  Återskapande av historiska vattenvägar 

 och förbättringsåtgärder utmed befintliga 

4.  Hur skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av 

 inlandsvattenvägarna där ekonomisk utveckling 

 och värnande av natur- och kulturvärden går hand i hand

(Inom Karlstadsregionen jobbar vi med huvudområde 2.)

Att delta i EU-projekt skapar ett stort mervärde för turismen i 

stort, inte minst med tanke på utvecklingsmöjligheter och erfa-

renhetsutbyten. Delfinansiering från EU möjliggör investeringar, 

produktutveckling, m.m. som kan vara svårt att finansiera inom 

budgetram. 

Marknadsföring med ny teknik är härvidlag 

av stor vikt och sker med hjälp av 

projektet Waterways for growth.

I samarbetet med Karlstadsregionen är Forshaga kommun med i EU-projektet Waterways for growth. 

Ann Johansson
Turisminformatör

054-17 20 75
tourism@forshaga.se

Att tänka på vid E-handel
E-handeln fortsätter att öka, leverans till 

dörren och lägre priser lockar. Att handla 

på Internet har många fördelar men tyvärr 

finns det oseriösa företag även i denna 

bransch. En konsument som är medveten 

om sina rättigheter och som har ett miss-

tänksamt öga löper mindre risk att bli lu-

rad. Ha gärna följande checklista till hands 

när du handlar.

• Börja alltid med att kontrollera vem du 

handlar av. Använd gärna sökmotorer 

för att se vad andra konsumenter har 

för erfarenheter av företaget. Kontrol-

lera också att det finns en adress och 

ett fungerade telefonnummer till deras 

kundtjänst. Slå gärna en signal i före-

byggande syfte, svarar de inte då svarar 

de sannolikt inte heller om du får pro-

blem.

• Kolla upp vilka betalningsalternativ 

som finns, godkänner företaget endast 

förskottsbetalning bör man vara extra 

uppmärksam. Har du ingen tidigare er-

farenhet av företaget kan det vara klokt 

att handla mot faktura eller via post-

förskott. Många företag erbjuder också 

möjligheten att betala via en tredje 

part, så kallade escrowföretag. Vill du 

handla direkt via ditt kort, kolla upp 

att det finns en säker anslutning så att 

dina uppgifter inte hamnar i fel händer. 

Webbplatsen är krypterad då adressen 

startar med ”https” istället för ”http”. 

• Handel på nätet regleras i Distans – och 

Hemförsäljningslagen. Denna lag är 

tvingande till konsumentens fördel och 

kan inte avtalas bort.

• Handlar du av ett svenskt företag har du 

14 dagars ångerrätt, inom EU minst sju 

dagar. Du kan inte använda varan men 

har rätt att försiktigt undersöka den. 

Det är du själv som står för returfrakten 

om du inte skulle vara nöjd med köpet. 

Företaget ska alltid skriftligt underrätta 

dig om din ångerfrist och den börjar inte 

gälla förrän du mottagit varan.

• Om leveranstid inte framgår av avtalet 

är det enligt lag 30 dagar som gäller. Om 

du inte tillhandahållit varan inom den 

utlovade leveranstiden har du rätt att 

låta köpet gå tillbaka.

• Du har samma rättigheter att klaga på 

en vara du köpt på nätet som du har i en 

vanlig butik. Enligt Konsumentköplagen 

är det tre år som gäller för varor inköp-

ta i Sverige. Handlar du inom EU gäller 

minst två år, skulle köpet ske från något 

annat land gäller det landets regler. Var 

noga med att spara kvitton, följesedlar 

och eventuella garantibevis! Skulle före-

taget gå i konkurs eller ”försvinna” från 

marknaden har du rätt att vända dig 

med din reklamation till tillverkaren. 

Har du ytterligare funderingar om e-handel 

eller behöver du råd i andra konsumentfrå-

gor, tveka inte att kontakta oss.

Jane Ullman, 054 – 29 73 12 
Ulf Stefansson, 054 – 29 73 02

Sandra Arvidsson, 054 – 29 73 01
Elisabeth Eklo, 054 – 29 73 04 

Rådrummet
Kungsgatan 12/Stora torget, Karlstad

konsumentkarlstad@karlstad.se
Öppet: Mån – Fre kl. 11-16
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Nordens största 
fikapaus!

Tisdagen 20 oktober 2009 
genomfördes tävlingen Nordens 
strörsta fikapaus.

Sverige vann i tävlingen mellan de 

nordiska länderna. Totalt var det mer 

än 130 000 svenskar som fikade rätt-

visemärkt. De verkliga vinnarna är 

förstås alla de Fairtrade-certifierade 

odlare och anställda vars produkter 

har konsumerats i fikapausen.

Även i Forshaga bidrog vi till tävling-

en. ICA och Coop hade tillsammans 

478 gäster. Det var sammanlagt 164 

fikande gäster hos Forshaga försam-

ling, ABF, Forshagaforsens Sportfiske-

center, Slottet och Kulturhuset. Rätt-

visemärkt personalfika var det också i 

Kommunhuset, drygt 70 personer. 

Nu ser vi fram mot diplomeringen till 

Fair-trade City den 14 november i Deje 

Kulturhus.Viljastipendiet är ett stipendium som ska gå till en kvinna som driver 
företag i Värmland. Stipendiaten skall kunna dela med sig av sina erfa-
renheter och fungera som en förebild för andra kvinnor som vill eller har 
startat företag.

Anna Skinnargård är autoriserad hudterapeut och driver Hudvårdssalong i Forshaga. Hon 

utbildade sig i Stockholm och återvände 1995 till Värmland där hon startade sin salong i 

en källare i Forshaga. Sedan dess har verksamheten växt och Anna har nu även anställt 

en hudterapeut. År 2007 flyttades verksamheten till det nybyggda centrumhuset mitt i 

Forshaga centrum med skräddarsydda ljusa lokaler.

Vid sidan av sitt företagande är Anna utsedd till examinator för de skolor som bedri-

ver utbildning till hudterapeutyrket. Därtill har hon varit med att utforma en helt ny 

gymnasielinje inom Hantverksprogrammet i Karlstad "Hälsa Stil och Image" och fungerar 

som länken mellan skolans värld och yrkeslivet. Anna är dessutom vice ordförande i den 

lokala kvinnliga företagarföreningen Älvorna.

Länsstyrelsens motivering är:
För viljan och modet att med egna tankar och händer 

bygga upp en verksamhet för att hjälpa människor 

att må bra till både kropp och själ. För engagemanget 

och kunskapen att bidra till wellnessbranschens 

utveckling och kvinnors företagsamhet".

Anna Skinnargård är
årets Vilja Stipendiat

Anna Skinnargård gratuleras till Vilja Stipendiet av 
Forshaga kommuns kommunalråd Angelica Rage.

Marcus Ekholm
Näringslivsstrateg

054-17 20 51
marcus.ekholm@forshaga.se

Överförmyndarnämnden i 

Forshaga efterlyser erfarna 

personer (kvinnor och män) 

som är intresserade av att mot 

skäligt arvode åta sig uppdrag 

som gode män.

 

För mer info och intresse-

anmälan är du välkommen att 

kontakta överförmyndarkonto-

ret under kontorstid, 

tel: 054-17 20 12. 

Se även www.forshaga.se un-

der rubriken Omsorg och stöd. 

Gode män sökes

Lillemor Bäckström
Kommunstrateg

054-17 20 11
lillemor.backstrom@forshaga.se
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
träffar regelbundet skolskjutschauf-
förerna för att se över att det avtal 
vi har med varandra fungerar och 
för att ta upp eventuella problem i 
trafikmiljön.

Det känns väldigt bra att kunna säga att 

skolskjutschaufförerna entydigt säger att 

de tycker att de har ett trevligt jobb och 

att det nästan alltid fungerar bra med bar-

nen i bussarna. Vid de tillfällen det inte 

fungerar ser vi till att hantera problemet 

omgående och det händer inte ofta, vilket 

är roligt att få säga.  

För dig som ny skolskjutsförälder kan vi be-

rätta att alla fordon är utrustade med al-

kolås och bilbälten. Bussföretagen lämnar 

in protokoll till kommunen på att bussarna 

klarat besiktningskontroll i de fall där for-

donen ska besiktigas. Dessa faktorer är till-

sammans en del i kvalitetssäkringen för att 

barnen färdas på ett trafiksäkert sätt.

När vi frågade chaufförerna om bilbältena 

används, fick vi till svar att de, varje dag, 

säger till barnen att de ska sätta på sig bäl-

tena och detta görs också i de allra flesta 

fall. När det gäller de yngre eleverna, upp 

till och med åk 3 är det inga problem – de 

har bältet på hela resan. Men allt efter 

som de blir äldre knäpper de av sig bältena 

efter en stunds åkning. 

Det är en omöjlighet för chauffören att 

hela tiden stanna för att säga till om bältet 

så de ber er föräldrar/vårdnadshavare att 

prata med era barn om detta.

En annan säkerhetsfråga är reflexerna nu 

när höstmörkret kommit. Det gäller inte 

bara de barn som åker skolskjuts, utan alla 

barn. Se till att barnen syns – att de bär 

den reflex de fått som bussbiljett, då finns 

den alltid med! 

Du som är bilist – stanna när skolskjutsen 

stannat för att ta upp eller släppa av barn! 

Vi vuxna bär ansvaret för att ingen olycka 

händer! 

Monica Swensån
Barn- och utbildningschef

054-17 20 85
monica.swensan@forshaga.se

Joachim Aude
Ungdomssamordnare

0730-48 28 34
joachim.aude@forshaga.se 

”Använd inte reflex”

Ja, det är uppmaningen vi vuxna ger 

våra barn genom att inte vara goda 

förebilder och själva bära reflex. Barn 

gör inte som vi säger, de gör som vi 

vuxna gör. 

Att använda reflex på morgon och 

kväll när vi vistas i närheten av vägar 

och trafik borde vara en självklarhet. 

Det kan vara skillnaden mellan liv och 

död.  Busschaufförens värsta mardröm 

är att köra på någon som vistas vid vä-

gen. Reflexen är helt avgörande om vi 

ska se er i tid för att väja eller stanna. 

För er och vår skull: använd reflex!

Många bilister respekterar inte skol-

bussarna som stannar för att hämta 

och lämna barn. Utan att sänka far-

ten tränger de sig förbi och utsätter 

barnen för LIVSFARA. Det händer dag-

ligen. Stanna när ni ser en skolbuss 

vid vägkanten. Ni utsätter oss alla för 

stora risker bara för att tjäna in 30 

sekunder på er väg till jobbet.

Tom Överhammar
Skolbusschaufför

Du som har barn 
som åker skolskjuts 
- och du som är bilist

Ny replokal i Deje

Studiefrämjandet, i samarbete med 

Kulturhuset, inreder nu en replokal 

i Deje. Replokalen kommer man att  

kunna boka och låna via Kulturhuset. 

Förhoppningsvis kommer lokalen att 

vara färdig att öppnas i början av 

december!



Kontakten nr 7 november, 2009   11   

Snö
Gräns för att ploga är fyra centimeter snö 

på gång- och cykelvägar och sex-åtta cen-

timeter på gatorna. Oftast börjar vi ploga 

först när det slutat snöa. Det tar cirka tio 

timmar att ploga färdigt.  Genomfartsga-

torna och de viktigaste gång- och cykelvä-

garna plogar vi först. Blir det stora mängder 

snö tar vi bort snövallar vid vissa vägkors-

ningar och trottoarer.

Det är varje fastighetsägares skyldighet att 

skotta och sanda gångbanan längs med sin 

fastighet. Om det kommer mycket snö, kan 

kommunen lägga snö på gångbanor. Då be-

höver fastighetsägaren inte skotta och san-

da gångbanan. Det inte tillåtet att köra snö 

från fastigheter och infarter ut i körbanan.

Snö och halka
November månad innebär att tiden för snö och halka är här. Det är därför 
dags att informera om när kommunen röjer snö.

Träd och buskar
Fastighetsägaren ansvarar för att häckar 

och träd inte hänger ut över gator, gång- 

och cykelvägar. Kontrollera växterna så att 

det är fritt cirka 3,2 m över gångbanan och 

4,6 m över körbanan. De fordon som röjer 

snön är höga. Om höjden inte är tillräck-

lig  kan de skada träd, buskar och själva 

fordonet.

Halka
Tidigast dagen efter avslutad plogning san-

dar vi mot halka. Om det är svår halka, 

till exempel vid underkylt regn, börjar vi 

sanda så fort som möjligt. 

Sand
Privatpersoner kan hämta sand i t.ex. hinkar 

Öppettider
Måndag, tisdag 07.30-15.30

Onsdag, torsdag 10.00-19.00

Fredag  Stängt

Lördag  10.00-15.00

Återvinningscentralen

på kommunförråden i Deje och Forshaga.  

Personal finns säkrast på plats måndag-

fredag klockan 9-9.30 och 13-13.30. 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.

Enskilda vägar
Kommunen sköter de enskilda vägar som får 

driftbidrag av staten. Arbetsledaren avgör 

när vägarna ska plogas eller sandas. Vi prio-

riterar de vägar som skolskjutsarna kör.  

Sven-Erik Heggen
Driftchef gator och park

054-17 20 37
sven-erik.heggen@forshaga.se

Återvinningscentralen i Katrineberg är 

öppen på valborgsmässoafton och pingst-

afton. Stängt övriga helgdagsaftnar.

Öppettiderna får du också via 

vår telefonsvarare 054-17 20 50 

eller på www.forshaga.se



Kommunalrådet Angelica Rage ser uppdraget att 

besöka alla nyfödda och deras familjer som ”en guld-

kant på sitt politiska uppdrag”. Hennes besök avise-

ras alltid, både av BVC och kommunledningskonto-

ret. Med sig till den nya familjemedlemmen har hon 

blommor och mig förstås, forshaganallen Älvis.

Bebisuppvaktning

Elin Lindkvist

Fanny Nelsén

Alva Borgwardt

Talora Shabani

Elias Nilsson

Neoh Axelsson



Vincent Jakvall Theo Hagström  Victor Magnusson

Förälder!
Visste du att du kan beställa 

en inplastad förstoring av bilden 

på din älskling ur detta nummer 

av Kontakten?

A4 = 20:-
A3 = 30:-

Kontakta vårt tryckeri, 

tel. 054-17 20 93.
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Föreningen Karavanen blev erbjudna 
att ta över bra, begagnade skolmö-
bler från Centralskolan i Forshaga. 
Man tog ett snabbt beslut om att 
åka iväg med ännu en biståndstran-
sport till Sidi Ifni i Marocko.

Det finns nämligen ingen plats att förvara 

möblerna för eventuellt framtida bruk. 

Just nu står de oskyddade för regn och 

ruskväder.  En febril aktivitet började med 

alla dokument som ska till ambassad, han-

delskammaren tullverket med mera samt 

att boka plats för containern på fartyg, vil-

ket inte var lätt med så kort varsel, men 

efter idogt arbete så lyckades det.

Karavanen vet sedan tidigare biståndstran-

sporter att skolmöbler är efterlängtade då 

nya kungen har bestämt att även flickor 

ska få gå i skolan. Lokaler finns, men inget 

att fylla dem med, så det här är riktigt ro-

ligt att kunna bistå med. 

Många karavanmedlemmar har jobbat 

intensivt med att samla ihop bra mate-

rial att fylla upp containern med, såsom: 

ryggsäckar, idrottskläder/-skor, lekparks-

material till skolgård, rullstolar mm. Leif, 

på Arbetidécentrum i Deje, med personal 

har återigen gjort ett fantastiskt jobb. Till 

den här transporten har de snickrat 250 

gammaldags pennskrin, där locket är som 

svarta tavlor, som kan användas att skriva 

på. I pennskrinen ligger tavelkritor, penna, 

Skolmöbler som bistånd
sudd och linjal. Dessutom har de sytt små 

söta väskor, till matsäck och skolböcker. 

Många undrar hur containern transpor-

teras, så jag tänkte berätta hur det går 

till. En bokad container hämtas i Karlstad 

av Dahlströms Åkeri som kör den till AIC i 

Deje för lastning. Sedan kör Dahlström den 

tillbaka till Karlstad där den går med vä-

nerexpressen/tåg till Göteborgs hamn, och 

från Göteborg till Agadirs hamn, där den 

lastas över på lastbil igen och körs 23 mil 

söderut till Sidi Ifni. Det är många etapper 

och mycket som ska klaffa. Strejker både 

på land och till havs samt tullproblem är 

saker som vi har varit med om flera gånger.

Det är alltid några från styrelsen och en 

tolk som åker ner och möter upp contai-

nern och lastar ur den, samt är med och 

ser till att grejerna kommer till rätt person 

eller ställe. Intresserade medlemmar är 

varmt välkomna att följa med, med egen  

bekostnad. Studenter är intresserade av 

Karavanens ideella arbete, och i vår förra 

transport fick fyra studenter följa med och 

ta del av vårt arbete.

I nästa nummer av kontakten berättar vi 

hur det går till att lasta ur allt material och 

distribuera det till olika ställen.

Inger Stenström
Styrelsen Karavanen 

inger.stenstrom@forshaga.se

Kulturnatta

Lördag 14 november kl. 18-01
Kulturhuset i Deje

När Seklingnatta slutar tar Kulturnatta 

vid! Kvällen innehåller bland annat:

• Eldshow
• Buffé med ”All världens mat”
• Öppen scen, där du själv kan 

uppträda
• Nattbio
• Trumdisco med Blå Björk  

och Patrap
• Cykeluppvisning
• Demonstration av  

Rättvisemärkt
• Pröva på träsnide, släktforskning, 

scrapbooking, garngraffiti, pins-

tillverkning, acrylmålning

Läs mer om tider och kostnader på 

www.forshaga.se och på affischer på 

en anslagstavla nära dig!

Kerstin Johnson 
har fyllt 100 år

Den 3 juli 2009 fyllde 
Kerstin Johnson 100 år. 

Efter många år USA så återvände Ker-

stin så småningom till Deje. Nu bor 

hon, sen tre år tillbaka, på Ullleruds-

gården.

Kerstin firade sin födelsedag tillsam-

mans med anhöriga vid sjön Visten.

Callie Gustafsson
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Förskolan Stacken 30 år
Planeringen inför 30-årskalaset har pågått under hela hösten, och den 15 oktober firade 

förskolan Stacken och dess fyra avdelningar 30 år med Öppet hus. Det bjöds på saft/kaffe 

och kakor som förskolebarnen varit med och bakat. 

-Det har gått jättebra, många föräldrar, barn, farmödrar och mormödrar har varit här, be-

rättar Sara Nilsson, förskolelärare, som också fick agera värdinna under dagen.

Förskolan Stackenligger ligger på villaområdet Stackbråtarna 

i Grossbol, högt på en stor, härlig, kuperad skogstomt. 

Förskolan har fyra avdelningar, Getingen 1-3 år, 

Humlan och Myggan 1-5 år och Myran 3-5 år.

Getingar, humlor, myggor och myror bjöd in till kalas

Mattias Göthberg
Informatör

Under vecka 41 arrangerades ett flertal 

föreläsningar och utställningar på Forshaga 

Lärcenter och i Deje kulturhus. Hembygds-

föreningarna i Övre Ullerud och Forshaga 

visade torpinventeringar och bilder från 

gamla tider.

       

I Forshaga kunde besökarna se filmen om 

Forshaga från 50-talet. Även böcker som 

handlar om det gamla Forshaga och Deje 

visades. Dessa böcker är en stor tillgång 

för släktforskare och hembygdsforskare.

Lars-Gunnar Sander, tidigare ordförande i 

Värmlands Släktforskarförening, föreläste 

om släktforskning. Om hur man börjar och 

mer avancerat. Lars-Gunnar visade att det 

finns ett flertal olika program som man kan

prenumerera på. Han var även i Deje kul-

turhus och berättade. 

Jan Hagstrand, fritidschef i kommunen och 

uppvuxen i Skived, berättade kunnigt och 

engagerat om hur Forshaga blev till. Vem 

visste att orten Skived är äldre än Forshaga 

och att Dejefors, Mölnbacka och Kvarntorp

var de ställen där allt började?

Jan Hagstrand och Dejeprofilen Staffan 

Fridh samlade en skara åhörare i Deje kul-

Släktforsknings- och hembygdsvecka
Lärcenter i Forshaga och Kulturhuset i Deje

turhus som intresserat lyssnade på Staffan 

när han berättade och visade bilder från 

ett uppväxande Deje.

Veckan avslutades i Deje kulturhus  där 

Aina Amandusson från Butorp berättade 

om framför allt Butorp och dess invånare. I 

början av förra seklet bodde det över 400 

personer i Butorp. Många original har bott

och verkat i den bygden under åren. Aina 

berättade även om skrock kônstigt som 

hänt.
Lena Westas Havimäki

Biblioteksassistent
054-17 22 21

lena.westas@forshaga.se
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Nära 300 personer hade samlats i Nedre 

Ulleruds kyrka för att delta i 250-års ju-

bileet. Drygt hälften av besökarna följde 

även med till sockenstugan efter guds-

tjänsten för att njuta av kyrkkaffet.

Biskop Esbjörn Hagberg, kontraktsprost 

Lars Olsson, kyrkoherde Kajs-Mari Eng-

ström, komminister Lilja Gustafsson och 

diakon Carina Haak deltog.

Söndagen den 4 oktober firade Nedre Ulleruds kyrka 250 år med en jubileumsgudstjänst. Dagen bjöd på en 
kortege med hästdragen vagn i täten och deltagare klädda i tidsenliga kläder.

Nedre 
Ulleruds 
kyrka 
firar 250 år

Biskopen, kontraktsprosten och en brukspatron kommer i vagn.

 Det bjöds på musik och körsång; musiker, 

kyrkokörerna, barntimmebarnen och barn- 

och ungdomskörerna medverkade. Musika-

len ”Änglavakt” framförde i stället för pre-

dikan. Ulleruds teateraktörer medverkade 

i tidsenliga kläder som kom från Västanå 

Teater och Värmlandsopran. 

Biskopen höll ett kort anförande och häls-

ningar framfördes från kommunen och 

grannförsamlingen i Forshaga. 

Ungdomarna i Forshaga Ungdomsråd ord-

nade tillsammans med Sveriges Ungdoms-

råd en inspirationshelg för aktiva ungdo-

mar inom ungdomsråd runt om i Sverige.

Denna helg varade i tre dagar, ungdomarna 

som var med fick gå på seminarium, före-

läsningar och workshops för att stärka de 

kunskaper de har så de kan blir bättre. 

Inspirationshelgen ägde rum 25-27 septem-

ber. På fredagen den 25 september kom 

På Nedre Ulleruds kyrkplats har det fun-

nits två kyrkor innan den nuvarande upp-

fördes. Den första var av romersk typ och 

troligen i bruk sedan mitten på 1200-talet. 

Under senare delen av medeltiden byggdes 

ett torn. Under 1600-talet byggdes en ny 

kyrka. Denna var i bruk tills den nuvarande 

kyrkan var färdig 1759. En av kyrkans älsta 

inventarier är dopfunten i täljsten, date-

rad till 1200-talets mitt. 

Tore Eklund
Ulleruds församling 
tore.eklund.deje@telia.com

Inspirationshelg i Forshaga
ungdomar från hela landet allt från Malmö 

i söder till Kiruna i norr. Kvällen började 

lite mjukt med lära känna lekar, god mat 

och egen fritid. Lördagen började tidigt 

för våra besökare eftersom det var en 

mycket lång dag framför dem med massa 

workshops, seminarium och föreläsningar 

att gå på. På workshops, föreläsningarna 

och seminarium som handlade om vad man 

kan göra för att bli bättre på det man är 

bra på och pepprande till att göra något. 

Men även om Ungdomsråd ska vara under 

en kommun eller vara en ideell förening. 

Detta utvecklades till en stor diskussion för 

de unga om det var positivt eller negativt 

att var under kommunen eller vara en ide-

ell förening. När kvällen närmade sig och 

allt jobb var klart tog nöjet fart med lekar 

och underhållning. Kvällen började med en 

ruggigt bra eldshow utav Joakim Ekstam, 

denna show erbjöd eld, spikar och massor 

ut av humor. Därefter fick vi se en show 

med populära bandet Super Ninja Monkey 

Team. 

Efter en fartfylld kväll tog vi det lite lugnt 

med en värmländsk film, nämligen Smala 

Sussie men även lite Gitarr Hero. Sönda-

gen började också tidigt eftersom det var 

hemfärds dag, vi hade då en workshop och 

ett fint avslut på en underbar helg tillsam-

mans med jätte underbara personer. 

Vi vill till sist tacka alla medverkande som 

gjorde denna helg till en toppen helg!

Beatrice Olsson
Jasmine Axelsson 

Forshaga ungdomsråd
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Boktips från biblioteket
Öppettider: Deje mån 14.00-18.00, tis 10.00-14.00, tors 10.00-14.00

Forshaga mån-tors 8.30-20.00, fre 10.00-16.00, sön 11.00-14.00

Toni Morrison

En välsignelse

Jacob Vaark äger en liten 

farm i norra Virginia och är 

också agent för Västindiska 

kompaniet. Trots att han av-

skyr handeln med människor tar han en li-

ten slavflicka som delbetalning för en skuld 

av en portugisisk tobaksodlare. Det är Flo-

rens, med ”händer som en slav och fötter 

som en fin portugisisk dam”, som fått lära 

sig läsa och skriva och kan vara till nytta 

på hans gård. Där finns också hans hustru 

Rebekka, indiankvinnan Lina och den förvir-

rade flickan som kallas Sorg.

En välsignelse är berättelsen om de svartas 

första tid i Amerika - slutet av 1600-talet,

Men hjärtat i romanen är berättelsen om en 

mor som lämnar ifrån sig sin dotter för att 

rädda henne och en dotter som aldrig kan 

förstå varför modern offrade henne.

Siv Widerberg,

Cecilia Torudd

Förskolan Rävlyan
Kolla!

Barnen på förskolan Rävlyan 

ska gå på utflykt till skogen. Oskar vill inte 

följa med. Han vill vara hemma för det får 

hans nya lillasyster vara, han tycker det är 

orättvist att hon får vara hemma men inte 

han.  

Till slut följer Oskar med. Då hittar Oskar 

en rolig pinne som ser ut som ett O. O som 

i Oskar! Genast vill alla de andra barnen 

hitta sin bokstav… I andra delen om försko-

lan Rävlyan får vi lära oss lite om alfabetet.

Jan Mårtenson Tessin

En lysande epok

Historien om familjen Tes-

sin - Nicodemus den äldre, 

Nicodemus den yngre och Carl-Gustaf- är 

unik. Tre generationer som kom att få en 

avgörande betydelse för svensk arkitektur, 

konst, kultur och historia. De var verksam-

ma från 1600-talets första decennier till 

mitten av 1700-talet, men deras insatser är 

i högsta grad levande än idag.

Här berättar Jan Mårtenson och Ralf Tu-

rander personligt och initierat i text och 

bild om den begåvade familjen och dess 

livsverk.

Martin Widmark

Under en himmel 
av glas

David och Larissa får ett 

stipendium och får åka till 

en plattform i Atlanten där världens mest 

avancerade maringeologiska forskningssta-

tion finns. De smyger ombord på en ubåt 

under sitt besök på forskningsstationen. 

Mer än 400 meter under ytan känner de hur 

båten lägger till mot något! Vad finns där 

utanför på havets botten?

Biblioteket Forshaga lärcenter
Måndag 8.30 – 20.00
Tisdag 8.30 – 20.00
Onsdag 8.30 – 20.00
Torsdag 8.30 – 20.00
Fredag 10.00 – 16.00
Lördag Stängt
Söndag 11.00 – 14.00 

Deje bibliotek
Måndag 14.00 – 18.00
Tisdag 10.00 – 14.00
Torsdag 10.00 – 14.00
Övriga tider öppet 
för självservice

Kulturhuset
Måndag 14.00 – 21.30
Tisdag 10.00 – 14.00
Onsdag 17.00 – 21.30
Torsdag 10.00 – 14.00
Fredag 17.00 – 23.30

Öppettider på 
biblioteken och 

Kulturhuset
Från 17 augusti

Inför sjuttiofem besökande i Möln-

backa Bygdegård fredagen den 23 ok-

tober visades filmen ”Rallybrudar”. 

Kvällen inleddes med dokumentärvis-

ning från inspelningen av filmen som 

skedde i Torsbytrakten 2007-08. Där-

efter var det paus och då serverades 

kaffe, och varm korv med bröd. 

Ett festligt inslag var när man delade 

ut popcorn och festis till publiken i 

samband med att filmen startade efter 

Filmcafé i Mölnbacka pausen. När så filmen visades var publi-

ken med på noterna och skrattade åt de 

dråpliga inslag med härliga ljudeffekter 

som spelades upp. Ett flertal kända skåde-

spelare medverkade i filmen och publiken 

uttryckte efteråt sin belåtenhet med kväl-

lens program. 

 
Text: Göte Falk

Foto: Jenny Grahn

Vet du 
vad!

På www.forshaga.se
kan du läsa tidigare nummer av Kontakten så långt till-

baka som från 2002!



-Med reservation för eventuella ändringar-

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården
Vecka 47

Måndag: Kycklinggryta med curry, potatis/ris, hallonkräm

Tisdag: Frukostkorv, potatis, stuvade grönsaker, fruktsoppa

Onsdag: Stekt strömming, potatismos, lingon, ärtor, aprikoskräm  

Torsdag: Rimmad oxbringa, pepparrotssås, potatis, grönsaker, färsk frukt

Fredag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, broccoli, nyponsoppa med grädde

Lördag: Biff Stroganoff, ris/potatis, bönor, glass med bär

Söndag: Skinkstek, sås, potatis, äppelmos, grönsaker, persikor med grädde  

Vecka 48

Måndag: Vad köket erbjuder, blåbärssoppa

Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, färsk frukt

Onsdag: Ugnstekt fisk, sås, potatis, kokta morötter, kräm med mjölk

Torsdag: Ärtsoppa, senap, pannkaka m sylt

Fredag: Köttgryta, ris/potatis, grönsaker, körsbärssoppa

Lördag: Fiskpudding, skirat smör, potatis ärtor, äppelkaka vaniljsås/fromage

Söndag: Färsbiffar, svampsås, potatis, broccoli, blandad fruktkompott    

Vecka 49

Måndag: Köttbullar i sås, makaroner, sallad, blåbärskräm

Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker, färsk frukt  

Onsdag: Kokt fisk, ägg och persiljesås, potatis, ärtor, risgrynspudding, saftsås

Torsdag: Korvgryta, potatis/ris, grönsaker, fruktsoppa

Fredag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker, konserverade persikor

Lördag: Kassler, potatisgratäng, grönsaker, bär, grädde

Söndag: Schnitzel, sås, potatis, sommargrönsaker, plommonkompott

Vecka 50

Måndag: Köttbullar, gräddsås, potatis, lingonsylt, nyponsoppa, skorpa

Tisdag: Korv, potatismos, grönsaker, färsk frukt

Onsdag: Dragonfisk, potatis, mannagrynspudding, saftsås alt. kräm

Torsdag: Grönsakssoppa, bröd, tunnpannkaka, keso, lingonsylt

Fredag: Helstekt fläskkarré, potatis, grönsaker, apelsinsoppa med banan

Lördag: Lutfisk, sås, potatis, ärtor, äppelkaka, vaniljsås

Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker, marängsuisse    

Vecka 51

Måndag: Stekt korv, stuvad vitkål, potatis, bärkräm

Tisdag: Gulaschsoppa, mjukt bröd, ost, våffla, sylt

Onsdag: Lax, sås, potatis, blandad fruktkräm

Torsdag: Vad köket erbjuder, färsk frukt

Fredag: Rotmos, rimmad oxbringa, grönsak, fruktsallad

Lördag: Kokt skinka, mimosasallad, potatis, persikor med grädde

Söndag: Sjömansbiff, inlagd gurka, vaniljpudding, bärsås   
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12 november
Buggkvällar , Forshaga
Kom och ha kul! Tid: 18.30-20.30 Entré: 40 
kr Servering! Arr. Folkets Hus och Lustens 
Fackliga S-förening. 

12 november Kl. 10
Barnteater: ”Vad Lilla Anna sparade på”, 
Forshaga
Med några burkar, spikar, lådor och brädor 
tillverkar Lilla Anna en racerbil, en båt och 
en flygmaskin. Kommer hon kunna flyga? 
Forshaga bibliotek bjuder på musikteater 
för små barn (2-5 år). En lekfull och charmig 
föreställning som väcker barns fantasi och 
kreativitet. Publiken är delaktig i sång och 
rörelser.

13 november Kl. 19.45
Innebandy damer div 2, Forshaga
GS 86 - Skoghalls IBK 

14 november Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Claes Lövgrens bjuder upp till dans!

14 november Program från kl. 13
Seklingnatta, Deje
Välkommen till Sekling-och Kulturnatta! Kl. 
13 Angelica Rage inviger den 10:e Sekling-
natta! Under dagen erbjuds musikunderhåll-
ning, föredrag och stipendieutdelning bl.a. 
Notdragning på Västbynäset från kl. 17 Nytt 
för året är kvällens fortsättning i Kulturnatta. 
Hela kulturhuset fylls av fortsatta aktivite-
ter: acrylmålning, trätäljande, scrapbooking, 
dans, trumdisco och film. 

15 november
Kvarntorps Salong, Forshaga
Vi följer upp kulturdagen med kultursats-
ning på salongsaftnar, den 3:e söndagen i var 
månad under september, oktober & novem-
ber. Läs mer om att hålla salong på: www.
kvarntorpsherrgard.se

15 november
Tipspromenad, Forshaga
Kaffe eller saft ingår. Våfflor till försäljning. 
Start mellan kl 9.30-11.30, varje söndag t o m 
den 22/11. 

15 november Kl. 13.30
Innebandy - Juniorallsvenskan, Forshaga
GS 86 - IBK Lockerud Mariestad

15 november Kl. 19
Bio: ” Äntligen Midsommar”, Forshaga
På Forshaga Folkets Hus 

15 november Kl. 9-16
Föredrag- ”Den osynliga ojämställdheten”, 
Deje
Lotta Snickare, forskare och författare ”Det 
finns en särskild plats i helvetet för kvinnor 
som inte hjälper varandra” tillsamman med 
Liza Marklund föreläser bl.a. om -Vad bety-
der jämställdhet och ojämställdhet för mig! 
-Hur påverkar den mig som företagare? -Hur 
kan vi använda nätverk och mentorer? Alla 
medlemmar och du kvinna som är eller kan 

Evenemang Fler evenemang hittar du på forshaga.se under Turism & evenemang samt på varmland.org

Har du ett evenemangstips? Anmäl det på vår turistwebb på forshaga.se. De publiceras på forshaga.se, på varmland.org och samt 
här i Kontakten. Du kan även lämna tips till Turistbyrån, tel: 054-17 20 75, e-post: tourism@forshaga.se

Med reservation för ändringar

tänka dig att bli företagare, kom och upptäck 
vad gemenskap kan ge dig. Arr. Forshaga 
Kvinnliga företagarförening, Älvorna. 

19 november
Buggkvällar , Forshaga
Kom och ha kul! Tid: 18.30-20.30 Entré: 40 
kr Servering! Arr. Folkets Hus och Lustens 
Fackliga S-förening. 

21-22 november kl. 13-17
Julmarknad på Forshaga Hembyggdsgård, 
Forshaga

21-22 november Kl. 13-17, båda dagarna
Julmarknad på Forshaga Hembygdsgård, 
Forshaga 

22 november
Tipspromenad, Forshaga
Kaffe eller saft ingår. Våfflor till försäljning. 
Start mellan kl 9.30-11.30, varje söndag t o m 
den 22/11. 

22 november Kl. 16
Bio: ” Nicke Nyfiken 2 ”, Forshaga
Matiné på Forshaga Folkets Hus. 

25 november kl. 18.30 - 19.30
Konsert med program tillägnat Selma 
Lagerlöf och hennes samtid, Forshaga
Västanå teaters magnifike grand old man 
Björn Söderbäck framträder i Forshaga kyrka 
tillsammans med kammamusikdagarnas 
konstnärlige ledare Anders Lagerqvist, violin 
samt musikskolans nya pianopedaagog och 
kammarmusker Stina Wallmyr i ett program 
tillägnat Selma Lagerlöf och hennes samtid. 
Musiken blir ett unikt framförande av Alice 
Tegnérs violinsonat i e-moll som är skriven 
vid tiden då Selma Lagerlöf erhöll nobelpri-
set i litteratur.

26 november
Buggkvällar , Forshaga
Kom och ha kul! Tid: 18.30-20.30 Entré: 40 
kr Servering! Arr. Folkets Hus och Lustens 
Fackliga S-förening. 

28-29 november 28/11 kl. 10-13, 
29/11 kl. 14-17
Julbasar , Forshaga
i Forshaga Missionskyrka. 

28 november Kl. 14
Innebandy herrar div 2, Forshaga
GS 86 - Norrby IK

28 november kl. 16
Julmarknad i Mölnbacka, Deje
Försäljning av hantverk och charkvaror från 
lokala producenter. Dessutom försäljning av 
kolbullar, varmkorv, kaffe, glögg, dörrkran-
sar, honung, bröd, julgranar och diverse 
julpyssel. Välkomna! 

28 november Kl. 17.15
Innebandy damer div 2, Forshaga
GS 86 - Billingsfors IBK

28 november Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Micke Ahlgrens bjuder upp till dans!

29 november Kl. 19
Bio:” Beck-I stormens öga” , Forshaga
Forshaga Folkets Hus

3 december
Buggkvällar , Forshaga
Kom och ha kul! Tid: 18.30-20.30 Entré: 
40 kr Servering! Arr. Folkets Hus och 
Lustens Fackliga S-förening. 

5 december Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Cavalkad bjuder upp till dans!

6 december Kl 18
Allsångscafé med ”Tomten i Halla”, 
Forshaga
Vi sjunger julsånger tillsammans med 
”Tomten”

6 december Kl. 16
Bio:” G- force ” , Forshaga
Matiné på Forshaga Folkets Hus

6 december Kl. 18
Allsångscafé , Forshaga
med Värmlandstomten. 

10 december
Buggkvällar , Forshaga
Kom och ha kul! Tid: 18.30-20.30 Entré: 
40 kr Servering! Arr. Folkets Hus och 
Lustens Fackliga S-förening. 

11 december Kl. 19.45
Innebandy damer div 2, Forshaga
GS 86 - Lesjöfors/Filipstads IBK

13 december Kl. 16
Luciafest , Forshaga
Missionskyrkan i Forshaga bjuder på 
luciafest. 

13 december Kl. 19
Bio: ” Inglourious Basterds ”, Forshaga
Forshaga Folkets Hus

18 december Kl. 19.45
Innebandy damer div 2, Forshaga
GS 86 - Grums IBK
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Resan till Göteborg startar kl.04.00 natten 

till torsdag den 22 oktober. Efter tre roliga 

timmar i bussen dit är vi framme i Göteborg 

där vi möter upp Askims ungdomsråd vid 

färjan till Danmark. Vi är framme i Aalborg 

ca. 13.30 då vi lekte presentationslekar mm. 

för att lära känna varandra.  Sammanlagt 

var vi ca. 20 personer som åkte till ”Nord-

kraft”, som innan har varit en gammal kolfa-

brik men nu har det gjorts om till ett stort 

kulturhus. Där såg en dansuppvisning med 

de nordiska mästarna i Breakdance.

Det var en väldigt positiv och inspirerande 

upplevelse att se både dansarna och även 

hur de hade lyckats göra om en gammal kol-

fabrik till ett otroligt häftigt kulturhus. 

Dagen därpå delades vi upp i grupper och 

ena guppen fick följa med på en åktur runt 

i Aalborg för att se vad ungdomarna har 

åstadkommit där. Tex. en inomhus och ut-

omhus skatepark och även ett mediacenter 

för ungdomar. Till detta hade de använt en 

tågstation som inte längre var i bruk och 

gjort om denna till en plats för ungdomar 

att tex. spela in radioprogram som sänds 

på deras egna radiokanal. Där fanns även 

musikstudio för de musikintresserade ung-

domarna mm. Dom andra två grupperna 

fick följa med till varsin skola där dom fick 

se hur arbetsupplägget i den danska skolan 

ser ut. De största skillnaderna vi såg var hur 

Bea håller tal på "unge på tinge"

Demokratiprojekt 
tillsammans med 
Askim och Aalborgs 
ungdomsråd

deras arbetsmaterial förvarades, de har 

inga egna skåp till materialet och eleverna 

vistas i ett och samma klassrum under alla 

lektioner. Det är istället lärarna som kom-

mer till klassrummet när lektionen börjar. 

Mat serveras heller inte i skolan utan de får 

ta med maten hemifrån på egen bekostnad. 

På grund av detta får de högre studiebidrag, 

de får mellan 2-3000 kronor.  Det var en häf-

tig upplevelse för att man fick se hur dom 

jobbade osv.  Sedan åkte vi in till staden 

och såg oss omkring. Efter det tog vi stads-

bussen tillbaka till ungdomsgården igen och 

väl där tog vi upp olika frågor vi skulle dis-

kutera på ”Unge på tinge” under morgon-

dagen. De gick igenom hur det skulle gå till 

och berättade vilka övriga personer som 

skulle vara där. 

Senare samma kväll åkte vi alla iväg in till 

stan igen för att prova på inomhusklättring, 

vilket var väldigt spännande och annorlunda.

På lördagen kom en man som skulle visa oss 

Forumspel om ungdomsfrågor. Det gick ut 

på att spela upp olika frekvenser där man 

lägger till och ändrar efter så som man själv 

tycker att det skulle vara. 

Efter forumsspelet var det dags att åka iväg 

till ”Unge på tinge” som hålls inne i rådhu-

set i Aalborg. Syftet med ”Unge på tinge” 

är att ungdomsrådet ska få mer inflytande 

gällande frågor som rör dem och andra ung-

domar. Det är en politiker tillsammans med 

en sekreterare som håller i själva mötet. 

Ungdomarna och politikerna diskuterar de 

frågor vi tog upp, denna gång handlade de 

om Hur ungdomarna får mer inflytande? 

Varför ungdomarna vill ha mer inflytande 

och inom vilka ämnen vill de ha mer infly-

tande över?

Vi diskuterade detta i ca. två timmar och 

allt som sägs under mötet dokumenteras 

och sänds även över radio. 

Detta var mycket intressant och inspireran-

de, det var kul att även vi ungdomar från 

Sverige fick vara med och säga vår mening 

gällande frågorna. Att se politikerna vara 

så intresserade i det vi hade att säga och 

att de verkligen tog till sig våra åsikter är 

någonting vi hoppas kommer ske även här i 

våran kommun.

Efter mötet i rådhuset bjöd Aalborgs ung-

domsråd oss på restaurang för att sedan ta 

med oss på bowling. 

Kort och gott kan man säga att det har varit 

en underbar helg med mycket inspiration 

som vi hoppas vi kan dra nytta av även här i 

Forshaga kommun.

Sandra Björlin
Erica Niemi

Matilda Nilsson
Ungdomsrådets ledamöter


