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Under första halvan av 2009, januari till 

och med juni, föddes 63 nya bebisar i Fors-

haga kommun. Kommunalrådet Angelica 

Rage har haft förmånen att få hälsa på och 

gratulera de allra flesta. Det är värdefullt 

för oss att träffa våra nya invånare och 

deras föräldrar. Ni har många tankar och 

idéer som vi kan ta med oss i vårt arbete 

med Forshaga kommun som barnkommun. 

Under nio år har vi besökt våra nyfödda in-

vånare. Över 1000 stycken faktiskt!

Vi vill också passa på att välkomna alla 

233 personer som valt att flytta in till vår 

kommun. Vissa av er är hemvändare som 

kanske jobbat eller pluggat på annan ort 

några år och valt att flytta tillbaka till vår 

kommun. För andra är Forshaga kommun 

är en ny upplevelse. Tveka inte att höra av 

er till oss med frågor och funderingar som 

rör kommunens verksamhet.

Sammanlagt bor 11 401 personer i Forshaga 

63 nya bebisar i kommunen
I Forshaga kommun bor 11 401 personer. Sedan årsskiftet har det fötts 63 nya bebisar och vi har fått 233 nya 
grannar som flyttat in till kommunen. Detta enligt SCBs befolkningssiffror för första halvåret 2009. 

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

kommun (30 juni 2009). Totalt minskade 

invånarantalet med 14 personer under för-

sta halvan av 2009. Antalet födda är fler än 

antalet avlidna. Det är däremot en större 

utflyttning än inflyttning till kommunen 

som påverkar invånarantalet negativt.

(Siffrorna kommer från SCB och 
är fortfarande preliminära.)

För att öka kvalitén i förskoleverk-
samheten satsar Forshaga Kom-
mun på ett pedagogiskt erfaren-
hetsutbyte förskoleverksamheterna 
emellan. Den 20 maj träffades 120 
förskolelärare, barnskötare och 
dagbarnvårdare på Grossbolsskolan. 
På menyn stod en rad olika semi-
narier att välja mellan och tid att 
reflektera och diskutera.

Förskolan Trollet, vars miljöarbete vi skrev 

om i förra numret av Kontakten, höll ett 

seminarium i just hur man kan arbeta mil-

jöinriktat med yngre barn. Sagoparken, 

Åsmyren och Rödluvan berättade om Elle 

belle bi matematikens magi, om matema-

tik i de små barnens värld och vad den be-

Förskolorna utbyter erfarenheter
tyder för till exempel språkutvecklingen. 

Ville Villekulla pratade om tecken som stöd 

och hur de underlättar språkutvecklingen 

för barn. Lina Kjellberg och Fia Kihlberg 

berättade om pedagogiska möten - ett 

erfarenhetsutbyte som pågått på Gross-

bol det gångna läsåret. Personalen har i 

smågrupper utbytt erfarenheter med an-

dra pedagoger från olika arbetslag. Lilian 

Fredriksson och Åsa Lundbergs seminarium 

handlade om att leka in matte, ute och 

inne och hur de, med hjälp av matema-

tiklådor och naturaktiviteter, leker in ma-

tematiken tillsammans med barnen. Sista 

seminariet man kunde välja att lyssna på 

bjöd på två olika delar; Läroplan i prakte-

ken, om hur man vet att man jobbar efter 

läroplanen och Föräldraaktiv inskolning 

där Junibacken berättar om heldagsinskol-

ningar där föräldrarna är närvarande och 

aktiva under tre dagar. Familjedaghemmen 

hade även en utställning där de visade upp 

sitt arbete.

-Vi ser stora effekter av erfarenhetsutby-

tet vad gäller engagemang, metoder och 

arbetssätt, säger Monica Åkerblom Berg 

som är Utvecklingschef på Barn- och ut-

bildningsförvaltningen och meddelar att 

man kommer att använda konceptet med 

erfarenhetsutbyte även inom skolan.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se
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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: Denna bild får represen-
tera sommaren som gått. Visst kan man 
hitta på roliga saker fast det regnar!

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

Sommaren är kort, det mesta regnar bort...

De flesta, som har ett arbete, börjar nu återvända till sina arbets-

platser. Regn och myggor har till del förmörkat sommaren men det 

är ändå bagateller mot olyckan i Deje som inträffade i början av 

sommaren. En pojke klättrade på järnvägsbron och föll i Klarälven 

och omkom. Det känns tungt för många. Tyvärr går det aldrig att 

”bygga” bort allt farligt. Olyckor händer hela tiden. Det  känns dock 

så fruktansvärt onödigt när en ung människa bara försvinner så där.

I kommunledningen förbereds nu en ny tjänstemannaorganisation 

och en ny politisk organisation. Syftet är att anpassa kommunens 

verksamheter till kommuninvånarnas nya krav, önskemål och behov samt 

givetvis hushålla med skattemedel. Det kommer att ta sin tid innan alla hittat sina nya rol-

ler, men att arbeta i en politiskt styrd organisation, som kommunen är, innebär att leva i en 

ständig förändring. Tillgången till skattemedel varierar i hög grad. Förändrade spelregler 

från regeringens sida, lågkonjunktur, ut- eller inflyttning samt befolkningens sammansätt-

ning avgör från år till år hur mycket personal vi kan ha anställda.

Forshaga - en barnkommun. Den visionen retar och oroar tyvärr en del. Är gamla bortglöm-

da? Varför lyckas inte alla barn i grundskolan? Ilska och besvikelse mot någon/någonting går 

ut över visionen och i enstaka fall blir det en insändare. Jag tror, att om barn och ungdomar 

mår bra, så blir samhället lugnare och tryggare för alla i alla åldrar. Ett enda barn som det 

går snett för, kostar dessutom ofantligt i lidande och i pengar. Och tänk så meningslöst. Man 

lever en gång och allt blir fel. Ingen vill väl att det ska vara så?

Jag skulle önska, att det som du inte uppfattar som bra eller tillfredsställande, i frågor som 

rör barn, ringer eller mailar till någon av oss förtroendevalda eller till någon av alla tjänste-

män. Vi ska alla vara öppna för förändringar och dialog. Vi kan bli ännu bättre för barn och 

alla andra om vi hjälps åt. Hur kan man rätta till, om man inte får veta, vad som ska rättas 

till? Eller är allt bara ett missförstånd?  Eller säger gammal och ny kunskap helt olika saker?

Hör av er!

Barnkommun i Värmland

Företagarna har utsett Greger Nilsson, 

AB Deje Byggtjänst till Årets Företagare i 

Forshaga kommun 2008. 

Han utses med motiveringen; "Greger Nils-

son har sedan han blev delägare och VD i 

AB Deje Byggtjänst utvecklat företaget till 

att lokalt bli ett av de ledande företagen 

i branchen. Hans entreprenörsskap känne-

tecknas av bra kommunikation, noggrann 

kalkylering, flexibilitet och ett gott hant-

verk vilket skapar trygghet för företagets 

kunder. Vi tycker det är extra roligt när 

yngre förmågor tar över rodret i gamla fö-

retag och för utvecklingen framåt. Greger 

Nilsson är ett gott föredöme och en mycket 

värdig mottagare av utmärkelsen"

Greger Nilsson utsedd till Årets Företagare
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Strax före midsommar lanserades 
kommunens nya webbplats, i ny 
design och med fler funktioner. 
Syftet är att förbättra tillgänglig-
heten för kommunens invånare och 
besökare.

Att lätt hitta till det man söker, att informa-

tionen ska vara lätt att förstå, att det ska 

vara enkelt att se vem som ansvarar och att 

underlätta kontakt är aspekter som vi lagt 

särskild vikt vid. Målet är att nya webbplat-

sen ska leva upp till alla de tillgänglighets-

krav som ställs idag, som innebär att infor-

mationen ska vara åtkomlig för alla. 

Synpunkten
Synpunkten är en av nyheterna med avsikt 

att förenkla kontakten mellan invånare 

och kommun. Beröm eller kritisera, lämna 

förslag eller felanmäl. Vi lovar att se till 

att synpunkterna kommer till rätt verk-

samhet/avdelning, och att vi, om du inte 

valt att vara anonym, får besked om vad 

som händer i ditt ärende inom 10 dagar. 

Telefon, mobilt eller stationärt, e-post el-

ler via snigelpost? Du väljer själv hur du vill 

få ditt svar. Synpunkten går att nå direkt 

från startsidan.

Fler nyheter
Genom att de olika webbsidorna kopplas 

till en informationsanvarig (den som bäst 

Bättre tillgänglighet med ny webbplats
svarar på frågor kring sidans innehåll) och 

en uppdaterare (ansvarar för språk, bild 

och uppdatering) tydliggörs ansvar och 

kontakt förenklas. Webbplatsens struktur 

har genomgått en del förändringar. Alla 

med syfte att placera information utefter 

var besökaren förväntas finna den, inte var 

den ligger organisatoriskt. Sökfunktionen 

är förbättrad, förfinad, alla bilder och län-

kar har förklarande text, vi har jobbat med 

att skapa lättlästa texter... ja kort sagt allt 

är förändrat till det bättre! Läs mer om hur 

vår nya webbplats fungerar på www.fors-

haga.se/omwebbplatsen.

Bättre kan bli ännu bättre
Vårt arbete slutar inte i och med lansering-

en av den nya webbplatsen. Det fortsätter 

med att utveckla såväl innehåll, som att 

förfina befintliga, och utveckla nya tjäns-

ter. Till detta vi vill ha din hjälp!

Detta genom att återkoppla med synpunk-

ter, förslag, kritik, idéer, beröm, och fel-

aktigheter. Gör det gärna via e-post till: 

tycktill@forshaga.se.

Mattias Göthberg
Informatör

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

SYN
PUNK
TEN

Synpunkten - för att förenkla kontakten 
mellan invånare och kommun.
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27-30 juli gick fjärde upplagan av Forshaga Kammar-
musikdagar av stapeln. Sju välbesökta konserter gavs 
på olika spelplatser runt om i kommunen. 

Invigningskonserten gavs i Övre Ulleruds kyrka. Tomas Jönsson, 

Värmlands länsmuseichef, invigningstalade. Stina Ekblad läste 

dikter av Tomas Tranströmer och Det bjöds på stycken av Men-

delssohn, Villa-Lobos och Schumann. 

Inför Forshaga Kam-

marmusikdagars 

lunchkonsert under 

tisdagen sände Radio 

Värmland direkt från 

Dömle herrgård. 

Lyssnarna bjöds på 

en rad intervjuer, 

däribland med Stina 
Ekblad som medver-

kat under Forshaga 

Kammarmusikdagar. 

Under onsdagen var hela familjen extra välkommen att följa 

med på en resa in i musikens förtrollade värld. Föreställning-

en framfördes av skådespelerskan Helena Björelius-Hort till-
sammans med Love Dervinger och Henrik Frendin. 

Finalkonserten gavs i Fors-

haga kyrka och kommunal-

råd Angelica Rage inlednings-

talade. Vinnaren av BISON-

Forshaga Kammarmusikpris, 

Jacob Koranyi, presentera-

des och framträdde med ett 

musikstycke. 

-Nu tar vi ledigt en helg men 

på måndag börjar vi planera 

för nästa års festival, lovar 

Anders Lagerqvist och Per 

Öman, konstnärliga ledare 

Kammarmusikdagarna.

Kungliga operans prisade tenor Michael Weinius 
tillsammans med Love Derwinger på piano.
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Information från Näringslivscervice

Nya företag
Horse Production Solution
Utbildningsverksamhet och försäljning 

av hästar och tillbehör

Mons Grill och Kebab 
Restaurang, grill, pizza 

AL Consult Handelsbolag
Teknikkonsult inom papper, massa, au-

tomation och kontrollsystem

Foodicon Kommanditbolag
Livsmedelshandel

Lycka till önskar Forshaga kommun!

Tidsperiod maj-juni 2009 Källa: Bolagsverket 
(Reservation för eventuella fel)

Ny hemsida med mer info

Näringslivsklimatet
I Forshaga kommun vimlar det av positiva 

och framåtsträvande företagare. Utmaning-

en för kommunens tjänstemän är att möta 

er företagare med samma engagemang och 

uppmuntra er till fortsatt utveckling. En 

förutsättning för det goda näringslivsklima-

tet är att vi lyssnar på varandra och aktivt 

söker kunskap som ger oss en förståelse för 

de olika vardagar vi verkar i. 

Uppdraget som näringslivschef bygger 

bland annat på att vara en kunskapsspri-

dare, både internt och externt samt öka 

Forshaga kommun lanserade en ny hemsida i mitten av juni. Jag hoppas och tror att du 

som företagare hittar nyttig information som gagnar din verksamhet under rubriken ”Nä-

ringsliv & arbete”. Det första avsnittet ger en god överblick av näringslivet i kommunen. 

Här kan du studera listan på de största företagen eller söka i företagsregistret efter före-

tag som är verksamma i kommunen. Här finns även kontaktuppgifter till nyckelpersoner 

inom Forshaga kommun. 

På hemsidan kan du också läsa allt som rör upphandlingar inom Forshaga kommun. Letar 

du efter lediga lokaler eller tillgänglig industrimark så finns det ett verktyg som guidar 

dig i ditt sökande. Under rubriken ”regler och tillstånd” finns information för dig som 

bedriver tillståndspliktig verksamhet. Slutligen finns det även ett avsnitt för dig som har 

tankar på att starta eget.

Mitt tips är att surfa fram till sidan och bekanta dig med innehållet. Informationen är till 

för dig som företagare så har du synpunkter eller funderingar på texter eller rubriker är du 

välkommen lämna över dem till mig. Tillsammans kan vi skapa en nyttig informationsplats.

Marcus Ekholm
Näringslivschef

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

Arbetet med att skapa en centrum-
förening har pågått under året ge-
nom att synpunkter har samlats in 
från handlare, fastighetsägare, och 
andra aktörer i centrum. Med allas 
viktiga synpunkter insamlande är vi 
nu mogna för att ta nästa steg.   

Inspirationsträff
Onsdagen den 9 september kl. 18.30 
på Forshaga Lärcenter inbjuds du till 
ett inspirationsmöte där vi får hjälp 
av Tommy Gustavsson, Centrumleda-
ren i Kristinehamn och Lars Anders-
son, Fastighetsägarna i Värmland. 
Under kvällen delar de med sig av 
sin kunskap och erfarenhet från olika 
centrumföreningars verksamheter.

Anmäl ditt deltagande till:
marcus.ekholm@forshaga.se 
senast 8 september

Uppstart av 
Centrumförening 

Forshaga/Deje

kontakterna mellan kommunen och före-

tagarna genom att skapa meningsfulla mö-

tesplatser. En ambition med näringslivsar-

betet är att ni företagare ska uppleva att 

det jobbar ”möjliggörare” i kommuns orga-

nisation som ger bra service, upprätthåller 

en bra infrastruktur (vägar och IT-nät mm), 

stödjer er i upphandlingsfrågor och beva-

kar osund konkurrens. Det är tillsammans 

som vi kan göra förändringar. Är vi på rätt 

väg? Kom med synpunkter på det arbetet 

som påbörjats.
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Hur mycket kan man få in på en 800 kvadratmeter stor tomt? Det är ganska mycket! Roland Johansson och 
hans sambo har, förutom huset, fått in en pool, en damm med koi, massor av blommor, en husbil, en motor-
cykel, två hundar och så en pappegoja. Dessutom får verkstaden plats, där Roland driver sitt företag Forshaga 
Bilplåt. Åsen 4 är minsann inget tråkigt industriområde.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

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

Information från Näringslivscervice

Lilly följer gärna med Roland och fixar ärenden inne i Forshaga. 
En rätt så pratsam dam, till och med lite tjatig om man får tro husse.

Roland Johansson startade upp sin verk-

samhet Forshaga Bilplåt för ganska exakt 

ett år sedan. Men han har varit i branschen 

länge, sedan mitten av sjuttiotalet då han 

hoppade av skolan och började jobba på 

sin mamma och styvpappas företag.

-Bland bilar, plåt och skrot har jag varit med 

sedan jag var liten parvel, skrattar han.

Roland är född i Deje men uppväxt i Eskils-

tuna. 1977 flyttade han tillbaka till Deje och 

sedan elva år tillbaka bor han i Forshaga.

- Nu är jag tillbaka till rötterna, som jag 

visserligen inte minns något av, men jag 

har släkten här, berättar han.

- Jag har provat på massor av olika jobb, 

byggnadsarbetare, resemontör, behandlings-

assistent,  - you name it!

Men efter en frontalkrock med motorcykeln 

fick Roland sluta med sitt dåvarande jobb 

som resemontör. Att klättra runt i ställningar 

fungerade inte längre förklarar han och visar 

sitt ena ben som är randigt av ärr.

- Men det är tack vare olyckan som jag 

drog igång Forshaga Bilplåt, annars hade 

det nog aldrig blivit av, berättar han. 

- Jag har svårt att ta en vanlig anställning 

för jag vet inte hur det är med benet från 

dag till dag. Då är det lättare att vara chef 

själv, skrattar han och berättar att han alltid 

ser till att ta till den tid han behöver och att 

aldrig ta åt sig mer jobb än han fixar.

- På fredag ska det vara tomt i garaget och 

på måndag kommer det nya bilar. Visst blir 

det objekt som tar längre tid ibland men ge-

nerellt ser han alltid till att helgerna är fria. 

- Fördelen med att jobba hemma är ju att 

det inte blir några resekonstnader, men sam-

tidigt har jag alltid kunderna hemma också. 

För att komma ifrån jobbet har han och 

sambon en husbil. Då packas hundarna och 

papegojan in för en utflykt. Motorcykeln, 

ett riktigt custombygge, ska också luftas 

ibland tillsammans med klubben Free spi-

rit. Men det är grejandet och byggandet på 

cykeln som verkar vara roligast.

- Den är så oorginal det går att bli, skrattar 

Roland och visar hojen, en -47:a med värl-

dens framgaffel och högt styre. 

Sedan uppstarten av företaget för ett år se-

dan har det varit fullt ös i den lilla verkstaden.

- Jag har haft full beläggning nästan hela 

tiden, utom under jul. Men det kan ju ändra 

sig från vecka till vecka, menar Roland.

Eftersom han jobbat i branschen länge så 

har han byggt upp en kundkrets som har 

följt honom till det nya företaget.

- Jag hade tänkt att jag skulle jobba nå-

gonstans mellan 50 och 70 procent men 

hittills har det blivit 100.

Forshaga Bilplåt har ett samarbete med 

en lackerigsfirma i Forshaga. Roland gör 

plåtjobbet och lämnar sedan vidare för 

lack. Han poängterar att det är viktigt att 

kunden inte ska behöva vända sig till flera 

olika ställen utan lämnar sin bil och hämtar 

den färdig på samma ställe.

Verkstaden stod klar 15 september förra 

hösten. Roland byggde den själv. Han hade 

tänkt att göra den större med plats för två 

bilar men vägverket tyckte att det då hade 

skymt sikten på vägen.

- Det ultimata vore ju att få in två bilar att 

jobba parallellt med, med tanke på torkti-

der och så vidare.

För att starta upp företaget sålde Roland 

några av sina motorcyklar och fick även lite 

pengar för skadan i benet. 

- Men man måste ut med mer pengar än vad 

man får in i början, förklarar han och menar 

att det blir mycket maskiner, verktyg och ma-

terial som behöver köpas in under kort tid.

- Det är ju dyrare att handla på hemorten, 

men gör vi inte det så försvinner de ju!

Forshaga Bilplåt
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Tina Flognmans 
handbollsskola

Den stadigt växande ”Tina Flognmans 

handbollsskola” i Forshaga gick av stapeln 

mellan 25 - 28 juni. Över 100 ungdomar 

mellan 9 – 16 år deltog. Under den fyra 

dagar långa skolan fick man bl.a. se olym-

piamästaren i höjdhopp: Stefan Holm som 

en av de inbjudna gästinstruktörerna in-

struera och genomföra fys-pass. Ett annat 

aktat namn, SVT:s expertkommentator och 

SM guld-coach från 2006, Magnus Grahn 

gjorde ett gästspel och delade med sig av 

sina erfarenheter och handbollskunskaper.

Utöver dessa tunga namn hade  Tina Flogn-

man själv tagit med sig landslagsmålvak-

ten Gabriella Cain från sin klubb GOG, 

Svendborg i Danmark. Hemvändarna Daniel 

Lindqvist, H43 i Lund och Tomas Tverin, 

SM-silver med GUIF i år, fanns även de på 

plats för att dela med sig av sina tips och 

spelidéer.

 

– Fantastiskt roligt att vi åter igen lyckats 

få hit så meriterade tränare och instruk-

törer! Det höjer självklart nivån på skolan 

och måste kännas inspirerande för de ung-

domar som deltog, säger ordförande i Fors-

haga Handbollklubb, Per Söderberg.

 - Skolan har fått ytterligare ett lyft detta 

tredje år, vilket inte minst visade sig i del-

tagarantalet samt instruktörslistan. Sko-

lan har på kort tid växt till en av sveriges 

främsta, fortsätter Söderberg.

Ovan nämnda namn var endast några av 

de totalt 14 instruktörer som inbjudits till 

skolan i år. Ett annat respekterat namn var 

Ulf Andersson, elittränare från Göteborg. 

Ulf har meriter som tränare för Önnered, 

V.Frölunda, Kroppskultur och Sävehofs 

damlag. Han är även dansk mästare med 

Viborg. Vidare kom flera av Helltons duk-

tiga A-lagstjejer och delade med sig av sina 

kunskaper till ungdomarna dessa dagar.

 

Temat för Tina Flognmans Handbollskola 

detta år var ”Bäst när det gäller”. Därför 

hade psykologen, Hans-Gunnar Storm in-

bjudits att hålla speciella lektioner i äm-

net. På samma tema föreläste Stefan Holm 

för skolans deltagare.

Mer information om Tina Flognmans Hand-

bollsskola: www.forshagahandboll.se

Som traditionen lyder bjöds det även i år på en ”Kändismatch” där instruktörerna drab-
bade samman med ett lag av idrottsprofiler från Värmland. Kändislaget bestod bl.a av: 

Jonas Frögren, Toronto Maple Leafs, Per Åslund, Färjestads BK, Mattias Johansson, Lek-
sands IF och Ola Fredriksson, f.d. BolticGöta.  Matchen slutade 14 -11 till Kändislaget.

Tina Flognmans Handbollsskola är en handbollsskola för ungdomar 
mellan 9-16 år. Den pågick i fyra dagar, 25 -28 juni 2009 i Forshaga 
Handbollklubbs regi. Skolan hade i år samlat 106 ungdomar från syd- 
och mellansverige. Dagligen genomfördes: boll- och fyspass, taktik 
och teori, mental träning samt avslappning och lek. Tina Flognmans 
Handbollsskola är en av några få skolor i landet som rekommenderas 
av Svenska Handbollsförbundt. 

Stefan Holm visar spänstträning.

Kaj Wikström
för Forshaga Handbollsklubb

kaj.wikstrom@kamic.se

Per Söderberg och Tina Flognman.
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Det var mycket folk på Ängevi då Östra 

Deje, Forshaga IF och Deje spelade en ve-

teranturnering för herrar. Forshaga IF slu-

tade som segrare. 

I pausen i herrturneringen spelade Deje 

VeteranDam match mot Forshaga IF Dam 

där Deje vann med 4-0. Båda lagen käm-

pade väl.

På kvällen under höll Lalla Hansson, Some 

Kind of a Band och Karlanz. De fick i gång 

alla i parken så det blev en god feststäm-

ning. Vi hoppas detta kan bli en tradition!

Sommarskolan genomfördes i Forshaga-

Akademins lokaler i Forshaga under ledning 

av Iréne Johansson och innehöll föreläs-

ningar, workshops, materialverkstad samt 

individuell handledning av barnen. Dessutom 

genomfördes en hel del barnaktiviteter så-

som teater med tecken, musikstunder med 

tecken, ridning m.m.  

Iréne Johansson är bland annat professor i 

fonetik och specialpedagogik och har un-

der större delen av sitt yrkesverksamma 

liv haft fokus på frågeställningar om vad 

som utmärker ett gott liv och ett gott sam-

hälle. Hennes bidrag till denna diskussion 

har framförallt handlat om språkets roll för 

individen och språkande individers bety-

delse för ett jämlikt och rättvist samhälle. 

I detta arbete har teori och praxis gått 

hand i hand. Under alla år sedan 1980-ta-

lets början har hon arbetat med handled-

ning till föräldrar och personal i språkträ-

ning kring enskilda barn. Detta har varit en 

viktig förutsättning för framväxten av den 

modell till språkträning som vuxit fram 

inom Karlstadmodellens ramar. 

Läs mer om Irénes arbete på hemsidan: 

www.karlstadmodellen.se

Då det under den senaste tiden fokuserats 

mycket i media på de problem som kan 

uppstå då man får ett barn med någon typ 

av funktionsstörning (t.ex. fosterdiagnos-

tikdebatten) kommer här ett tillfälle att 

belysa vilka möjligheter som finns för att 

hitta metoder som syftar till att barnen 

ska få så autonoma liv som möjligt. Med 

andra ord: att som en viktigt motvikt visa 

på familjer som kommit vidare och lever 

mycket givande och positiva liv.  

Sommarskola i 
språkträning
Den 22-25 juni samlades 18 barn med någon typ av funktionstörning 
(främst Downs Syndrom) och personer som finns i barnens närhet för att 
delta i en sommarskola i språkträning. Sammanlagt över 100 personer 
från stora delar av Sverige och även några från Norge medverkade.

Per Johansson 
ForshagaAkademin

per.johansson@forshagaakademin.se
070-379 33 72

Hemvändardag med veteranturnering

Roger Häggstad
Forshaga IF

054-87 00 35
forshagaiffotboll@telia.com

Öppettider

Måndag, tisdag 07.30-15.30

Onsdag, torsdag 10.00-19.00

Fredag  Stängt

Lördag  10.00-15.00

Återvinningscentralen är öppen 
på valborgsmässoafton och 
pingstafton. Stängt övriga helg-
dagsaftnar.

Öppettiderna får du också via 
vår telefonsvarare 054-17 20 50
eller på www.forshaga.se

Katrinebergs 
återvinningscentral

Elin Björkman snurrar 
med två Dejedamer.

Vet du 
vad!

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

baka som från 2002!
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Det finns flera sätt att skaffa sig bo-
stad på!  Köpa en bostadsrätt eller 
hyra en hyresrättslägenhet. Ett yt-
terligare alternativ är hyra sin lä-
genhet i andra hand. 

Vid samtliga fall bör du se till att få ett 

skriftligt kontrakt där det tydligt framgår 

hyreskostnaden per månad, uppsägningsti-

den och vid andrahandsuthyrning vad som 

ingår av exempelvis möbler och bohag. 

En hemförsäkring är ett måste! Den gäl-

ler inte bara själva hemmet utan också 

dig. Försäkringen gäller för lös egendom, 

som du äger, hyr eller lånar för ditt privata 

bruk i hemmet. Om du äger en bostads-

rättslägenhet bör du teckna ett så kallats 

bostadsrättstillägg som omfattar det un-

derhållsansvar du har för lägenheten. Om 

du är sambo, måste namnet anges i för-

säkringen för att sambon skall omfattas av 

försäkringen. 

Din kommun har i en del fall information om 

hyresvärdar som hyr ut lägenheter - se din 

kommuns hemsida. Ställ dig i kö om det är 

möjligt - bristen på billiga bostäder är stor. 

Om du köper en bostadsrätt så gör du en 

investering för framtiden samtidigt som du 

själv kan påverka hur du vill bo. Innan kö-

pet bör du granska bostadsrätten mycket 

noga. Kontrollera med din konsumentväg-

ledare i din kommun vad du skall tänka på 

vid köp och försäljning!

Mer information finns bland annat på oli-
ka hemsidor se nedan för några förslag;

www.karlstad.se/konsument

www.konsumentverket.se/boende

www.boende.se

Välkommen att höra av dig 

till oss på Rådrummet!

Att flytta hemifrån

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

Skräpplockardag

Hej! Onsdagen den 6 maj hade vi 

skräpplockardag på Vallmons förskola 

i Deje. Vi satte på oss handskar och 

skräpglasögon och gick ut till lekpar-

ken på östra Dejefors för att göra fint 

i närmiljön. Vi hittade mycket skräp. 

Mest var det rester från påskens fyr-

verkerier. Som tur var hittade vi inget 

glas. När våra soppåsar började bli 

tunga gick vi tillbaka till förskolan och 

njöt av var sin glass som belöning för 

arbetet. 

Barnen på Vallmons Förskola
genom Britt Palm

Vilken succe!

Sverige – Finland F16  4-0. Vädret var 

kanon och spelet var bra. Det blev en 

toppen kväll! Ca 500 personer hade 

letat sig ner till Ängevi IP. 

Sverige-tjejerna spelade jättebra det 

är kul att det kommer nya talanger. 

Framtiden ser ljus ut för Sveriges 

damlandslag. Jag tycker att Forshaga 

IF lyckades bra med arrangemanget. 

Tyvärr så var det mindre folk på den 

andra matchen, Island – Tyskland, men 

i det stora så var det lyckat.

Roger Häggstad
Forshaga IF

054-87 00 35
forshagaiffotboll@telia.com
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Att flytta hemifrån Etappvis inflyttning
Jag kan inte annat än beundra det jobb 

som alla bidraget med under våren för 

att kunna fullfölja olika uppdrag samti-

digt som vi flyttat in i nya lokaler och där 

fortsatt verksamheten, med delvis nya för-

utsättningar. Även om förutsättningarna i 

Forshaga Lärcenter i de allra flesta fall är 

bättre än tidigare så innebär förändringar 

ofta friktioner under en period.

Uppmärksamhet
Vi har under våren haft mängder med be-

sök. Vi tycker naturligtvis att det har varit 

jättekul att så många kommuninvånare har 

letat sig hit trots den bristfälliga skylt-

ningen. Såväl företagarorganisationer som 

föreningar har också visat stort intresse för 

den nya mötesplatsen. Vi har haft Mona 

Sahlin på besök, vi har haft Eva Eriksson 

här och vi hade mängder av intressanta 

människor här i samband med invigningen i 

maj. Vår bedömning är att kommunen mår 

bra av denna positiva publicitet. Därefter 

har vi, efter genomförd examen och olika 

skolavslutningar, haft verksamhet i Fors-

haga Lärcenter hela sommaren.

Utveckling
Det är nu hög tid att gå från projektering 

till drift och utveckling. Allt är inte klart 

men verksamheterna i Forshaga Lärcen-

ter har nu att gå vidare med de förutsätt-

ningar vi lyckats åstadkomma. Det är av 

avgörande betydelse att verksamheterna 

återupptar den inre processen med sina 

nya förutsättningar. 

• Vi vill synliggöra behov av samverkan 

mellan olika verksamheter.

• Vi vill synliggöra behovet av IT/teknik 

i lärandet.

För att utveckla organisationen i Forshaga 

Lärcenter behöver vi lära känna varandra 

bättre, vi behöver utveckla en nyfiken-

het för varandra, vi behöver samlas runt 

”kittet” kultur och teknik och vi behöver 

slutligen uppleva ett konkret erfarenhets-

utbyte.

Hösten
Vi går nu en riktigt spännande höst till mö-

tes. Vi har fått kritik för bristande skylt-

ning, parkeringsplatser, skolgård m.m. 

Lekcenter börjar nu ta form och vår ute-

miljö börjar nu ge oss spännande förhopp-

ningar. Det var nu som inflyttningen enligt 

plan skulle ske. Jag tror att vi alla, om vi 

tänker efter, kan acceptera att utemiljön 

måste få komma sist. Parkeringarna asfal-

teras inom kort och därefter kommer skyl-

tar och andra detaljer. 

Studiecenter och lokaler för vuxenutbild-

ning räcker inte riktigt till inför hösten då 

antalet vuxenstuderande är större än på 

flera år. Detta löses i samverkan mellan 

verksamheterna.

Studieförbundet Vuxenskolan välkomnas 

som ny hyresgäst. De flyttar in i september. 

Ett kommungemensamt bokningsprogram 

är direkt nödvändigt för att vi ska kunna 

möta såväl verksamheternas som kommun-

invånarnas behov. Vilket bokningsprogram 

kommunen behöver bestäms under hösten. 

Nya tag som tas inför hösten är utbudet av 

kulturaktiviteter och kompetensutveckling 

i teknik. Kulturaktiviteterna: 
v.36  Musikvecka

v.41  Släktforskningsvecka

v.43  Musikskolevecka

v.44  Höstlovsvecka

v.46  Barnteatervecka

v.48  Författarvecka

v.50  Selmavecka

Anm. Erbjuds i Forshaga och/eller Deje.

Efter en intensiv vår med mängder av uppmärksamhet, utmaningar och glädjeämnen kan vi nu, när 
semesterperioden är slut, ta oss an vardagens utmaningar med glädje i Forshaga Lärcenter.

Torbjörn Falk
Lärcenterchef

054-17 20 64
torbjorn.falk@forshaga.se

Från projektering till drift och utveckling

Spännande höst i Forshaga Lärcenter

Forshaga Lärcenter är en mötesplats där många olika verksamheter 
möts och samarbetar under ett och samma tak. 
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Hugo Karlsson

Jonathan Eklund

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.

Elsa Göthberg

Marcus Johansson

Hugo Gregebo

Maja Adolfsson

Bebisuppvaktning

s. 12   Kontakten nr 7 november, 2008
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 Olle Tolfsson

 Theo Karlsson

Max Andersson Mio Ryberg

Vilmer Hayd

Kontakten nr 7 november, 2008  s. 13   

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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Karl-Erik berättar att han i skolan under en 

lektion i välskrivning blev färdig före sina 

kamrater. Han började då rita på en björk, 

med många, detaljerade blad. När läraren 

fick se den påpekade han att han då aldrig 

sett en blå björk tidigare. Här har du en, 

svarade Karl-Erik som efter björkteckning-

en fick upp ögonen för sin förmåga. Han 

ville bli maskinritare, en dröm som tyvärr 

aldrig blev verklighet.

Istället blev det en NKI-brevkurs i blyerts-

teckning och många alster, en hel kartong. 

När Karl-Erik såg ett program om porslins-

målning på tv blev han nyfiken. Han tog en 

ABF-kurs och lärde sig konsten. Hemma i 

lägenheten i Forshaga har han mängder av 

vackert målade fat och koppar. 

För femtio år sedan började Karl-Erik måla 

med olja. Väggarna i lägenheten är prydda 

Allt började med 
en blå björk

med hans alster och av fruns vackra hand-

arbeten. Karl-Erik är idag 81 år gammal. 

Han målar inte så mycket nu för tiden, på 

grund av platsbrist, men lite blir det. Han 

uppskattar att han nog har målat ett par 

hundra tavlor. Favoritmotivet är ett jägar-

staket, och han visar en tavla uppe på bok-

hyllan i vardagsrummet.

-Det är så harmoniskt att måla, att sitta för 

sig själv. Just då har man inga bekymmer, 

det är bara att släppa allt, säger Karl-Erik 

och skrattar.

- Det går mycket tid att sitta och fundera och 

blanda färger, det är ju en hel vetenskap!

Karl-Erik Kihlsten har ritat och målat sedan barnsben. Idag är han 81 år 
och väggarna i hans och fruns lägenhet i Forshaga skvallrar om många 
produktiva år. Paret omges av blommor, fåglar och vackra landskap.

Karl-Erik Kihlstem med två av sina alster. Den vänstra föreställer en vy från Visten.
Den högra är en tavla ur en hel serie av olika blomsterarrangemang.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

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

Vårsånger på 
Ullerudsgården

Barnen på Solåkers förskola brukar 

göra besök på Ullerudsgården och 

sjunga. Onsdagen den 27 maj var det 

dags för vårsånger. 

Barnen, som är mellan 3 och 5 år sjöng 

så fint om växter och djur som kom-

mer fram på våren. 

Det var mycket uppskattat och vi hop-

pas komma tillbaka till hösten.

                       
Sylvana Löwed 

Solåkers förskola

Lagbild efter prisutdelningen.

En segerbild när tjejerna vunnit 
semifinalen över Norrstrands IF.

Grattis till 
silvret tjejer!

Kontakten gratulerar tjejerna i Deje 

IK, flickor 97/98 som tog silvermedalj 

i Sun Cup 2009, F12. Cupen spelades 

på Skutberget i Karlstad 31/7 – 2/8. I 

klassen F 12 deltog 16 lag.
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Erik Risberg
Forshaga–Deje Rotaryklubb

erikrisberg@yahoo.se

Tinsae flydde från Eritrea och militär-

tjänstgöring i hemlandet. Dessvärre tving-

ades hon lämna sin sjuårige son kvar i Er-

itrea. Efter en tid kom hon till Sverige och 

anlände till Forshaga för ungefär ett år se-

dan, där hon nu bor och arbetar. Via Röda 

Korset, Migrationsverket och den svenska 

ambassaden i Eritrea åstadkoms möjlighe-

ten för sonen Yosif att få resa till Sverige. 

- Det är naturligt för oss att ställa upp för 

detta ändamål, säger Nils-Erik Gunnarsson, 

president i Forshaga–Deje Rotaryklubb. 

Grunden för Rotarys verksamhet är osjäl-

viskt tjänande, alltså att ställa upp för an-

dra medmänniskor som har behov av hjälp 

på olika sätt. När vi fick höra talas om hur 

situationen var i detta fall, tvekade vi inte 

att ställa upp. För att göra det möjligt för 

mor och son att återförenas i Forshaga vill 

vi göra vad vi kan för att detta ska kunna 

förverkligas. 

  Rotary är en världsomspännande organi-

sation med cirka 1,2 miljoner medlemmar. 

Rotaryklubbarnas medlemmar ger humani-

tärt bistånd, uppmuntrar god etik i samtli-

ga yrken och främjar fred och samförstånd 

i världen. 

Forshaga–Deje Rotaryklubb, tillsammans 

med Röda Korset i Forshaga, Pingstkyrkan 

i Forshaga, Karavanen och Logen Mimer av 

IOGT-NTO, bidrar på olika sätt för att åter-

föreningen ska kunna genomföras. Totalt 

uppgår kostnaderna för att Yosif ska kom-

ma till Sverige för att träffa sin mamma till 

cirka 15 000 kronor. 

Återförening i Forshaga 
Forshaga–Deje Rotaryklubb möjliggjorde tillsammans med en rad andra or-
ganisationer i kommunen en återförening av en eritreansk flyktingkvinna 
och hennes son. Återföreningen gäller Tinsae Habtu och hennes son Yosif. 

Tinsae Habtu och hennes son Yosif.
Foto: KG Lindqvist

Aktivitetsvecka
Vecka 31 var det full aktivitet vid turistbyrån i Forshaga. Civilförsvaret var på plats och 

visade hjärt- och lungräddning. Radio Värmland tog sin sändnig på turné. Folkdansla-

get från Deje höll uppvisning. Ute på gräsmattan var det ponnyridning för barnen. På 

verandan satt Deje dragspelsklubb och bjöd på glad musik och det fanns kolbullar och 

tunnbröd för den som ville smaka. 

Kropp, själ och ande ska ha sitt, 
tycker Rose-Marie Gagnerud från 

Joliné s Rose som ställt upp en 
massagebänk på verandan där 
besökarna bland annat kan få 

prova att ligga på en spikmatta.

Ett gäng glada gubbar från 
Deje Dragspelsklubb stod 

för musiken.

Clara Reis och Amanda Abrahamsson 
med sina söta kompisar -shetlandsponny-
erna Bubblan och Kalle från Bergsgården.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör
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5 september Kl. 10
Loppmarknad/Auktion, Forshaga
Forshaga Missionskyrka

5 september Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Hedins bjuder upp till dans! Välkommen! 

6 september Kl. 15
Bingo, Forshaga
Ängevi IP Arr. Forshaga IF

12 september Kl. 10-16
Butorps vandringsdag, Olsäter
Björnvålsfallet Kolbullar vid Häståstjärn kl. 
11.00-15.00 Servering. 
Kontakt: Maria 0552-32088,070-2902869. 

13 september Kl. 10
Torpvandring, Forshaga
För mer info, kontakta Bertil Svensson, 
tel: 076-814 02 42.

13 september Kl. 15
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje
Bilbingo på Tallmovallen, Östra Deje. 
Arr. ÖDIK

19 september Kl. 14
Fotboll - div 5, Forshaga
Forshaga IF - Rottneros

19 september Kl. 17
Forshaga IF - Tre Kronor Legends, Forshaga
Förköpsbilj. 054-87 21 86.

19 september Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Chiquita bjuder upp till dans!

20 september - 16 oktober
Konstutställning, Akvarell, Forshaga

Jonatan Ahlmark, Hammarö. En lovande ak-
varellmålare 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 konstakademin i Krakow. Stani-
slaw, som lever av sitt konstnärskap, har ställt 
ut sina alster i Europa och USA. 1999 vann han 
andrapris i Winsor & Newtons världsomspän-
nande millenniumtävling med över 2000 del-
tagare. 

Utställningen visas på torget i Forshaga Lär-
center från den 20 september och ungefär en 
månad framåt. På plats vid premiären för att 
presentera utställningen finns arrangören Mats 
Hurtig och eventuellt någon av konstnärerna.

20 september
Kvarntorps Salong, Forshaga
Vi följer upp kulturdagen med kultursatsning 
på salongsaftnar, den 3:e söndagen i var må-
nad under sept, okt och nov. Läs mer om att 
hålla salong på: www.kvarntorpsherrgard.se

20 september Kl. 15
Bingo, Forshaga
Ängevi IP Arr. Forshaga IF

25 september Kl. 19
Stugsittarkväll på Logen, Forshaga
Forshaga Hembygdsgård

26-27 september hela Dagarna
Dam junior-SM Steg 1 Handboll, Forshaga
Dam junior-SM Steg1 i Handboll HK Brukspöj-
kera KFUM Ulricehamn Kroppskultur UF 
Göteborgs Kv IK Kungälvs HK

27 september Kl. 10-16
Olsäters marknad, Forshaga
En traditionell marknad i Olsäter. 
Arr. Övre Ulleruds Bygdekommitté

27 september Kl. 15
Bingo på Tallmovallen, Östra Deje
Bilbingo på Tallmovallen, Östra Deje. 
Arr. ÖDIK

3-4 oktober hela Dagarna
Ungdoms-SM i hanboll A-Pojkar, Forshaga
Ungdoms-SM Steg 1 för A-Pojkar HK Brukspöj-
kera Lysekils HK IFK Hammarö Backa HK 
Mölndals HF

3 oktober Kl. 21-01
Dans i Forshaga Folkets Hus, Forshaga
Mats Bergmans bjuder upp till dans!

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

Kommunens turistbyrå har nu stängt 
för säsongen, och det är läge att göra 
en kort summering av sommaren.

Trots att solen inte har visat sig så myck-

et den här sommaren, så har inte antalet 

besökare minskat (jfr 2008). Det gäller för 

både turistbyrå, camping och fiske. Tren-

den (med avseende på lågkonjunktur och 

den svaga kronkursen), att svensken skulle 

komma att turista på hemmaplan har slagit 

igenom väl här hos oss. Svenska besökare 

till turistbyrån har ökat med 24 % jfr med 

2008, men däremot har utländska gäster 

minskat. De vanligaste förekommande frå-

gorna på turistbyrån den här sommaren 

har varit boende, fiske, cykel på Klarälvs-

banan och badplatser. 

När det gäller fisket vid Forshagaforsen i 

sommar så kan vi tala om att det har nappat 

som bäst i juni (fisket var dessutom bättre 

i juni i år, jfr med 2008). Under juli var det 

sämre p.g.a. det ostadiga  vädret med en 

hel del regn och högt vattenstånd, vilket 

inte  gynnar fisket.  Vill ni veta mer om det 

fortsatta fisket är ni välkomna att ringa till 

Sportfiskecentret på tel. 054-87 68 30 eller 

besök hemsidan www.forshagaforsen.com. 

I sommar har vi haft ett välkommet till-

skott till den redan befintliga utställningen 

i Klarälvsrummet. Studieförbundet Vuxen-

skolan har visat upp sina alster i form av 

konst och konsthantverk under perioden 

22/6 – 14/8. Den har varit välbesökt och 

mycket uppskattad. Det har också märkts 

tydligt på besöksiffrorna för Klarälvsrum-

met, som har ökat markant från föregående 

års 305 antal besökare till 850 i år.  

På campingen kan vi rapportera att antalet 

gästnätter har ökat och våra två camping-

stugor har varit fulltecknade så gott som 

hela sommaren. De som främst gästar våra 

stugor är sportfiskare. Den mest frekventa 

målgruppen när det gäller campare (i hus-

vagn/husbil) hos oss, är det var vad vi på 

modernt turismspråk kallar ”Whops”, weal-

thy healthy old people (med andra ord 55 

+). Helhetsintrycket av campingen från våra 

besökare är mycket positivt. Som någon av 

våra gäster uttryckte sig och som avslutar 

denna summering av sommaren: ”Detta är 

en plats man kommer att återvända till.”  

Ann Johansson
Turisminformatör

054-17 20 75

ann.johansson@forshaga.se

PS! Även om turistbyrån nu är stängt för säsongen 
har vi fortfarande ett helårsöppet sportfiskecenter 
och camping vid Forshagaforsen. Här finns också 
personal som arbetar med utvecklings- och informa-
tionsfrågor året runt. Välkomna!

Sommaren vid 
Forshagaforsen 
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- Det har gått över förväntan, säger Sonja Eriksson som ställer ut 

oljemålningar. 

- Vi har fått höra väldigt mycket positivt och fått mycket beröm.

Birgit Klarström, som ställer ut alster i lappteknik och pärlvirkning, 

tycker att lokalerna har fungerat bra.

- Klarälvsrummet ligger bra till och här är väldigt fint, säger hon.

Deltar i utställningen gör också Sven-Åke Modin 

och Ragnar Hermansson, båda med akvareller.

Utställningen har varit välbesökt. Det har kommit mycket turister -från 

Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Vissa är på genomresa, med bil 

eller på cykel, andra bor på campingen eller är där för att fiska. 

Som arrangörer står Studieförbundet Vuxenskolan 

i samarbete med Forshaga kommun.

Konst och hantverk 
vid Klarälven
En rad hantverkare och konstnärer har under sommaren ställt ut sina alster i Klarälvsrummet vid Forshaga Tu-
ristbyrå. Fyra olika utställningar har det blivit under sommaren där sammanlagt omkring 16 lokala konstnärer 
deltagit.

Sonja Eriksson med en av sina oljemålningar och Bir-
git Klarström framför ett av sina alster i lappteknik.

I Klarälvsrummet samsas konst och hantverk med den fasta 
utställningen om  livet i och kring Klarälven.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

054-17 22 28
lina.olsson@forshaga.se
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-Med reservation för eventuella ändringar-

Meny
Lintjärn och Ullerudsgården

Meny vecka 37 
Måndag Köttbullar, stuvade makaroner
 Auberginbakelse, potatis
Tisdag Soppa, mjukt bröd, pålägg 
Onsdag Stuvade fiskbullar, potatis 
 Falafel, sås, potatis 
Torsdag Kycklinggryta med grönsaker, ris 
 Jambalaja
Fredag Potatisbullar m. bacon, lingonsylt 

Meny vecka 38
Måndag Ugnstekt korv, vita/bruna bönor 
 Veg. korv, vita/bruna bönor
Tisdag Mustig grönsakssås, pasta 
Onsdag Stekt strömming, potatismos/laxpytt  
 Grönsaks mosaka, potatis
Torsdag Köttfärs i ugn, sås, 
 potatis, inlagd gurka
 Het böngryta, potatis
Fredag Vad köket erbjuder 

Meny vecka 39
Måndag Fläskgryta med grönsaker, ris
 Grönsaksgryta, ris
Tisdag Soppa, mjukt bröd, pålägg, frukt i bit 
Onsdag Fiskarens festgratäng, potatis
 Rotsaksgratäng med linser 
 och ost, potatis
Torsdag Pannbiff m. lök, sås, potatis 
 Linsbiffar m. lök, grönsaks sås, potatis 
Fredag Ugnspannkaka, keso, sylt

Meny vecka 40
Måndag LOV
Tisdag Kycklinggryta, ris 
 Rotfruktlasagne
Onsdag Fisk, stuvad spenat, potatis
 Potatis och purjolöksgratäng, potatis
Torsdag Tacokryddad köttfärs, salsa, nachos   
 Tacokryddad grönsakssås, 
 salsa, nachos
Fredag Kokt korv, potatismos 
 Veg. korv, potatismos

Meny vecka 41
Måndag Nötköttgryta med rotfrukter, ris
 Mustig rotfruktgryta, ris
Tisdag Soppa, mjukt bröd, pålägg 
Onsdag Ugnstekt fisk, sås, potatis
 Färgglad böngryta, potatis
Torsdag Nötburgare med tillbehör 
 Grönsaksburgare med tillbehör
Fredag Raggmunk, lingonsylt, köttpålägg
 Raggmunk, lingonsylt, keso

Vegetarisk rätt i kursiv stil
Till varje måltid serveras salladsbuffé, 

mjölk, hårt bröd och smör.
Med reservation för eventuella ändringar.

Skollunch
Deje & Forshaga

Skolm
atsedeln hittar du på vår w

ebbplats: w
w

w
.forshaga.se

Vecka 37
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: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding, bärsås.

Vecka 38
Måndag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Hallonsoppa.

Tisdag: Kotlettrad, potatis, sås, grönsaker. Färsk frukt. 

Onsdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail.

Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde.

Fredag: Korvrätt, potatis, grönsaker. Kräm med mjölk.

Lördag: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass.

Söndag: Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde.

Vecka 39
Måndag: Monicas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa.

Tisdag: Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker. Jordgubbskräm.

Onsdag: Fiskarens festgratäng, potatis, ärter. Ananaskompott.

Torsdag: Leverätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt.

Fredag: Lunchkorv, senapssås, potatis, grönsaker.

Lördag: Strömmingslåda, potatismos, råriven morot. 

Äppel och kanelkräm, mjölk.

Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse.         

Vecka 40
Måndag: Värmlandskorv/ Köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonsoppa.

Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa.

Onsdag: Fiskarens festgratäng, potatis, ärter. Kräm, mjölk.

Torsdag: Stekt fläsk, raggmunk, lingonsylt. Aprikossoppa.

Fredag: Kycklinggryta med grönsaker, ris/potatis. Banan.

Lördag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bär.

Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Ananas med grädde.

Vecka 41
Måndag: Rimmad oxbringa, pepparrotsås, potatis, grönsaker. 

Nyponsoppa med grädde.

Tisdag: Pytt i panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt.              

Onsdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Kräm med mjölk.

Torsdag: Soppa. Fruktkaka, vaniljsås.

Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, ärter. Körsbärssoppa.

Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, grönsaker. Chokladpudding.

Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås.
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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

Elisabet Nemert

Ödets hav

Två unga kvinnor i 1300-ta-

lets Visby: Aurora som kom-

mer från ett välbärgat hem 

och gift sig med en förmögen tysk handels-

man och hennes piga Elin som kommer från 

Visbys fattigkvarter och vars hela hennes 

familj dukat under för digerdöden. När Got-

land invaderas av den danska armén under 

kung Valdemar Atterdags ledning ändras li-

vet för alltid och de båda kvinnorna tvingas 

fly tillsammans mot ett okänt öde. Äventyr 

och kärlek i en historisk miljö.

Maj Bylock

Dimmornas ö

De keltiska ungdomarna Mung 

och Larne är på flykt undan 

romarna. På väg till Dimmor-

nas ö, Irland, lider de skeppsbrott och kom-

mer ifrån varandra. Larne letar länge och 

förgäves efter Mung. Hon vet inte att han 

har räddats av den egyptiske roddslaven Ixi, 

som senare anklaga för ett mord han inte har 

begått. För att rädda Ixi måste Mung i hans 

ställe simma runt Dödens klippa, där en av 

ingångarna till de dödas rike finns. Det här är 

tredje delen i serien ”Kelter”, böcker fyllda 

av spänning, äventyr och magi.

Michael Connelly 

Hotet

En tunna med dödligt radio-

aktivt cesium har hamnat i 

orätta händer genom mor-

det på en vetenskapsman som hat tillgång 

till det livsfarliga ämnet. Den mördade har 

avrättats med två skott i bakhuvudet. Det 

spektakulära mordet tar Harry Bosch till-

baka in från kylan på ”Cold case”-avdel-

ningen. Dags för en comeback. Det som till 

en början ser ut som ett rutinärende blir 

snart en angelägenhet för alla invånare i 

staden som riskerar att förgiftas av det gif-

tiga ämnet. Aldrig tidigare har Harry Bosch 

och hans mannar ställts inför en sådan 

uppgift: det ultimata terrorhotet.
Chris Priestley

Onkel Montagues 
spökhistorier

Demonen i kyrkbänken, 

fotografiet som får liv och 

mötet med en vålnad under en oskyldig 

kurragömmalek – det är bara några av de 

kusliga spökhistorier som den ensamme 

onkel Montague berättar för sin unge bror-

son Edgar. Men hur kommer det sig att 

onkeln äger föremål som tillhört personer 

i historierna? Vem tassar runt på övervå-

ningen trots att onkeln försäkrar att de är 

ensamma i huset? Och vad är det egentli-

gen för mörka hemligheter som döljer sig i 

onkelns förflutna? Blodisande spökhistorier 

för alla skräckälskare att läsa när höst-

mörkret smyger sig på.

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

Under hösten 2008 hade eleverna på Deje-

skolan en namngivningstävling. Kökspers-

nonalen tyckte att det skulle vara trevligt 

med ett namn till den uppfrächade skol-

restaurangen.

Vi fick in många bra namnförslag, men det 

var Joel i klass 1-2 Ekelund som hade det 

bästa namnförslagetförslaget; skolrestau-

rangen Matstjärnan. Under våren målades 

en matstjärna på väggen i stora matsalen, 

iden till målningenkom från Malin i klass 

8b. Detta firades med en invigning den 15 

maj 2009.

Kostchefen Maria Källström berättade för 

alla som var samlade om den nya skol-

restaurangens renovering. Nytt ljuddäm-

pande tak och matta och nya fina gardi-

ner som matrådet varit med att valt ut. 

Joel som vann namnförslagstävlingen fick 

klippa invigningsbandet. En musikfanfar 

spelades på fiol av Elin Kihlsten från klass 

4b tillsammans med musikläraren Peter. 

Matstjärnan på Dejeskolan

Monika Johansson
Kock, Dejeskolan

Kökspersonalen bjöd alla matgäster på 

smoothies med jordgubbar.

Bilder från invigningen finns att titta i 

matstjärnans matsal. Kökspersonalen vill 

tacka alla för en trevlig dag och för alla 

fina blommor vi fick.
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Forshaga har fått femton nya experter 
på brand och säkerhet. Två tjejer och 
13 killar från låg- och mellanstadiet del-
tog i Barnens Brand- och Säkerhetsläger 
vecka 26. En vecka som kan rädda liv! 

Veckan inleddes med trafiksäkerhet, ut-

rymning och SOS alarm. Barnen fick bland 

annat fundera på hur det såg ut hemma 

hos sig själva och rita utrymningsplaner. 

Under tisdagen hälsade polisen på och po-

lisbilen skulle naturligtvis provsittas. För-

sta hjälpen, is- och badvett stod också på 

schemat. Hela onsdagen tillbringades ute 

i skogen och barnen fick bygga läger och 

lära sig vad man gör om man gått vilse.

Under torsdagen var Räddningstjänstens 

Forshaga city brandsläckers
mobila utbildningscontainer uppställd och 

när vi träffade barnen vid brandstationen 

var de i full färd med att släcka bränder. 

Alla stod i kö för att prova att släcka eld på 

en docka med hjälp av en filt.

- Det var inte alls läskigt, tyckte killarna 

som redan testat och de trodde absolut att 

de skulle fixa att släcka om det hände på 

riktigt.

- Men inte med min bästa filt, sa en av kil-

larna, den är så himla mjuk.

- Då kan man ju aldrig ha den i soffan igen, 

berättade en annan kille.

 

Fredag var lägrets sista dag. Tipsprome-

nad och brandbilsåktur på programmet. 

Brandmännen höll i en uppvisning och alla 

barnen fick med sig varsitt intyg på sina 

nya kunskaper, en reflexväst, vattenflaska, 

brandvarnare och lite annat som kan vara 

bra att ha.

Det är räddningstjänsten tillsammans med 

civilförsvaret, polis, ambulans, SOS alarm 

och ett antal samverkanspartners som står 

bakom lägret som även anordnas i Karl-

stad, Kil, Grums och Hammarö. Ledare 

för lägret är en brandman från stationen 

i Forshaga och tre sommarjobbande ung-

domar som tidigare genomgått utbildning.

Lina Larsdotter Olsson
Informatör

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

Killarna och tjejerna på Barnens Brand- och säkerhetsläger får 
bland annat lära sig hur man släcker eld i olika situationer.


