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Där kan man också ta del av 
de handlingar som ingår:
● Det är själva Utställningshandlingen,  

 som finns att köpa till självkostnadspris 

 15 kr för en CD och 815 kr för en tryckt 

 pappersupplaga. 

● Det är också en Miljökonsekvensbe

 skrivning (pris 15 kr för CD och 290 kr 

 för tryckt exemplar). 

● Dessutom finns en Samrådsredovisning. 

 Det är en sammanställning av de syn 

 punkter som lämnats, när förslaget  

 ställdes ut i början på 2009. 

● Slutligen finns här även den gamla  

 Översiktsplanen från 1991.

 Utställning av förslaget till
  ny översiktsplan 2009
      En översiktsplan visar hur kommunen kommer att utvecklas några år framåt      
       i tiden. Den har inriktning på hur man kommer att använda mark och vatten.
         Det handlar både om att bevara, utveckla, t. ex. nya bostadsområden.

Alla handlingar finns att läsa på:
www.forshaga.se/oversiktsplan 

(utom den gamla planen från 1991)

Under tiden som utställningen pågår kan 

man även lämna in synpunkter. De ska läm-

nas skriftligen till:

Kommunstyrelsen

Box 93, 667 22 Forshaga

Synpunkterna ska ha inkommit senast 

den 18 november 2009. 

18 september till 18 november visas ett 

förslag till ny Översiktsplan på tre plat-

ser i kommunen:

● Biblioteket i Kulturhuset i Deje

● Biblioteket i Forshaga Lärcenter

● Kommunhusets entré

Återvinningscentralen är öppen på valborgsmässoafton och 

pingstafton. Stängt övriga helgdagsaftnar.

Öppettiderna får du också via vår telefonsvarare 054-17 20 50

eller på www.forshaga.se.

Katrinebergs 
återvinningscentral

Den nya influensan
A(H1N1)

Utvecklingen av den nya influensan 

kan följas på den nationella portalen 

för krisinformation, www.krisinfor-
mation.se, där ansvariga myndigheter 

i Sverige samlar sin information.

Ring 020-20 20 00 för att få svar på 

allmänna frågor om den nya influen-

san. Ansvariga myndigheter besvarar 

dina frågor.

För råd vid sjukdom ring sjukvårds-
rådgivningen, 1177.

Se även information på Landstinget i 

Värmlands webbplats, www.liv.se.

Öppettider
Måndag, tisdag 07.30-15.30

Onsdag, torsdag 10.00-19.00

Fredag  Stängt

Lördag  10.00-15.00
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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: Alldeles nyinvigda dra-
ken Ella och alla hennes nya kompisar 
på Forshaga Lärcenter.

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

Ja, då har åter en skolterminen börjat. En spännande händelse, 

inte minst för alla sjuåringar, som nu på allvar skall lära sig läsa, 

skriva och räkna samt samarbeta med nya kamrater. En del barn 

tappar tyvärr, efter en tid, lusten för skolarbetet. Det kan ställa 

till med stora problem i barnets framtid. Vi vill att alla barn ska 

tycka om och trivas i grundskolan. En undersökning bland våra 

högstadieelever visar att det inte är så idag. Så ser det tyvärr ut i 

de flesta skolor i Sverige. Vi vill nu pröva en ny väg:

Nästa år när skolan börjar, så har kommunen en helt ny tjänstemanna-

organisation. Social- och omsorgsnämndens nuvarande verksamhet kommer att 

ha delats upp i tre olika utskott/nämnder; Arbete och lärande, Vård- och omsorg 

samt Barn, familj och utbildning. Det senare kommer att ansvara för att barn utvecklas 

i rätt riktning  under grundskoletiden.

Familjecentrum, förskola och tjänstemän som utreder om barn far illa eller inte kommer  

att tillhöra samma verksamhetsområde som lärare och rektorer. Vi vill med detta markera, 

att vi tidigt vill ta tag i skolproblem på bred front. Givetvis är föräldrarna en mycket viktig 

pusselbit i detta arbete. Så få elever som möjligt ska känna sig misslyckade i grundskolan!

Vår önskan är, att när man gått sina nio grundskoleår, ska alla känna sig flygfärdiga till en 

gymnasieutbildning på en annan ort.

Allt fler söker information om utbildningar och annan kommunal information på vår hem-

sida. Vi har nu gjort om den gamla och en ny är i funktion sedan juli månad. Tyvärr kom-

mer ni snart att få läsa att vår hemsida är mindre bra. Då ska ni veta att det är den gamla 

hemsidan som undersöktes. Tur att vi gjort om den! Snabb och riktig information är viktigt.

Barnkommun i Värmland

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 intresseanmälan är du välkommen att kontakta 

överförmyndarkontoret under kontorstid, tel: 054-17 20 12. 

Se även www.forshaga.se under rubriken Omsorg och stöd.

Gode män sökes
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Forshaga kommun har beviljats 200 
000 kronor från Stiftelsen framti-
dens kultur. Pengarna ska användas 
till att utveckla ett samarbete mellan 
Musikskolan och Kulturhuset i Deje. 

Fram till årsskiftet kommer ett tiotal eve-

nemang på olika teman att anordnas. Det 

kommer bland annat att bli musik, teater 

och föreläsningar. Intentionen är att skapa 

nya mötesplatser för kulturen och att låta 

barnen möta olika kulturyttringar. 

- Det är viktigt att barnen i kommunen får 

tillgång till olika kulturevenemang, även 

om de inte bor i en större stad med ett 

bredare utbud, menar Anders Lagerqvist, 

musikskolechef i Forshaga kommun.

200 000 kronor till kultursatsning
Kultursatsningen inleddes med en operafö-

reställning på Kulturhuset i Deje. Året kom-

mer att avslutas med en vecka kring Selma 

Lagerlöf med anledning av att det är 100 

år sedan författarinnan fick nobelpriset i 

litteratur. Och efter årsskiftet räknar man 

med nya evenemang.

- Vi kommer inte att förbruka hela sum-

man under hösten, säger Lena Gustafsson, 

enhetschef för kultur och ungdomsenhe-

ten i Forshaga kommun. De projektpengar 

som inte används under hösten kommer 

att flyttas över till nästa år. Evenemangen 

kommer att fortsätta under våren, men 

det är inget program satt ännu.

En stor del av kultursatsningen vänder sig 

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

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

till elever i grundskolan, men även till all-

mänheten, studerande och kommunens 

personal. Aktuella evenemang aviseras på 

kommunens hemsida, www.forshaga.se.

Stiftelsen framtidens kultur bildades av 

Svenska staten 1994 för att ”främja ett vi-

talt kulturliv genom att ge bidrag till lång-

siktiga och nyskapande kulturprojekt”. 
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Beats and fragments

Gradängen och läktaren runt torget i Fors-

haga Lärcenter var fyllt av människor när 

Kerstin Frödin och Leif Karlsson bjöd på 

konserten Beats and fragments. Två före-

ställningar gavs den 3 september; en för 

mellan- och högstadieeleverna på Forsha-

ga Lärcenter och en för allmänheten.

Duon bjöd bland annat på ett spännande, 

improvisationsstycke med en rad mindre 

vanliga instrument; pipdelfin, vatten-

dropp, svoschande pinnar, leksaksankor, 

pärlor mm. Fyra minuter in i stycket fick 

publiken hjälpa till med ett ssssssssss.

Arbeta mindre 
-få mer gjort

Arbeta mindre -få mer gjort var temat på 

Klas Hallbergs föredrag i Kulturhuset i Deje 

24 september. 

På ett humoristiskt sätt pratade Klas om 

hur vi kan få ut mer av våra liv genom att 

prioritera och våga ifrågasätta vardagens 

alla måsten och agera utifrån lust, snarare 

än plikt. Vi slösar mycket energi, både i 

arbetsliv och privatliv, med att vi gör saker 

vi tror att vi borde göra istället för att göra 

det vi vet är det rätta. 

Operakul

Den 2 september besökte gruppen Ope-

rakul, Madeleine Barringer Sara Silvmark 

och Karin Haglund, från Kungliga Operan 

Kulturhuset i Deje. Runt femtio förvän-

tansfulla lågstadieelever från Deje och Ol-

säter kom för att se "Bland hjältedåd och 

kärlekskval". 

De flesta barnen var överens om att opera, 

det är när man sjunger väldigt högt. När 

föreställningen skulle börja satt barnen 

redo med händerna för öronen, men det 

tog inte lång tid innan de sjöng med och 

levde sig in i berättelsen.
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Information från Näringslivscervice

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

Nya företag i 
Forshaga kommun 
Cleanflow AB
Bransch: Processtekning 
för skogsindustrin

Englunds Invest AB
Bransch: Äga och förvalta 
dotter- och intressebolag

Aldensfalks Fatighetsbolag
Branch: Uthyrning och förvaltning 
av lägenheter och lokaler

Mons grill och pizzeria
Bransch: Restaurang, pizzeria 
och gatukök

Forshaga Fibernät AB
Bransch: Överföring av 
bredbandstjänster

Forshaga Finbageri AB
Bransch: Bageriverksamhet

Promatec AB
Bransch: Hanteringsutrustning 
till pappersindustrin

Deje Däcktjänst
Bransch: Försäljning av däck, däck-
service, och däckreperationer

Färgskönt Måleri
Bransch: Måleri

Lundagårds hundskola
Bransch: Konsultverksamhet 
för hundägare

Lycka till önskar Forshaga kommun!
Tidsperiod: Juli - aug 2009

Källa: Bolagsverket
(Reservation för ev. fel)

Miljödiplomering för små 
och medelstora företag
Miljödiplomering enligt Värmlandsmodellen är ett miljöledningssystem 
för små och medelstora företag som har funnits i Värmland sedan hösten 
2001. Under våren 2009 har en styrgrupp arbetat med att uppdatera det 
värmländska diplomeringssystemet för att klara den nationella kravstan-
darden för miljödiplomeringssystem. 

Att diplomeringen håller en nationell standard gör att de miljödiplomerade verksamhe-

terna ska klara miljökrav som gör dem mer konkurrenskraftiga, till exempel genom att 

kunna uppfylla krav som ställs vid upphandlingar. Värmlandsmodellen är ett konkurrens-

kraftigt och prisvärt alternativ till EMAS och ISO14001. 

I början av 2010 kör vi igång den första diplomeringsomgången med det nya kursmateria-

let. Mer informationen kommer löpande under hösten.  

I den rådande lågkonjunkturen har 
Länsstyrelsen Värmland valt att 
avsätta ett par miljoner kronor till 
konsultcheckar. Bidraget är riktat 
till företag som är lokaliserade på 
landsbygden. 

Konsultchecken kan uppgå till 50 % av kost-

naden för köp av externa tjänster eller 

maximalt 150 000 kronor.

Då varje ärende är unikt kommer Länssty-

relsen att bedöma ansökningarna utifrån 

den affärsplan som lämnas in. Affärspla-

nen ska visa hur insatserna bidrar till en 

långsiktig utveckling. Insatser som bidrar 

till att öka den regionala utvecklingen 

kommer att prioriteras.

Konsultcheck Områden som 
särskilt prioriteras
1. Effektivisering av produktionen
   •  t.ex. insatser på LEAN-production
   •  t.ex. utveckling av integrerade 
 produktionssystem 
   •  förbättring och utveckling 
 av olika material

2.  Aktiva miljöåtgärder
   •  t.ex. insatser i processer som 
 resulterar i besparing av energi
   •  ISO-certifiering

3. Kompetensutveckling kopplat 
 till högskolor/universitet
   •  t.ex. omställning av personal 
 till ny produktion

4. Internationalisering
   •  t.ex. exportsatsning på 
 nya marknader

Företagen mår bra i ett gott näringslivsklimat 

För oss är det viktigt att företagen i kommunen mår bra. Tillsammans kan vi bygga ett 

gott näringslivsklimat att verka i. 

Marcus Ekholm arbetar med näringslivsfrågor i kommunen. Till honom kan du vända dig 

om du tänkt starta eget, behöver ny lokal eller har frågor kring upphandling, utbildning 

eller annat som rör kommunen.
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Information från Näringslivscervice

Rasheed är född och uppväxt i Multan, Pa-

kistan i en stor familj. 

– Jag har tretton syskon som alla bor hem-

ma oss mamma och pappa. Det är bara jag 

som har flyttat hemifrån, säger Rasheed 

och skrattar. 

–Jag åker hem en gång per år och hälsar på.

Som första utbytesstudent från Pakistan 

kom Rasheed till Karlstad universitet hös-

ten 2004. Det var önskan att få avsluta 

sina påbörjade studier till dataingenjör i 

utlandet som gjorde att han sökte sig ut-

omlands. Att det blev Karlstad universitet 

var bara en slump.  

Från dataingenjör till kaféägare kan låta 

långsökt men inte för Rasheed.

–Jag har alltid haft ett stort intresse för 

matlagning och bakning. 

Och erfarenhet från att driva företag skaf-

fade sig han under sin tid som student på 

Karlstads universitet. 

–Det var svårt att få jobb så jag startade 

Deje Café
Från Multan, Pakistan  
till Deje, Sverige 

ett företag som importerade kläder som 

jag sålde på marknader och torg. På det 

viset lärde jag mig det svenska systemet 

som gäller runt företagande.  

Vad är det bästa med att vara egenföre-
tagare? 
-Jag har ingen överordnad som jag måste 

rapportera till och vill jag pröva nya grepp 

så är det jag själv som tar besluten, säger 

Raheed belåtet. 

Ett exempel på verksamhetsutveckling i 

Rasheeds företag är driften av Deje Vand-

rarhem. 

-Den möjligheten har inneburit att jag har 

ökat omsättningen på kaféet genom att jag 

säljer frukost till nattgästerna samt har en 

inkomstkälla till i företaget. 

Rasheed säger att han har fler nya planer 

för sin verksamhet men säger hemlighets-

fullt att han återkommer med dem inom en 

snar framtid.  

 

Att det är viktigt att ha en mentor när man 

startar eller tar över en verksamhet påpe-

kar Rasheed. 

–Den förra ägaren Helena hjälpte mig jät-

temycket under de första veckorna. Hon 

gav mig förslag på menyer och sortiment 

som hon hade fungerat bra då hon drev 

kaféet. Vidare gav hon mig namn på bra 

kontakter och pålitliga leverantörer.   

Rasheed trivs med att bo i Sverige och vara 

företagare i Deje. 

-Det är mycket lätt att leva i Sverige säger 

Rasheed. Det är enkla regler och lagar och 

man kan leva ärligt. 

På sin fritid är Rasheed engagerad i fören-

ingen ”Karlstads Unga Muslimer” där han 

är vice ordförande. Det huvudsakliga målet 

för föreningen är att skapa starka relatio-

ner mellan unga muslimer och det svenska 

samhället och få dem att se sitt ansvar som 

svenska medborgare. 

-Självklart har vi även som grundsyn att 

visa och representera den äkta och fred-

liga bilden av islam, säger Rasheed.

Rasheed bor i Karlstad men letar efter en 

lägenhet i Deje. 

–Eftersom jag även driver Deje Vandrar-

hem så är det ett måste för mig att bo på 

orten. Jag trivs i Deje och tycker att jag 

har blivit väl mottagen så den kommande 

flytten från storstaden till det lilla samhäl-

let ser jag framemot. 

Rasheed Khan köpte Deje café i 
december 2008 men det var som 
student han kom till Sverige un-
der hösten 2004. Han skulle slut-
föra sina studier till dataingenjör 
och planen var att åka hem till 
Pakistan för att börja jobba på 
något universitet i hemlandet. 
Men då han hittade ett kafé som 
var tillsalu på Blocket ändrade 
det hans framtidsplaner.

Marcus Ekholm
Näringslivschef

054-17 20 51
marcus.ekholm@forshaga.se
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För att bli diplomerad krävs att butiker 

och arbetsplatser har ett utbud av etiskt 

märkta produkter. Just nu pågår en inven-

tering av arbetsplatser, butiker, caféer och 

restauranger i Forshaga för att uppfylla 

kraven för diplomeringen. Många är intres-

serade och har redan till exempel rättvise-

märkt kaffe. Ännu fler är intresserade av 

att gå över till rättvisemärkta produkter.

Det är inte bara kaffe och te, utan utbudet 

av rättvisemärkta produkter är stort. Det 

handlar bland annat om bananer, socker, 

blommor, choklad, fotboll, hudvård mm. 

Idag finns det över 700 rättvisemärkta pro-

dukter i Sverige.

Fairtrade City har funnits i Sverige sedan 

2006 och sedan 2000 i Storbritannien. I dag 

finns det ca 700 Fairtrade Cities i Europa, 

Delta i Nordens 
största fikapaus! 

Den 20 oktober ska så många som 

möjligt fika rättvisemärkt. Alla 

arbetsplatser kan anmäla sig på 

www.fairtradechallange.org redan 

nu. Nordic Fairtrade Challange är en 

tävling mellan de nordiska länderna.

Forshaga – ett Fairtrade City
Forshaga kommun arbetar sedan en tid tillbaka på att bli diplomerad som en Fairtrade City. Det är en diplomering 
till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Arbetet leds av en lokal styrgrupp, med representanter från 
föreningar, handel och kommunen. Den har som sin främsta uppgift att sprida information om etisk konsumtion. 

USA, Kanada och Australien.

Under vecka 42 (12 - 18 oktober) kommer 

flera av våra butiker i Forshaga att mark-

nadsföra rättvisemärkt. Då pågår nämligen 

Fairtrade Fokus i hela Sverige.

I samband med Secklingnatta 14 november  

planeras diplomeringen äga rum.

Vill du veta mer?
Kontakta Marcus Ekholm, näringslivschef

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

Lär dig mer om Rättvisemärkt!
ABF anordnar, i samarbete med Forshaga 

kommun, gratis föreläsningar. 

Kontakta Klara Perhamre, ABF Värmland 

054-20 38 35, klara.perhamre@abf.se

Lillemor Bäckström
Kommunstrateg

054-17 20 11
lillemor.backstrom@forshaga.se

Foto: Rättvisemärkt

När du väljer Rättvisemärkt
När du väljer Rättvisemärkt bidrar du till förbättrade arbets- 
och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor

• Barnarbete och diskriminering motverkas

• Demokratin och organisationsrätten främjas

• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt

• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Titta efter 
denna symbol
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Nu är det höst men fortfarande är det 

många som tvättar sin bil hemma. I ge-

nomsnitt sker två av tre biltvättar på ga-

tan eller garageuppfarten vilket innebär 

att svårnedbrytbara ämnen går ut i något 

dike eller bäck och vidare ut i våra sjöar 

och vattendrag eller orenat till kommunens 

avloppsreningsverk. Det är inte bra för 

miljön. Tvättvattnet från bilen innehåller 

bland annat bly, kadmium, krom, oljeres-

ter och rester från bilvårdskemikalier. På 

sin väg mot sjön eller avloppsreningsverket 

löser tvättvattnet ytterligare föroreningar 

som ligger bundna i gatubeläggning och 

ledningar. 

Det bästa du kan göra är att åka till när-

maste biltvättsanläggning som har en au-

tomatisk biltvätt eller ”gör-det-själv-hall” 

med rening som uppfyller de miljökrav som 

finns. Använd bara bilvårdskemikalier som 

rekommenderas av anläggningen och som 

inte stör reningsprocessen. 

Om du trots allt tvättar bilen hemma nå-

gon enstaka gång, ska du göra det på en 

gräsmatta eller på en grusad yta och välja 

en plats långt bort ifrån dagvattenbrun-

nar, vattendrag och dricksvattenbrunnar, 

Tvätta inte 
bilen på gatan!

absolut inte en asfalterad yta. Använd mil-

jömärkta rengöringsmedel och avstå från 

avfettningsmedel. Motortvätt är helt för-

kastligt.

En studie som genomfördes under 2006 

och 2007 av Håll Sverige Rent och OKQ8 

där 230 av landets 290 kommuner deltog 

visade att vi svenskar tvättar sammanlagt 

bilen över 30 miljoner gånger per år. 2/3 

av det totala antalet tvättar sker på gatan. 

Tvättvattnet innehåller flera miljöfarliga 
ämnen som: 
• 5,5 ton tungmetaller som kadmium,  

 bly, krom, nickel och zink 

• 5000 ton avfettningsmedel, 

 bilshampo och bilvax 

• 2000 ton olja

Du som idag tvättar din bil på gatan kan 

hjälpa till med att minska de miljöskadliga 

utsläppen genom att tvätta bilen i en bil-

tvättsanläggning som renar tvättvattnet.

Bäst med automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall

Tomas Ivansson
Miljö- och byggchef

054-17 20 31
tomas.ivansson@forshaga.se

Här kommer lite information om Konsu-
menträtt! Det finns lagar som skyddar dig 

som konsument. Lagarna är tvingande då 

du köper en vara eller tjänst som privat-

person av en näringsidkare.

Konsumentköplagen
Lagen innehåller bestämmelser om dina 

rättigheter då en vara slutar fungera, om 

leveransförseningar eller då du vill häva 

ett köp. Spara kvittot eftersom du har re-

klamationsrätt i tre år.

Konsumentjänstlagen
Lagen gäller exempelvis då du köper en 

tjänst hos bilverkstaden eller av en hant-

verkare. Du kan klaga/reklamera tjänster 

i tre år. Om arbetet/tjänsten är utfört 

på mark, byggnader eller anläggningar på 

mark har du tio års reklamationsrätt. Vida-

re innehåller lagen regler om priset. Fast 

pris gäller, men om du fått ett cirkapris får 

priset höjas med max 15 %. Alla priser till 

Konsumenter från Näringsidkare skall vara 

inklusive moms.

Öppet köp, bytesrätt och garantier är fri-

villiga åtaganden. Om säljaren lämnat öp-

pet köp har kunderna rätt att lämna till-

baka varan och få pengarna tillbaka utan 

att ange något skäl. Bytesrätt innebär att 

konsumenten inom en bestämd tid kan 

lämna tillbaka en vara och istället få en 

annan vara eller ett tillgodokvitto. Det 

måste dock framgå på kvittot att öppet 

köp eller bytesrätt gäller och inom vilken 

tid det gäller. Observera att kvittot skall 

uppvisas i butiken!

Läs mer på vår hemsida, www.karlstad.se

Välkomna att höra av er 

till oss på Rådrummet! 

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

Vet du vilka rättigheter du har?

Tommy Jonsson 

PAX-projektet

Det har under sommaren framkommit 

att en del ungdomar har missuppfattat 

vad Pax-projektet är för något. De tror 

att vi är en del av kommunens social-

tjänst. Så är det ju inte. Vi har inget 

med socialtjänsten att göra, även om 

vi som kör Pax-bilen naturligtvis sam-

arbetar såväl med fältassistenter som 

med polisen om en situation så kräver.

Pax-projektet, som startade upp i 

augusti 2003, består av omkring 60 

frivilliga kommuninnevånare som på 

nätterna kör omkring, i en bil som 

kommunen tillhandahåller, och för-

söker förhindra skadegörelse, stölder 

och annat som stör och förstör i kom-

munen. Vi bevakar, bland annat, sko-

lor, dagis och industriområden.  

Den som är intresserad och vill veta 

mer om Pax-projektet är välkommen 

kontakta undertecknad. Jag nås på 

telefon 0552-103 79 eller via e-mail 

tommy.jonsson@forshaga.se.
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Ungdomsrådet i kommunen är delakti-

ga i ett demokratiprojekt tillsammans 

med Askim i Göteborg och Ålborg i 

Danmark. 

Planeringen av projektet drog i gång 

i oktober 2008 då jag tillsammans 

med Sandra Björlin, representant från 

ungdområdet, åkte till Gdansk i Polen 

för att lära oss mer om demokratipro-

jekt i olika former. Där stötte vi på två 

representanter från Askim, Göteborg 

och två representanter från Ålborg i 

Danmark. Vi jobbade ihop oss och vårt 

projekt tog snabbt form. I februari 

2009 lämnades en projektansökan in 

till ungdomsstyrelsen i Danmark och i 

maj två månader senare blev projek-

tet beviljat. I juni träffades vi igen i 

Göteborg och vi planerade projektet 

vidare. Så, i slutet av oktober så är det 

dags för ungdomsrådet att åka till Ål-

borg i Danmark och möta upp de andra 

två ungdomsråden.

 Idén med projektet är att vi ska dela 

med oss av fungerande metoder som 

vi jobbar med. Och dela med oss av 

våra erfarenheter. Ett erfarenhetsut-

byte med andra ord!

Ca 7 personer kommer att represen-

tera Forshaga Kommun i Ålborg i okto-

ber. Projektet fortlöper till november 

2010. Innan dess ska även vi ta emot 

besök från Ålborg och Askim, och det 

är tänkt till kommande UKM-festival i 

mars. Det ser vi fram emot!

Du står bakom ett skydd och in-
väntar spänt domarens startsignal, 
adrenalinet pumpar och allt du kan 
tänka på är att skjuta ut så många 
som möjligt ur motståndarlaget 
innan du själv måste lämna planen.

Domaren ropar, matchen är igång och 

färgkulorna börjar skjutas iväg mot den 

motsatta sidan av den provisoriska paint-

ballplanen som byggts upp tidigare under 

dagen nere vid gräsplanen utanför AICs lo-

kaler på Vargåna.

Vi var ett sextital ungdomar som deltog i 

aktiviteten som hade anordnats av Fors-

hagas ungdomsråd. Vädret var på vår sida, 

åtminstone fram till semifinalen. Det höga 

Paintball
deltagarantalet bidrog till en skön stäm-

ning. Inte ens hungern störde, då ungdoms-

rådet hade försäljning av korv med bröd 

och dricka.

En seger var värd två poäng, en oavgjord 

ett poäng. Efter fyra omgångar av matcher, 

där nya lag möttes varje gång, så var det 

dags för semifinalerna att dra igång. Här 

fick de fyra lagen med flest poäng chansen 

att gå vidare till finalen där det vackraste 

av priser väntade, nämligen äran! Det blev 

en mycket lyckad dag och vi är glada att så 

många var med!

Sara Niemi
Olle Fernqvist

Ungdomsrådet i nytt 
demokratiprojekt

Linda Olson
Ungdomssamordnare

070-316 28 88
linda.olson@forshaga.se 

Hösten på Kulturhuset

Tisdagar  Bio
Folkets Hus-föreningen återupptar bioverk-

samheten med preliminär start 6 oktober. 

Onsdagar Auktion  
  Tjejgrupp i ABF:s regi
Sofie Olsson och Ida Lindquist är ledare för 

gruppen som startade 16 september.

Torsdagar  Tjejgrupp i ABF:s regi
Michelle Almgren och Bea Olsson är ledare 

för gruppen som startade 17 september.

Sandra från Forshagas, och 
Mattias från Askims, ungdomsråd

Kulturhusets 
öppettider i höst
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
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Aktiviteter på Träffen i Forshaga
Ti 27 okt Halloweenpyssel med  

  pumpor. Från 13 år.

To 29 okt Skräckfilmskväll! 

  Från 13 år.

To 29 okt Gör din egen musik- 

  video! Träffen från  

  kl. 17. Från 13 år. 

Handledare: Erik Gustafsson och 

Wilhelm Forsnäsgård. 

OBS! Föranmälan till Kulturhuset 

eller Träffen senast måndag 26 okt.

Öppettider på Träffen i Forshaga
Ti 27 okt 17.00 – 21.30.

To 29 okt 17.00 – 23.30. 

  Förlängt öppet-

  hållande!

Lö 30 okt 17.00 – 23.30

Andra aktiviteter
On 28 okt Skateresa till Skate- 

  hallen i Karlstad kl 16.

  OBS! Föranmälan till  

  Kulturhuset eller Träffen  

  senast 26 okt. 

  Begränsat antal platser!

To 29 okt Teknikkul i Forshaga  

  Handledare Anna Pia  

  Hägglund och Jeanni  

  Flognman. Mer info

  annonseras.

Fr 30 okt Rocknatt i Folkets hus

   i Forshaga klockan  

  21 – 01. Vill du spela?  

  Anmäl dig på mail till

   rocknatta@live.se  

  senast 25 oktober!

Bio
On 28 okt Bio i Kulturhuset 

Sö 1 nov Bröllopsotografen 

  Bio i Forshaga Folkets  

  hus kl. 19.00. Pris: 60:-

Höstlovsaktiviteter 
i Forshaga kommun

Aktiviteter i Kulturhuset
Må  26 okt Höstpyssel och 

  ansiktsmålning 

  kl. 14-17. Alla barn 

  är välkomna!

On 28 okt Tjejkväll med smink-  

  och styling från kl. 19.  

  Från 13 år.

Öppettider i Kulturhuset
Må  26 okt 14.00 – 21.30.

Ti 27 okt 10.00 – 14.00.

On 28 okt 17.00 – 23.30

  Förlängt öppet-

  hållande!

To 29 okt 10.00 – 14.00

Fr 30 okt Kulturhuset stängt.  

  Välkommen till Rock- 

  natta i Forshaga!

MEK
Föreningen MEK håller öppet för 

nya och gamla motorintresserade 

ungdomar i sin lokal vid gamla sågen 

i Deje följande tider:

Ti 27 okt 18.00 – 21.00

To 29 okt 18.00 – 21.00

Deje simhall
Allmänhetens bad med höstlovsöppet!

Måndag 10-14

Tisdag 10-14 16-20

Onsdag 10-13 16-20

Torsda 10-14 16-20

Fredag 10-14 16-20

Lördag 10-14

Söndag 13-17

14 november är det Seklingnatta, som i år 

firar 10-årsjubileum. Förutom Seklingfiske 

blir det musikuppträdande och stipendie-

utdelning som traditionen bjuder. Senare 

på kvällen övergår arrangemanget i Kultur-

natta med workshops, uppträdanden och 

trumtecnodisco med bla trumgruppen Blå 

Björk. Håll ögonen öppna efter mer infor-

mation om höstens stora kulturfest!

Lördagar  Dans 
Sofie Olsson leder Street och Jazzfunk-

dansgrupp som träffades första gången 19 

september. Även dansen sker i ABF:s regi.

Studiefrämjandet kommer under hösten att 

utrusta en replokal i Kulturhusets källare 

med instrument som trummor, elbas och el-

gitarr. Det öppnar nya möjligheter att skapa 

musikverksamhet i huset som det blir spän-

nande att se vad det leder till under hösten!

Vill du/ditt band uppträda på Rock-
natta i Forshaga 30 oktober? Anmäl 
dig/er senast den 25 oktober, det 
kommer bli en rocknatt vi sent kom-
mer att glömma!

Anmälan sker till: rocknatta@live.se

Samarbetspartners: Kultur och 
ungdomsenheten Forshaga Kummun, 
Forshaga Ungdomsråd och rockgrup-
pen, Forshaga Folkets Hus

Drogfritt arrangemang

Rocknatta
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Lina Larsdotter Olsson
Informatör

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

Foto: Lars Sjöqvist,
Värmlands Museum

Särskolan som 
möjlighet och 
begränsning

Den 16 september anordnade Forshaga 

kommuns specialpedagoger och skol-

ledare, i samarbete med Specialpe-

dagogiska skolmyndigheten (SPSM), en 

föreläsning på temat ”Särskolan som 

möjlighet och begränsning”.

Föreläsaren, Kristina Szönyi, är filo-

sofie doktor i pedagogik och arbetar 

som samordnare för Forskning och 

utveckling inom SPSM. Kristinas dok-

torsavhandling hette just ”Särskolan 

som möjlighet och begränsning: Elev-

perspektiv på delaktighet och utanför-

skap”.

Syftet med föreläsningen är kom-

petensutveckling för de som jobbar 

med utbildning genom nya tankar och 

perspektiv för vad som är möjligt när 

det gäller utveckling av människor och 

varksamheter. Det ger en bra grund 

för vidare diskussioner om hur man 

bäst organiserar undervisning och stöd 

för barn.

Kommunens personal inom i förskolan, 

fritidshem, grund- och särskola, IV-

programmet, lärarstudenter och lärare 

från Forshaga Akademin var inbjudna.

Tomtestipendiet

Ett nytt inslag under ”Tomtehälja”, 

som i år går av stapeln 24-25 oktober, 

är att Tomten kommer att dela ut ett 

stipendium på 2000 kronor till något 

barn eller ungdom som under året, i 

Tomten anda, visat prov på extra gott 

kamratskap. Vi vill nu ha förslag på 

tänkbara kandidater. Du som tycker 

att du vet om någon sådan kan maila 

dennes namn och bifoga en kort moti-

vering till tommy.jonsson@forshaga.se. 

Har du inte möjligheter att skicka mail 

så kan du ringa 0552-103 79.

Dyvelstensdagarna
Den 8-9 september anordnade Värmlands museum Dyvelstensdagarna. I 
första hand var det årskurserna 3, 4 och 5 man vände sig till med erbju-
dande om att besöka flottningsmuseet och ta del av dagarnas aktiviteter 
och flottningens historia. Intresset för temadagarna visade sig så stort att 
man, istället för planerade 8 skolklasser, tog emot totalt 12 stycken.

Klasserna fick besöka fyra olika stationer med aktiviteter; guidning i utställning om flott-

ningen, båtbyggarexperiment vid vattnet, smide i smedjan ochen tipspromenad om flott-

ningen. På stationerna fanns museets pedagoger och en smed för att visa och berätta. 

Barnen fick ta del av flottningens historia i den fasta utställningen på andra våningspla-

net i den gamla verkstaden. Föremål, modeller och foton skildrar arbetet med och kring 

virkesflottningen. 

Besöket, som var gratis för 

skolklasserna, tog cirka två 

timmar. För den som hade 

med sig korv så fanns en 

grill uppställd.

En liten historialektion
Klarälven var sista flott-

ningsleden i Sverige och 

lades ner 1991. Klarälvens 

flottningsförening, KFF, 

sålde då bland annat båtar 

och redskap på auktion. 

Värmlands Museum köpte 

stora delar av materialet 

och bevarar minnen och 

traditioner från en epok 

med rötter i medeltiden.

Tommy Jonsson
Ordförande

Föreningen Tomten Vänner
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I en ring på golvet i Skivedskolans 
gympasal sitter ett förväntansfullt 
gäng barn. De ses varje tisdagkväll 
och det är redskapsgympa som står 
på schemat. 

Barnen är födda -04 och -05, alltså i fyra-/

femårsåldern och det är killar och tjejer 

blandat. Föräldrarna får stanna utanför, 

för här ska det lekas! Gympan börjar med 

upprop och en ramsa i ringen. Sen är det 

dags för uppvärmning. Fotbollströjor och 

ballerinakjolar springer om vartannat, runt 

på golvet, upp i ribbstolar, tvärstopp och 

så spring igen!

När alla är varma i kläderna är det dags 

för hinderbanan. Det svingas i rep, gås ba-

lansgång och körs slalom med ärtpåsar på 

huvudet. 

- När vi började visste vi ju inte vad de kun-

de, men de klarar ju mer än vad man tror, 

säger Britt-Louise, en av ledarna för gympan.

Innan det är dags att gå hem hålls en stunds 

avslappning med släckt ljus, musik och så-

klart en del fnitter. Efter de små barnens 

gympatimma är det dags för barnen födda 

-03 och -02.

Britt-Louise Claesson och Anne Edvardsen 

heter tjejerna som startat gympan. De bor 

grannar i Skived och idén med gympan fick 

de då de sökte efter aktiviteter till sina 

egna barn. Annes dotter gick på gympa i 

Karlstad och Britt-Louise letade efter nå-

got som kunde passa hennes son.

- Vi startade förra terminen, berättar 

Britt-Louise. Både jag och Anne kände att 

det fanns för lite aktivteter för de mindre 

barnen. De större barnen har en del andra 

aktiviteter att välja mellan, men för de 

minsta finns få alternativ.

- Tanken var från början att vi skulle hålla 

gympan med bara barn vi känner, berättar 

Britt-Louise. 

Men redan efter andra gången var intres-

set så stort att tjejerna bestämde sig för 

att starta ytterligare en grupp. Då var åld-

rarna blandade. Inför den här terminen har 

de delat på de yngre och de äldre barnen. 

Britt-Louise planerar för de yngre och Anne 

för de äldre och så hjälps de åt med båda 

grupperna under passen.

- De äldre barnen kräver myck-

et mer, svårare grejer, mer 

regler och fler variatio-

ner.

Tanken var att det 

skulle vara 15 barn i 

varje grupp, men det 

räckte inte. Till grup-

pen för de yngre bar-

nen blev det en sådan kö 

att tjejerna valde att utöka 

gruppen till 20. Men det är 

fortfarande kö, och inför nästa ter-

min hoppas de kunna ordna så att så många 

som möjligt kan få vara med.

- Vi testar en 

termin så får vi se, säger Britt-Louise. Det är 

inte bara skivedsbarnen som vill vara med, 

utan även barn från till exempel Grossbol. 

Det är först till kvarn som gäller när det är 

nytt läsår. Har man gått vårterminen har 

man förtur till höstterminen.

Britt-Louise och Anne fixar gympan ideellt. 

Varje barn betalar 200 kronor per termin 

som ska räcka till lokalhyra, försäkring, lite 

annonsering, material och redskap. Tjejerna 

har valt att hålla gympan inom SMK, Skiveds 

motionsklubbs, verksamhet för att få tillgång 

till lokaler, försäkringen och så vidare. Gym-

pan körs vid tio tillfällen per termin. Sista 

gången är föräldrarna välkomna och barnen 

visar upp vad de lärt sig.

- Föräldrarna tycker att det är 

jätteskönt att någon tagit 

tag i det och vi har fått 

mycket positiv respons, 

tycker Britt-Louise. 

Men bästa betyget är 

nog ändå att alla barn 

från förra terminen 

valt att fortsätta den-

na också. Plus några 

nya!

                                                 Full fa
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Vätskepaus

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

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

Poppis barngympa i Skived

Välförkänt vila för trötta små ben.



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

Arvin-Lo Öjes Eriksson

Clara Hermansson

Alva Borgwardt

David Åhlin

Alvin Norström Hallström

Clara Norberg



Linn Drugge Maja OlssonLukas Green

Leo Dahl

Evelina Landgren

Fatjon Omuri

Ella Pettersson

Lars-Erik Agorander

Eric Eriksson



Siri Jonsson

Mårten Norberg

Theodor Lackehov

Olivia Sköld

Melvin Mossberg

Valter Kruse Thalén

Signe Eriksson

 Milla Gustafsson

 Ture Dahlberg



William Forsberg

 Wilma Andersson

 Verner Reijers Wilde Nyman

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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- Det här blev så lyckat att vi hoppas kunna 

göra det i större skala nästa år, säger Öj-

vind Tunsbrunn och ler förnöjt.

Det var en mycket familjär och trevlig 

stämning i parken när folk packade upp 

Kulturdag: Picknick och musik på 
Kvarntorps herrgård

Foto och text: Therese Tangen

sina picknickkorgar och gick för att köpa 

kaffe och bitar av de goda, hembakta 

Kvarntorpstårtorna. 

Öjvind och Kerstin hälsade välkomna från 

terrassen. Kommunstyrelsens ordförande 

Vilken dag! Den första kulturdagen på Kvarntorps herrgård. Angelica Rage klippte bandet och invigde en ny 
epok i Kvarntorps historia den 23 augusti 2009.  Kaffe, hembakt Kvarntorpstårta, invigningstal, lotter och mu-
sik, alla ingrediernser för en lyckad invigning! 

Angelica Rage höll ett invigningstal där hon 

berömde initiativet till fler kulturaktivite-

ter i kommunen och sedan klippte det röda 

bandet som symboliserade kulturdagens 

öppnande. Därefter delade hon ut lotter till 

publiken där första priset var en övernatt-

ning i bröllopsrummet på Kvarntorps herr-

gård med tillhörande frukost på rummet.

Tre lokala, välkända musikgrupper spelade, 

i solskenet och publiken njöt av både väder, 

musik och tårta. Svensk och irländsk folkmu-

sik framfördes på violin av Sanna Tunsbrunn. 

Jazzmusik och brunnsorkester är inte det 

enda som planeras på Kvarntorps herrgård. 

Under hösten vill Öjvind och Kerstin gärna 

hålla salonger i sann 1700-talsanda.

- Vi håller på och funderar på utformningen 

redan nu, säger Öjvind hemlighetsfullt.

Med denna kultursatsning vill vi tacka Fors-

haga kommunledning och alla forshagabor 

som gett oss ett så väl mottagande i vår eta-

blering. 
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De svensk-finska trupperna drabbade sam-

man med de ryska enheterna i Sävar för 

200 år sedan, den 19/8 1809. Detta evene-

mang gick av stapeln den 19 augusti i Sävar 

inför delar av kungafamiljen och tusentals 

besökande åskådare. Ett flertal militär-

historiska föreningar deltog från Sverige, 

Norge, Finland och Ryssland, däribland det 

Kungliga Finska artilleriet hemmahörande i 

Forshaga med omnejd.

Text och foto: Ulrika Jards

Text och foto: Ulrika Jards

Kungl. Finska Artilleriet från Forshaga med sin 3 pundiga kanon.

Under helgen den 19-20 september kunde man som publik be-

vista fältslag á  la 1808-1809 på Ladugårdsgärde i Stockholm. 

Det var Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska föreningar 

(RSMF) som återskapade de militära slagen i Sverige och Finland 

Freden 1809

Manusförfattaren tillika speakern förde de 

deltagande trupperna samt åskådarna vida-

re i historien och skådespelet. Det innefat-

tade bland annat monologer av de svenska 

och ryska befälhavarna samt uppvisningar av 

de olika truppernas ageranden. Detta åtfölj-

des av krutrök från kanoner och soldaternas 

musköter. Som åskådare fick man ta del av 

hur Sävar såg ut på den här tiden, hur livet 

levdes och hur slaget genomfördes, vilka 

Kungligt besök vid slagfält
RSMF- Riksförbundet för militärhistoriska föreningar har tillsammans med Interaktiv historia i Sävar, 
Västerbotten, arrangerat det sista militära slaget i Sverige. 

strategier som fanns. Enligt historien reti-

rerade så småningom de svenska trupperna, 

trots ett visst övertag och marscherade till 

Ratan, någon mil norr om Sävar. Den 17/9 

1809 undertecknades freden mellan Sverige 

och Ryssland och vi har alltsedan dess haft 

fred inom landets nuvarande gränser. 

under 1808-1809. Invigningstalade gjorde Gro Olsen, RSMF och Alec 

Alto, Finlands ambassadör. Militärt korum hölls av Erland Ros, Hov-

predikant i Slottskyrkan, som dagen till ära hade iklätt sig rollen 

som general Georg Carl von Döbeln. De deltagande i fältslaget kom 

från 16 militärhistoriska föreningar i Sverige, Finland och Ryssland. 

Förutom det arrangerade militärhistoriska slaget som föregicks av 

kanonernas rökmoln, musköternas krutrök, framryckande infanteri 

och kavalleri, förevisades ett tältläger så som det kunde te sig vid 

denna tid. På plats fanns tidsenligt klädda soldater, kvinnor och 

barn. Publiken hade möjlighet att bevista soldaternas vapenvård 

och exercis, kvinnornas matlagningskonst och barnens lek.  Ned-

anför fältlägret, i teatertältet, spelades pjäsen: ” Mina herrar, det 

ryktas om en statskupp!”. Där fanns också de historiska släkter-

nas tält, innehållande information om Wilhelm Mauritz Klingspor, 

Curt von Stedingk och Georg Carl von Döbeln. Under söndagen ta-

lade författaren och historikern Herman Lindqvist. Han berättade 

om dramat kring fredens villkor 1809 och om hur situationen var i 

Stockholm den 13 mars detta år. Vid denna tid planerade Gustav IV 

Adolf sin flykt till hären i Skåne men generaladjutant Carl Johan Ad-

lercreutz och fem andra adelsmän satte stopp för hans planer och 

arresterade honom. På söndagseftermiddagen samlades de delta-

gande soldaterna till en fredsmanifestation, hattarna kastades upp 

i skyn och man lovordade freden! 

Kungliga Finska Artilleriet från Forshaga med 
omnejd deltog i historiskt fältslag 1808-1809.
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Joachim Aude 
Ungdomssamordnare

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

Daniel Finsberg fotodokumenterade kul-

turella och historiska platser i kommunen. 

Han har också följt ett projekt som heter 

Hynprojektet.

Ida Björkman fotograferade platser, natu-

ren och olika händelser. Bilderna kommer 

att kunna användas i kommunens bildarkiv.

Musikintresserade Christoffer Löved de-

lade med sig av sin sång och musik på kom-

munens äldreboende. Han bjöd också på 

en minikonsert på torget i Forshaga. 

Att få tjejer att prova på olika aktiviteter 

har varit Sofie Olssons och Beatrice Ols-
sons drömsommarjobb. På kulturhuset i 

Deje har det nämligen bakats, dansats och 

pratat ”tjejsnack”. Aktiviteterna har varit 

förberedande för höstens tjejgrupper.

Unga blivande entreprenörer

Rasmus Andersson, Robin Jonsson, Os-
kar Forsberg och Jerker Nord ansökte 

om att få göra en dokumentärfilm om hur 

det är att sommarjobba i kommunen. De 

intervjuade olika sommarjobbare och de-

ras handledare, kommunalrådet fick också 

svara på frågor. Deras arbete resulterade i 

en kanon intressant film på ca 25 min.

Att för de här ungdomarna knyta kontakter 

genom möten eller telefonsamtal. Göra ett 

kostnadsförslag, hyra material mm får mig 

att se de här ungdomarna som kommunens 

blivande entreprenörer.

Bländande tider!

Under tre veckor i sommar fick några av kommunens ungdomar prova på att vara entreprenörer. Att skapa 
sitt eget drömsommarjobb blev för dem en kick för framtiden. Från att presentera sin ide, arbeta fram, ge-
nomföra och till sist komma fram till målet, har de här kreativa ungdomarna klarat på ett galant sätt.

Daniel Finsbergsommarjobbade med fotodokumentation.

Ida Björkman har tagit dessa häftiga bilder. 
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Vet du 
vad!

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

baka som från 2002!

Den 25 augusti hade Deje PRO bjudit in till 

Bouleturnering på Älvkroksvallens grus-

plan. Nio föreningar med hela 34 lag hade 

samlats för att spela och umgås. Det ger 

i runda slängar 100 glada pensionärer och 

300 klot att organisera på de utmarkerade 

banorna. På tavlan med laguppställning-

arna, som lottats fram, var föreningar från 

stora delar av Värmland representerade.

Lagen var mixade, damer och herrar och 

åldrarna varierade. Först till 13 poäng, el-

ler den som har flest poäng efter 40 spe-

lade minuter, vinner sin match. Det blev 

en heldag i solskenet innan tre vinnare 

slutligen tagit sig genom hela turneringen 

och ända till prispallen och de åtråvärda 

pokalerna. Publikskaran växte i takt med 

att fler och fler blev utslagna, det var få 

som åkte hem innan tävlingen avslutats. 

Korv och dricka fanns att köpa på plats för 

hungriga deltagare.

Det var andra året som turneringen anord-

nades. Det stora deltagarantalet visar ju 

att det är ett uppskattat evenemang och 

många hoppas nog på ett nytt tillfälle att 

knipa bucklan nästa år.

Boule är en populär sysselsättning, inte 

minst inom PRO. Man träffas och tränar, 

åker på tävlingar och anordnar egna täv-

lingar inom föreningen. Det är gemenska-

pen som är det viktiga, inte spelet, fram-

håller alla jag pratar med. Man träffas i ur 

och skur, spelar, fikar och umgås. Alla kan 

vara med, kryckor, rullator eller rullstol är 

inget hinder.

Ordet boule kommer från franskan och be-

tyder klot. Olika spel med klot har sannolikt 

förekommit genom hela människans historia. 

Just boule spelades från början av romerska 

legionärer i södra Frankrike och den moderna 

formen av spelet kommer från kulsporten jeu 

provencal. I Sverige introducerades boule på 

1940-talet.

Bouleturnering
Nio föreningar, 34 lag , i runda slängar 100 glada pensionärer och 300 
vinande klot. Det var full rulle på Älvkriksvallen när PRO anordnade 
boulturnering.

Maj Englund, Vivi Hagelin 
och Gerd Klarström

Turneringens vinnare;
1. Stig Persson, Nyed

2. Mats Johansson, Ullerud
3. Bernt Erlandsson, Sunne

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

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

Vänortsbesök i Råde

Den 18 augusti var det dags för ett nytt 

besök i vår vänort Råde. Vi startade ti-

digt på morgonen med ett vackert res-

väder. Forshaga och Ulleruds PRO gör 

denna gemensamma resa för att åter 

få träffa våra norska vänner.

Vi mottogs med kaffe och smörgås, 

och sedan var det dags för historikern 

Eigill Tangen, idag klädd i färggran 

uniform att visa oss Råde och guida 

oss längst kustvägen till Moss. Här be-

söker vi en park där Norge och Sverige 

bestämde den 14 augusti 1814 att inga 

krig mellan våra länder fick ske.

Vi fortsätter vår resa till Jelöy, där vi 

besöker ett glasbruk, och vi kan också 

köpa glass och choklad och se deras 

vackra rosenträdgård. Vi serveras en 

god lunch i deras ”Potatiskällare” som 

blivit ombygd till resturang. 

Vi åker vidare till en medlem i fören-

ingen för att spela boule, här bjuds 

också på kaffe och våfflor i trädgår-

den. Här avslutas vår resa och vi vän-

der hemåt efter en trevlig dag och 

hoppas vi ses till våren igen.

Text: Lisbeth Budai
Foto: Sandor Budai



-Med reservation för eventuella ändringar-

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården
Vecka 42
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker, kräm med mjölk

Tisdag: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker, Bärsoppa

Onsdag: Strömming, potatismos, råriven morot, Frukt

Torsdag: Korv stroganoff, ris, grönsaker, Ananaskräm, mjölk

Fredag:Ugnsfärs, sås, potatis, grönsaker, Fruktsoppa

Lördag:Fiskpudding/fiskgratäng, smörsås, potatis, grönsaker, Bärsymfoni, 

grädde

Söndag: Schnitzel sås, potatis, sommargrönsaker, Fromage 

Vecka 43
Måndag: Stekt fläsk, bruna bönor, potatis, Soppa

Tisdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker, Kräm med mjölk

Onsdag: Stekt fisk, filsås, potatis, ärter, Färsk frukt  

Torsdag: Köttsoppa, Äppelkaka, vaniljsås

Fredag: Fylld lunchkorv, potatismos, grönsaker, Apelsinsoppa med banan

Lördag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker, Kräm med mjölk

Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker, Marängsuisse

Vecka 44
Måndag: Kåldolmar, sås, potatis, lingon, Färsk frukt

Tisdag: Casslergratäng, potatis, grönsaker, Soppa

Onsdag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis, Kräm, mjölk

Torsdag: Ugnstekt falukorv stuvade grönsaker, Päronkräm med mjölk

Fredag: Rotmos, fläsklägg, grönsak, Soppa

Lördag: Köttfärsgratäng (Goda lådan), grönsaker, Persikor med grädde

Söndag: 

Vecka 45
Måndag: Ugnsgratinerad falukorv, potatismos, kokta morötter, Hallonsoppa

Tisdag: Stekt fläsk, bruna bönor, sallad, Färsk frukt

Onsdag: Fiskgratäng med dillsås, potatis, Päronkräm

Torsdag: Portergryta på nöt, sås, potatis, gelé, bönor, Frukt

Fredag: Kassler, stuvade grönsaker, potatis, Jordgubbskräm 

Lördag: Rimmad lax, stuvad potatis, ärter, Nyponsoppa, skorpa och grädde

Söndag: Plommonspäckad fläskkarré, sås, potatis, blomkål, Äpplemaräng med 

grädde.

Vecka 46
Måndag: Fläskgryta, ris/potatis, Fruktsoppa

Tisdag: Leverbiff, sås, potatis, lingon, blomkål, Jordgubbskräm

Onsdag: Kokt korv, senapssås, potatis, gröna bönor, Ananaskompott

Torsdag: Grönsakssoppa, mjukt bröd, ost Kesokaka, sylt, grädde

Fredag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, inlagd gurka grönsaksblandning, Frukt

Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter, Chokladpudding

Söndag: Älgstek, sås, potatis, kokta grönsaker, Äpple i ugn, vaniljsås 
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9 oktober Kl. 19.45
Innebandy damer div 2, Forshaga
GS 86 - SK Örnen

10 oktober 10.00
Handboll F 97, Forshaga
Newbody Cup

10 oktober Kl. 10-17
Newbody Cup, Forshaga
Newbody Cup i Handboll för Flickor födda 
-97 HK Brukspöjkera IF Hellton HK Brätte 
Kroppskultur UF

11 oktober
Tipspromenad, Forshaga
Kaffe eller saft ingår. Våfflor till försäljning. 
Start mellan kl 9.30-11.00, varje söndag t o m 
den 22/11. 

11 oktober
Tipspromenad, Deje
Börjar söndagen den 27/9. Start mellan kl 
10-12. Välkomna! Arr. Deje SF

11 oktober Kl. 14.30
Innebandy - Juniorallsvenskan, Forshaga
GS 86 - Billingsfors IBK

15 oktober Drop-in kl. 14 - 18
Förskolan Stacken firar 30 år, Forshaga
Förskolan Stacken fyller 30 år och firar 
genom att bjuda på kaffe/saft och kaka. Alla 
som vill komma är välkomna!

16 oktober Kl. 20
Innebandy damer div 2, Forshaga
GS 86 - Åmotsfors IF Arr:GS 86 AIF

17 oktober Kl. 14
Innebandy herrar div 2, Forshaga
GS 86 - IBF Borlänge Arr. GS86 AIF 

17 oktober Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Matz Bladhs bjuder upp till dans.

18 oktober
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

18 oktober
Tipspromenad, Forshaga
Kaffe eller saft ingår. Våfflor till försäljning. 
Start mellan kl 9.30-11.00, varje söndag t o m 
den 22/11. 

18 oktober Kl. 18
Allsångscafé, Forshaga 
Med Bengt Lundgren och Thomas Ahlbäck i 
Forshaga Missionskyrka 

24 oktober
Rädda Barnens årliga barndag, Forshaga
Nu är det dags för Rädda Barnens årliga 
barndag! Det blir utställningar, fiskdamm, 
lotterier, hembakt i cafeterian och Work-
shops i samarbete med Studieförbundet 
vuxenskolan.

25 oktober
Tipspromenad, Forshaga
Kaffe eller saft ingår. Våfflor till försäljning. 
Start mellan kl 9.30-11.00, varje söndag t o m 
den 22/11. 

31 oktober Kl. 14
Innebandy herrar div 2, Forshaga
GS 86 - MIK Västerås

31 oktober Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Fernandoz bjuder upp till dans!

1 november
Tipspromenad, Forshaga
Kaffe eller saft ingår. Våfflor till försäljning. 
Start mellan kl 9.30-11.00, varje söndag t o m 
den 22/11. 

7 november Kl. 10 - 13
Basar, Forshaga
Basar i Hvilan

8 november
Tipspromenad, Forshaga
Kaffe eller saft ingår. Våfflor till försäljning. 
Start mellan kl 9.30-11.00, varje söndag t o m 
den 22/11. 

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. 

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

Pågående
Fotoutställning på Kaffestugan 
Utställning av Sandor Budai om den 
sista flottningen på Klarälven.

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

20 september - 16 oktober

Akvarellutställning, Forshaga

Utställning med två akvarellkonstnärer; Jonatan Ahlmark, Ham-

marö. En lovande akvarellmålare i början av sin karriär. Jonatan 

läser till arkitekt vid KTH i Stockholm. Han har tidigare haft en 

rad utställningar, främst i Värmland. 2007 tilldelades han Hammarö 

kommuns kulturstipendium. 

Stanislaw Zoladz, Nacka. En erkänd konstnär, utbildad vid konsta-

kademin i Krakow. Stanislaw, som lever av sitt konstnärskap, har 

ställt ut sina alster i Europa och USA. 1999 vann han andrapris i 

Winsor & Newtons världsomspännande millenniumtävling med över 

2000 deltagare. 

Utställningen visas på torget i Forshaga Lärcenter från den 

20 september och ungefär en månad framåt. 

Arrangör: Mats Hurtig
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Angelica Rage invigningstalade bland annat 

om hur viktigt det är med kultur för barn 

och unga. Både att själva få utöva och att 

kunna få ta del utav andras! Hon berättade 

också att det bra med konst är att man 

själv får välja vad saker föreställer, det är 

betraktarens ögon som bestämmer. Drak-

statyn kanske i själva verket är en orm. El-

ler en mask...DU BESTÄMMER!

Skolelever årskurs 3-4 stod för den musika-

liska upplevelsen och konstnären Ingemar 

"Lolo" Andersson spelade upp ett litet tea-

terstycke där en drake stod i fokus, såklart! 

Skulpturen Ella invigd
Flera hundra barn och ungdomar var under onsdagsförmiddagen med och 
invigde det sista i raden av konstverk som ingår i utsmyckningen av Fors-
haga Lärcenter, drakskulpturen (eller är det en mask?) Ella. 

Tillslut, och strax före jätteskulpturen in-

vaderades av klättringsugna och leklystna 

barn, skulle konstverket bli invigt. Ella 

Nordanbro, kommunens tusende uppvak-

tade bebis och som namngivit skulpturen, 

fick äran att klippa invigningsbandet som 

skickade de blå och vita ballongerna upp 

i skyn. 

Ovan:  Bebisen Ella möter draken Ella och hälsar på konstnären Ingemar ”Lolo” Andersson.

Till höger: Ingemar ”Lolo” Andersson framför ett teaterstycke till drakens 

ära och kommunalråd Angelica Rage håller invigningstal.

Mattias Göthberg
Informatör

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


