
Håkan Årets Företagare s. 11

Forshaga Årets Företagarkommun s. 11

KONTAKTEN
Nr 7 Nov 2004 forshaga.se

Kommunens Nya Ansikte  s. 2



2

KONTAKTEN

2

KONTAKTEN

Med detta nummer av Kommun-Kontak-
ten introduceras kommunens nya gra-
fiska profil, d vs  i första hand en ny s k
logotype.

Tidigare har logotypen och kommun-
vapnet varit alltför lika, vilket har gjort
att det varit svårt att använda dessa
på ett riktigt sätt. Kommunens bild utåt
har sett olika ut beroende på vem eller
vilken verksamhet som har gjort
publikationerna.

Det är kommunstyrelsen som gett en
grupp tjänstemän i uppdrag att ta fram
ett nytt förslag.
Tillsammans med en reklambyrå  har
förslaget sedan bearbetats, varit ute på
remiss hos representanter för närings-
och föreningslivet ,privatpersoner och
kommunanställda.

Forshaga kommuns nya grafiska profil

-Positiva signaler, uppåtsträvande, den
symboliserar de tre ”tätorterna”,
fräscht och lagom modernt, är några av
de kommentarer som getts.

De blå vågorna alluderar självklart på
vårt strandläge intill Klarälven, men kan
också  avse det goda dricksvattnet i
kommunen.

Den nya logotypen skall användas av alla
och i alla sammanhang. Regler ska också

ställas upp för hur logotype, typsnitt och
vapen ska användas. Man ska lätt kunna
se att det är just Forshaga kommun som
står bakom dokumentet, skriften, in-
bjudan, broschyren, annonsen osv.

Planen är att den nya grafiska profilen
ska börja användas i november 2004.
Fullt ut skall blanketter och annat vara
omarbetade innan årsskiftet 2004/
2005.
   Gr. profilgruppen gm Ulla Henriksson

M i l j ö v ä n l i g a
veckan anordnas
vare år av
Svenska Natur-
skyddsföreningen
första veckan i
oktober - vecka
40.

I år stod tvätt-
medlen i centrum.
Det är viktigt att
tvättmedlen är
miljömärkta an-
nars kan farliga
kemikalier komma
tillbaka i handeln.

-Bara miljömärkta tvättmedel säljs i Forshaga och Deje!
Handla hemma!

Under årets miljövänliga vecka genom-
förde Naturskyddsföreningen Värmland
och Naturvårdsföreningen i Forshaga en
undersökning angående försäljning av
miljömärkta tvättmedel i Forshagas sex
största livsmedelsbutiker
(Olsäters Handel, Konsum Deje, ICA

Nära Deje, Konsum Forshaga, ICA
Supermarket Forshaga, Konsum Skived).

Med stor glädje kan vi meddela att alla
dessa butiker endast saluför miljö-
märkta tvättmedel!!!

Med anledning av detta fick butikerna

Lena Amnell, Konsum Skived, Moncia Fernqvist, ICA
Supermarket Forshaga och Bjarne Lundqvist, Konsum Fors-
haga tar emot diplom av Katrin Johansson (LIP Klarälven)
och Annebeth Mangsbo (Forshaga Naturvårdsförening)

under onsdagen motta Svenska Natur-
skyddsföreningens diplom ”Falkägget”.

                Mia Widlund

-är Forshaga kommuns
informationsblad till invånarna

KONTAKTEN

Ansvarig utgivare
Angelica Rage, tel: 054 - 17 20 06

Redaktör
Mattias Sköld, tel: 054 - 17 20 10

Tryck
Tryckeri AB Knappen, Karlstad

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

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

Forshaga kommun

KommuN-KontakteN på band
Forshaga kommuns information till alla

hushåll läses in på band och distribueras
till synskadade.

Det är SRF Ljudproduktion i Kristine-
hamn som ombesörjer detta.

Tfn 0550 - 832 10

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

Box 93, 667 22 Forshaga.
Besöksadress: Storgatan 52
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Angelicas kommentar

Kommunledningen sitter nu i budget-
förhandlingar inför 2005.
Den 30 november fattar kommun-
fullmäktige det slutgiltiga beslutet.
Hur skall vi ha det? Var skall vi ta det?
Pannorna läggs i djupa veck...
I dag verkar det som om den politiska
majoriteten och minoriteten kommer
att komma överens om ett riktigt
hyggligt budgetförslag. I mitten på
november kommer förslaget att
redovisas.
Det enda vi kan avslöja redan nu är,
att många kommer att bli mycket glada
medan andra kommer att bli mindre
glada och åter andra blir rejält arga.
Så är det varje år.
Å andra sidan är vi olika, vill olika och
tänker väldigt olika. Det är väl det som
kallas livet?

Det blir allt svårare att lägga en
kommunal budget som håller ett helt år.

Det kommer nämligen ständigt nya
direktiv från den statliga nivån och även
från landstinget, folk flyttar in och ut
från kommunen, invånarna drabbas av
förändringar i sina privatliv, som i sin
tur kan påverka vår gemensamma
budget, skyfall drar in över kommun-
gränsen, snön vräker ner i alltför många
omgångar och förändrade värderingar

och högre kompetens kräver dessutom
också sina förändringar.
Vi lever i en föränderlig värld och man
kan faktiskt konstatera, att även det
vi vill bevara måste vi förändra!

På tal om förändringar:
Inom skolan införs nu nyckeltal.
Nyckeltalet anger hur mycket personal,
fortbildning och läromedel en elev
kostar. Det är olika nyckeltal för
förskoleklass, år 1-6, år 7-9,
fritidshem, förskola, familjedaghem
och särskola.

Vid införandet blev det tydligt att någon
skola tidigare fått för lite tilldelning
medan en annan fått mer. Nu jobbar alla
utifrån samma förutsättningar.

Och som sagt, många är glada, andra
mindre glada och som sagt, några är
riktigt uppretade!

För femte året i rad arrangeras Fors-
haga kommuns stora kulturmönstring i
Deje Folkets hus för att manifestera det
urgamla siklöje-fisket i Visten.

Nytt för i år är att kommunens stipen-
dium för insatser inom områdena kul-
tur och miljö samt som ungdomsledare
delas ut vid ”Seklingnatta” istället för
kommunfullmäktige.
Belöningar till svenska mästare inom
föreningslivet delas också ut. Just i år
uppmärksammas de båda guld-
medaljörerna i OS i Aten: Stefan Holm
och Anders Olsson!

Extra krydda blir det när Stefans par-
kompis i frågesportprogrammet ”På
spåret”, Ingela Agardh intervjuar ho-
nom på scenen!

Det lokala musiklivet har fått ett extra
tillskott  i blåsorkestern ”Tvârdraget”,
som kommer att debutera, som final-
inslag under ”Natta”.

För övrigt blir det film, dans, teater,
kåseri, sång och mera musik. I pausen
serveras choklad med vispgrädde och
Deje-kringla. Sedvanliga utställningar ,
försäljning av hantverk och Karavanens
loppmarknad.

”På  spåret”:Stefan Holm & Ingela Agarth
”On and off”

Lustens Dans med Pia Sidetun &
Eva-Mi Tapper

Birgitta Andersson/Elisabeth Blomgren +
barnkör

Sven-Ove Svensson kåserar
Ulleruds Teateraktörer

Tvärdraget – urpremiär efter fyra

veckors repande

Hittills anmälda utställare är: Peter
Wallgren, målningar, Karin Nyström,
keramik, Lisen Engmalm, hantverk,
Staffan Fridh, foto, Ingrid  Johansson,
trasmattor och dukar, Konstföreningen
Lusten, Sandor Budai, foto, Lena Jo-
hansson, keramik, Sven Åke Modin,
akvareller, Lisa Axelsson, vykort, Pia
Sondell, keramik,  IOGT, Röda Korset
samt Ulleruds Teateraktörer.

Seklingnatta för femte gången:
Tvârdrag, olympier ”på spåret”, film och fiske...

Välkomna
till Deje Folkets hus

lördag 13 nov kl. 13-18

Här följer scenprogrammet (prelimi-
närt) som avslutas ca kl. 18 med färd
till Visten för att se seklingfisket och
kanske provsmaka Emilsons goda
seklingburgare:

Angelica Rage startar femte Seklingnatta
”Greger Hülphers orkester”

Lars Emilson berättar om Seklingfiskets
historia

Om Mölnbacka-filmen ”Mäklarligan”:
Håkan Ask, Ulrika Morling, m fl
Utdelning av miljö-, kultur- &
ungdomsledarstipendierna

Uppvaktning av SM-vinnare & OS-
medaljörer
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Bränsle
Torr ved är viktigt!
Travad under tak, ska ej ligga på mar-
ken, sol och vind måste komma åt.

Huggen och kluven ved från vintern,
ska ligga ute fram till midsommar se-
dan lagras i förråd.

Lagra ved för minst två inlägg (3/4 av
eldstadsvolymen) inomhus eller i
pannrummet.

Ved som är rumsvarm har under 20%
fukthalt.

”Luften skall vara så ren att männis-
kors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas”. Så lyder
ett av Sveriges 15 miljömål. En själv-
klarhet kan man kanske tycka men hur
står det egentligen till verkligheten?

För att ta reda på det och följa upp
tidigare mätningar startar nu miljö-

Socialstyrelsen har sänkt riktvärdet
för radon i inomhusluft från 400 Bq/
m3*) luft till 200 Bq/m3 luft. Ändringen
är en anpassning till de mål som
riksdagen fastställt för radon och som
innebär att radonhalten i alla skolor
och förskolor ska vara lägre än 200
Bq/m3 luft år 2010. Radonhalten i alla
bostäder ska vara lägre än 200 Bq/
m3 luft år 2020.

KONTAKTEN

Lathud för vedeldning

Elda rätt!
Det ska spraka inte pysa!
Röken från skorstenen ska vara vit el-
ler nästan osynlig.

Det är viktigt att snabbt få ordentlig
fyr.

Ha fullt öppna tillufts- och rökgasspjäll,
pyrelda inte!

Använd tidnings- eller tändpapper, torra
tunna stickor och lägg på några fin-
kluvna vedträn.

Se alltid till att ha fullt pådrag av luft
och en ordentlig glödbädd vid nya in-

och byggnads-
kontoret till-
sammans med
Länsstyrelsen
provtagning
av luftkvali-
teten i Fors-
haga och Deje
tätort.
Syftet är att få
en bild av fö-

lägg av ved.

Vedpannor
Svanenmärkt eller testad av Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut med
hög verkningsgrad och låga utsläpp.

Använd alltid vedpanna i kombination
med ackumulatortankar. Det är också
mycket lämpligt att kombinera ved-
panna med solfångarsystem.

Kaminer
P-märkta -testade av Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut.

Råd och Röns tester.

Hög verkningsgrad.

Lagar och förordningar
Kontakta alltid Miljö- och byggnads-
kontoret och sotarmästaren innan på-
börjad installation.

Bygganmälan och sotningsbesiktning är
obligatorisk vid byte av panna, kamin
eller byte/reparation av skorsten.

Utsläpp
Orsak till ohälsa är t ex utsläpp av flyk-
tiga organiska ämnen, bensen, stoft.

En felaktigt eldad, gammal vedpanna
utan ackumulatortank orsakar utsläpp
av tjära på ca 270-500 kg/år.

En korrekt eldad, modern vedpanna
med ackumulatortankar orsakar utsläpp
av tjära på ca 0,5 kg/år

     Kåre Arvidsson & Bertil Helgesson,
     Energirådgivare

rekomsten av NO2, SO2, flyktiga kol-
väten och partikar. Föroreningar som
bl a härstammar från trafik och ved-
eldning och som kan orsaka hälsop-
roblem för oss människor.
Provtagningsmätare kommer att sitta
uppe under perioden oktober till april
på ett flertal platser i kommunen.

 Mia Widlund,
 Miljö- och byggnadskontoret

Sänkt riktvärde för radon

Frisk luft åt alla!

En källa till radon inomhus är
byggnadsmaterial i form av s k blå
(lätt-)betong. Detta tillverkas inte
längre, men kan finnas i hus byggda
under åren 1930-1975. Andra källor
som kan bidra till förhöjd radongashalt
i inomhusluften är marken och
dricksvattnet (främst från
bergborrade brunnar).

Vilka åtgärder som är lämpliga för att
sänka radonhalten inomhus beror på
varifrån radonet kommer och på hur
hög halt det är frågan om. Vanliga
åtgärder är att förbättra ventilationen
eller installera en radonsug. Egnahem
med radonhalter över 200 Bq/m3 i
inomhusluften kan få bidrag till
radonsänkande åtgärder.

Funderar Du på att mäta radonhalten
i Din bostad? Kontakta miljö- och
byggnadskontoret, så hjälper vi dig!
Telefon 054-17 20 00 vxl.
_______________
*) Bq/m3 = Bequerel per kubikmeter
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Nu är det november och tiden för snö
och halka närmar sig och vi på
tekniska förvaltningen vill lämna litet
information inför vintersäsongen.

Snöröjning
Kommunens tätorter är uppdelade i
sexton plogdistrikt. Hälften av dessa
sköts av kommunens personal och
resterande är utlagt på entreprenörer.
Tekniska förvaltningen och de
entreprenörer vi anlitar har som mål
att det ska ta maximalt 10 timmar att
ploga varje distrikt. Är det långa snöfall
sker plogning kontinuerligt. Vi
prioriterar centrala gång- och
cykelvägar samt genomfartsgator, vilka
plogas först. Snögräns för plogning är
4 cm på gång- och cykelvägar samt 6-8
cm på gator, beroende på typ av snö.

Personalen som kör snöröjnings-
fordonen försöker underlätta för
fastighetsägarna genom att lägga snön
på den sidan av gatan med minst antal
infarter. Några fordon har dessutom
utrustning för att kunna vinkla halva
plogen och kan därmed lägga mindre snö
vid infarter. Det skulle dock ta orimlig
tid i anspråk och bli avsevärt dyrare
att ta bort snö från alla infarter vilket
innebär att fastighetsägaren normalt
måste skotta själv in till sin tomt.

Tekniska informerar
halka uppstår, t ex vid underkylt regn,
sätts halkbekämpning in snarast. Vid
stora mängder snö tas snövallar bort
efterhand vid vägkorsningar och
trottoarer.

Fastighetsägarens ansvar
Snöröjning och halkbekämpning på
gångbanor utmed fastigheter åligger
fastighetsägaren. Om snömängden blir
riklig tar kommunen gångbanan i
anspråk för plogvallar och då frigörs
fastighetsägaren denna skyldighet.
Tänk på att det enligt ordningsstadgan
inte är tillåtet att köra ut snö från
fastigheter och infarter ut i körbanan.

Lördagen den 4 december kl.14 -17
på Forsgården, Storgatan 55 i Forshaga.

Hyresgästföreningen i Forshaga inbjuder alla
medlemmar i Forshaga till julfest där julbordet står

dukat för endast 50:- /pers. (Barn under 12 år gratis.)

Anmälan senast den 24 november till föreningsexpeditionen,
tel: 054 - 87 37 47, eller till Monica tel: 054 - 87 40 84

Kostnaden för kommunen vid varje
plogtillfälle är ca 70.000 kr på ordinarie
arbetstid och ca 100.000 vid
övertidsarbete (kvällar, nätter, helger).

Halkbekämpning görs inte under
pågående snöfall utan normalt tidigast
dagen efter avslutad plogning. Om svår

Se illustration. Tänk på att snö-
röjningsfordonen är höga och kan
skada ditt träd om höjden inte är
tillräcklig.

Sandningssand
För att underlätta halkbekämpning får
privatpersoner hämta sandningssand
eller flis i hink eller liknande på
kommunförråden i Forshaga och Deje.
Personal finns säkrast på plats kl 9.00-
9.30 samt 13.00-13.30. Det finns ett
flertal gröna sandlådor utplacerade i
kommunen. Sanden i dessa lådor ska i
första hand användas i t ex backar i
närheten av där de står.

Det är fastighets-
ägaren ansvar att se
till att häckar och
träd inte hänger ut
över gator samt
gång- och cykelvägar.
Titta över växtlig-
heten på din tomt så
att det är 3,5 m fritt
över gångbanan och
4,6 m över körbanan.

Julfest

Årets sista Kontakten utkommer 8-9 december

Alla medlemmar
önskas

hjärtligt välkomna !

    Inkom gärna med material (word, jpg, tif på e-post eller diskett) i god tid.
Vänligen, Mattias Sköld  tel: 054 – 17 20 10.  E-post: mattias.skold@forshaga.se

O
BS!!!

och har manusstopp 24 november
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Boende i en kommun betalar avgifter
för olika typer av service eller
nyttigheter som avfall, uppvärmning, el,
vatten och avlopp. I den stora årliga
jämförelsen (Nils Holgerssons-
rapporten) som nyligen gjorts mellan
lägenheter i landets flerbostadshus
ligger Värmlands kommuner – och
Forshaga - högt när det gäller den totala
kostnaden för taxor och avgifter. I
Forshaga ansvarar kommunen för
vatten, avlopp och renhållning och det
kommunala bolaget Forshaga Energi AB
för fjärrvärme. Fortum är nätägare för el.

VA-taxan
Kostnaden för att producera dricks-
vatten, ta hand om och rena spillvatten
samt underhålla ledningsnätet ska
täckas av avgifter. För att täcka
kostnadsökningar räknas VA-taxan upp
varje år med 2%. Därutöver beslutade
kommunfullmäktige den 30 mars i år
om en höjning med 5% från 1 juli. Den
senare höjningen hade som syfte att
närma intäkterna till kostnaderna för
vatten- och avloppshanteringen.
Branschen har drabbats hårt av kraftiga
höjningar på energi, kemikalier och
transporter. Trots den extra höjningen
är VA-verksamheten fortfarande
skattesubventionerad med 4 %, dvs ca
700 000 kronor.
En jämförelse av VA-taxan mellan
Värmlands kommuner visar att Forshaga
hamnar på tredje plats för villor bland
länets 16 kommuner. Endast Karlstad
och Årjäng är billigare. När det gäller

flerbostadshus däremot är kommunen
näst dyrast i länet. Kostnaden mellan
kommuner av Forshagas storlek varierar
dock inte med mer än ca 6 kr/m2 och
år (dvs ca 360 kr per år om lägenheten
är 60 m2).

Eftersom det handlar om vår största och
viktigaste livsmedelprodukt, nämligen
vatten, måste kommunen följa både
myndighets- och kvalitetskrav och
därmed är det svårt att rationalisera
hanteringen ytterligare. Att Forshagas
vatten från Visten verkligen är bra fick
kommunen i våras bevis på då det av
experter utsågs till Värmlands godaste.

Elkostnader
Efter närmare analys av elkostnaden
visar det sig att de kommuner i
Värmland som har Fortum som nätägare
ligger högt i statistiken. För lägenheter
är skillnaden till andra län 10-20 kr/kvm
och år. Det motsvarar 600-1 200 kronor
per år om lägenheten är 60 m2.

Renhållning
I taxan för renhållning ingår hämtning
av hushållssopor, kostnader för
kommunens återvinningscentral samt
mottagningsavgifter vid Heden i
Karlstad där hushållssoporna lämnas av
Ragnsells. Trots att mottagnings-
avgifterna vid Heden samt kostnaderna
för återvinningscentralen ökat är
renhållningstaxan oförändrad 2004.
Detta beror på en lyckad upphandling
av sophämtningen. Kommunens

Taxor i Forshaga kommun
renhållningstaxa hamnar på tredje plats
bland länets kommuner, endast
Filipstad och Hammarö har lägre taxor.

Fjärrvärme
Den största avgiftsdelen, nästan 50%,
för lägenheter i Forshaga består av
kostnader för uppvärmning, dvs
fjärrvärme.

Forshaga Energi AB har en panncentral
i Deje och en i Forshaga och förser
främst kommunens och Forshaga-
bostäders fastigheter med fjärrvärme.
Panncentralerna drivs med fastbränsle
och använder olja vid mycket kall
väderlek. Användningen av olja har
dock varit för hög och driften därmed
inte optimerad. För att effektivisera
driften och minska oljeanvändningen
har bägge panncentralerna byggts om
under 2003 och 2004.

Fjärrvärmetaxan består av en fast och
en rörlig del. Den fasta avgiften justeras
varje årsskifte med KPI index med
oktober som basmånad. Den rörliga
delen styrs av bränsle- och andra
driftskostnader och justeras vanligen i
samband med ny bränslesäsong, dvs 1
september.

Forshagas panncentraler är små enheter
med relativt liten kapacitet varför de
fasta kostnaderna proportionellt sett
blir högre än för större fjärrvärmeverk.
Bolaget är dessutom kostnadskänsligt
till följd av behovet av att använda olja.

Årets ”Tomtehâlja” inleddes på fre-
dagen med dans kring granen vid
Dömle herrgård. På lördagen invigde
Bengt Alsterlind hos Wermlandstomten
i Halla, där det under helgen bjöds på
tomtegröt, pepparkakor och godis.
Många barn såg ut att trivas gott i
såväl karusell som hoppborg. Häst-
skjuts, ponnyridning och fiskdamm
var andra inslag som uppskattades.
Stämningsfull musik av trubadurerna
Stefan Molang och Haakon Pedersen
samt ett fantastiskt utbud av julsaker
fick troligen många att känna att ju-
len närmar sig så sakteliga (med
stormsteg var ordet)...

Vid herrgården i Dömle hade en mängd
hantverkare traditionsenligt mött upp.

Här fanns bl.a. trä- och näverslöjd, dukar,
keramik och tomtar i alla varianter - allt blan-
dat med dofter och smaker som hör julen till.
I parken erbjöds också bl.a. ridturer, hoppborg,
sockervadd och lotterier.

Framförallt infann sig troligen barnens trivsel
hos någon av de 23 tomtar (från Sverige, Norge
och Danmark) som samlats i Halla och på
Dömle.

Tomtehâlja 2004

5-åriga Ebba Ebrahimi från
Karlstad var ett av alla barn

som passade på att lämna sin
önskelista till tomten. Ebba
såg ut att må riktigt gott i
Wermlandstomtens knä och
berättade att barbiedockor
och mjukiskatter stod högt

upp på hennes lista

Victoria Karlsson, turismansvarig
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Tänk efter innan köpet vilka behov
Du har, vilken slags bil Du behöver
och hur mycket pengar Du har råd
att betala. När köpeavtalet väl är
undertecknat kan det bli dyrt att
ångra sig.

Skaffa Dig information och undersök
marknaden. Titta på flera olika bilar
innan Du bestämmer Dig. Läs
bilannonser i tidningar och på
internet exempelvis
www.konsumentverket.se
i Bilkalkylen och på http://
begbilguiden.bilprovningen.se .
Jämför priser i Autodatas prislista för
begagnade bilar som kan beställas hos
Motormännens Riksförbund  Tel 08-
690 38 00.

Nöj Dig aldrig med muntliga löften,
utan se alltid till att i god tid få
överenskommelser skriftligt så att Du
kan läsa igenom allt i lugn och ro.

Var kritisk och ställ krav. Tag god tid
på Dig och stressa inte igenom
köpet. Bilfirmor är skyldiga att lämna
en varudeklaration för begagnade
bilar. Vid privatköp bör Du se till att
få alla villkor nedskrivna på papper
(köpekontrakt) tillsammans med
kvittot.

Ta gärna med Dig någon som är bra
på bilar när Du ska titta på en
begagnad bil som Du är speciellt
intresserad av. På Konsumentverkets
hemsida www.konsumentverket.se
finns checklistor till hjälp när Du ska
kontrollera och provköra bilen.

Vid köp från en bilhandlare gäller
konsumentköplagen. Hos MRF-
anslutna företag får Du garantier och
MRF: s kundskydd. Dessutom följer
de anslutna företagen Allmänna
r e k l a m a t i o n s - n ä m n d e n s
rekommendationer, annars går MRF
in och garanterar följsamheten.

Köper Du bil av en privatperson ska
Du försäkra Dig om att säljaren äger
bilen. Be att få se kvitto och
kontakta alltid tidigare ägare för att
förvissa Dig om att bilen verkligen är
betald och för upplysningar om bilens
skick.

Att tänka på före köp av begagnad bil

Ring bilregistrets talsvarstjänst
telefon 077-125 25 25 och kontrollera
att säljaren äger bilen och vem den
är registrerad på. Du kan även få
information om bilen godkändes vid
den senaste besiktningen, årsmodell
och färg, senaste ägare, om skatt och
försäkring är betald. Du kan få
fordonsuppgifter till Din fax.

Köper Du bilen av en privatperson
tänk på att köpet inte omfattas av
konsumentköplagen. Vid privatköp
gäller i stället köplagen vilket innebär
att säljaren inte ansvarar för fel som
han inte kände till och som köparen
vid en noggrann undersökning borde
ha upptäckt vid köpet. Dessutom
kan köparen vid privatköp inte vända
sig till Allmänna
reklamationsnämnden, utan är
hänvisad till domstolsprövning.

Använd gärna något standard-
kontrakt från exempelvis Motor-
männen www.motormannen.se eller
Konsumentverket. Du hittar
kontraktet och nyttig information på
www.konsumentverket.se.

Vid privatköp bör Du alltid testa och
provköra bilen eftersom skydds-
reglerna är sämre. Se helst till att få
bilen testad av någon branschkunnig
person. Motormännens Riksförbund
har särskilda testcenter som Du kan
vända Dig till. Du kan också kontakta
AB Svensk Bilprovning för en
Bildiagnos. Vid köp av en bilhandlare
behöver man inte testa bilen före
köpet.
Se till att bilen är varudeklarerad!

Lycka till med bilköpet!

Hör gärna av Dig till Rådrummet
Konsument om Du har några frågor.
Om du vill ha  studiebesök till din
skola, förening etc är det bra om Du
hör av dig så snart som möjligt.

Ina Jönsson, Jane Ullman,
Jolanda Girzl,

Besöksadress: Kungsgatan 12/
Stora torget, Karlstad

Öppet: Mån – Fre kl. 11-16
Tel.tid: Mån – Fre kl. 13-16

Tel: 054 – 29 73 01,
054 – 29 73 02, 054 – 29 73 02

Fax: 054 – 29 73 10
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LÄSTIPS från Biblioteket

Öppettider:
Forshaga

Månd - onsd 12-19
Torsd - fred 10-17

Deje
Månd och onsd 14-19
Tisd och torsd 14-17

Fredag 10-14

Karen Smith
Härlig massage för hälsa och njutning

används effektivt samt hur du skapar
ditt eget spa hemma.

Sarah Waters
Kyssa sammet

 Nancy, en ung ”ostronflicka”, blir
handlöst förälskad i music hall artisten
Kitty Butler. Kittys specialitet är att
uppträda klädd som man.
  Nancy blir snart Kittys partner – både
på och utanför scenen. Deras karriär tar
ordentlig fart, men allt får ett plötsligt
slut när Nancy brädas av en rival.
Hennes färd ner mot samhällets botten
skildras med obarmhärtig realism.
Nancy prostituerar sig, blir indragen i
en grym och lyxig ”sappfisk”
överklassmiljö och hamnar till slut i
radikala politiska kretsar- där hon möter
kärlek och gemenskap.
  Kyssa sammet är en generös
berättelse;  en slösande rik skildring i
de traditionella historiska romanens
anda. Men också en berättelse om lust,
svek och könsöverskridande - en text
som inte väjer för något

Massage är en av världens äldsta
avslappningstekniker. Den bidrar till att
öka blodcirkulationen i kroppen, lösa
upp muskelspänningar och lindra stress,
och är därför en effektiv metod för
förbättrad hälsa och ökat väl-
befinnande.
  Härlig massage är en lättillgänglig
introduktion till olika massagegrepp och
tekniker. Här ges grunderna i massage
och råd om mental avslappning. Boken
beskriver till exempel hur eteriska oljor

Einar Andersson
Piggelins äventyr

Den lilla ponnyn Piggelin är minst av
hästarna i hagen. En dag jagar de stora
hästarna in Piggelin i ett hörn av
inhägnaden – trängd mot elstängslet
bestämmer hon sig för att rymma och
kryper ut. Piggelin galopperar genom
skogen och njuter av friheten.
På gården upptäcker människorna snart
att ponnyn saknas och börjar ropa och
leta. Piggelin har inte en tanke på att
vända hemåt. Eftersom hon är van vid
att alltid ha sällskap börjar hon se sig
om efter nya vänner…

Annika Holm
Adjö, adios! Jag måste hem

Hösttermin i nian. Tomi är avog och avig
mot allt och alla. Då kommer förslaget:
Åk tillbaka till din gamla familj och
bestäm dej! Klasskamraterna är
avundsjuka: Sex veckor i solen! Vid
havet. I Nicaragua. Tomi är tveksam.
Vill hon eller vill hon inte? På planet vet
hon att hon inte vill, hon tänker vända
så fort hon har landat. Men hon blir kvar
längre än planerat. Inte minst
förälskelsen i Leonard håller henne
kvar. Var hör hon hemma?BARN/UNGDOMSBÖCKER

De här databaserna når du från biblio-
teket:

Tidnings- och tidskriftsartiklar

BIBLIOTEKET INFORMERAR
Uppslagsverk

NE
– Nationalencyklopedin – svenskt upp-
slagsverk.

Övriga

Alex
– författarlexikon på svenska.

Global Grant
– världens största internationella data-
bas för stipendier och stöd från hela
världen, även Sverige, innehåller bl.a.
Stora Fondboken.

Landguiden
– kortfakta om världens alla länder, nät-
version av Länder i fickformat.

Genline
– kyrkböcker på Internet från äldsta tid
till 1895. Följande hela län är inlagda:
Göteborgs och Bohus, Jönköpings, Kal-
mar, Kronobergs, Värmlands och Öster-
götlands. Uppdateras kontinuerligt.

Artikelsök
– hänvisningar till
artiklar i svenska
dagstidningar och
tidskrifter.

Mediearkivet
– fulltextartiklar
från svenska
dagstidningar och tidskrifter.

Presstext
– fulltextartiklar från svenska dagstid-
ningar och tidskrifter.

EBSCO
– tidskriftsartiklar i fulltext från ca 1200
huvudsakligen engelskspråkliga tidskrif-
ter. (Du behöver ett lånekort på Fors-
haga bibliotek).

Invigning
av nya hundstallet
Lördag 13 november kl. 11-14

En dag för alla hundintresserade!

Plats: Hundstallet, Industrileden
(Näsets industriområde) i Forshaga

Följ skyltar från brofästet
över Klarälven

Information: 054-536100

VÄLKOMNA!
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Detta händer i Forshaga Evenemang efterlyses

Har du något evenemang du vill få
marknadsfört? Att nå ut tillräckligt brett
med information om ett evenemang är
inte alltid det enklaste. Samtidigt finns
det massor med människor som vill veta
vad som är på gång. Kanske vi kan
hjälpa dig genom marknadsföring på
våra hemsidor och informationstavlor.

Internet
Det blir allt vanligare att människor
söker information på internet. När det
gäller evenemang är Forshaga kommuns
och Värmlands Turistråds hemsidor
väldigt populära. Har du ett evenemang
som är öppet för allmänheten och passar
in under någon av nedanstående
rubriker, är du välkommen att kontakta
någon av undertecknade. Vi kan lägga
in evenemanget på dessa hemsidor.
Hemsidorna uppdateras kontinuerligt
och du är välkommen att höra av dig så
snart du har något på gång. Vare sig
det är höst, vinter, vår eller sommar.

Barn, dans, film, föredrag, hembygd,
marknader, musik, sport/idrott, teater,
ungdomar, utställningar, årets fester,
etc...
Aktuella evenemangstips publiceras
också här i KommuN-KontakteN.

Informationstavlor
Vid södra och norra infarten till
kommunen har vi informationstavlor
där man till självkostnadspris kan
annonsera om kommande evenemang.
Kontakta Mattias Sköld så berättar jag
mer.

Kontakt
Victoria Karlsson
Turismansvarig
tel: 054 - 17 20 87
fax: 054 - 17 21 35
e-post: victoria.Karlsson@forshaga.se

Mattias Sköld
Informationsansvarig
tel: 054 - 17 20 10
fax: 054 - 17 20 88
e-post: mattias.skold@forshaga.se

NOVEMBER
25 okt - 19 nov  Konstutställning, Astrid Holmström, Glänne, visar blandade tekni-

ker, Forshaga Bibliotek
7 Kl. 13  Innebandy div II dam ”GS86 - Nykroppa”. Grossbolshallen, Forshaga
7 Kl. 18-20 Dansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille och

Ulleruds Folkdanslag
8  Kl.17  Arbetskväll VI inför julmarknaden, Forshaga Hembygdsgård. Hembygds-

 föreningen bjuder på kaffe
9 Kl. 9.30 - 11  ”Frukostklubben” Ja se pengar -Johnny Olsson kåserar,

Församlingshemmet Forshaga
9 Kl. 15  ” Från Dan Andersson till Elvis” underhållning med Arne Stjernlöf i

Forsgården, Forshaga. Arr. SPF
10 Kl. 19.30  Innebandy div II herr ”GS86 - Skattkärrs IK”. Grossbolshallen, Forshaga
13 Kl. 13 - 18  Seklingnatta, kulturmanifestation i Deje Folkets hus, följt av

traditionellt seklingfiske
13 nov - 13 dec ”Gotland i vått och torrt”, akvareller av Sven-Åke Modin, Deje

Bibliotek. Vernissage 13 november kl. 13, då Seklingnatta inleds
13 Kl. 14  Handboll div II dam ”Brukspôjkera - Torsby, Deje Sporthall
13 Kl. 16  Handboll div IV herr ”Brukspôjkera - Trollhättan, Deje Sporthall
13 Sygruppens ”Höstbasar” på Café Hôjda i Deje. Välkomna hälsar Gårdsrådet
13 Kl. 17  Invigning av nya B.T.L. med bl a Christer Sjögren, Nisse Nilsson och Maiyja
14 Kl. 18-20 Dansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille och Ulleruds

Folkdanslag
14 Bio ”Kogänget” i Forshaga Folkets hus. Matiné
15 Kl.17  Arbetskväll VII (sista) inför julmarknaden, Forshaga Hembygdsgård.

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe.
16 Kl. 9.30 - 11  ”Frukostklubben” Resväskan! Res religionerna runt! Guide från

studieförbundet Sensus, Församlingshemmet Forshaga
19 Kl. 19.30  Innebandy div II dam ”GS86 - Nordmarken”. Grossbolshallen, Fors-

haga
20 Dejefors Musikkår håller stor koncert med anledning av 80-års jubileum. Deje

Folkets hus
21 Kl.13-17  Julmarknad i Forshaga Hembygdsgård
21 Kl. 18-20 Dansträning i Mons församlingshem, Deje. Forshaga Folkdansgille och

Ulleruds Folkdanslag
21 Kl. 18  ”Global fredsdag” Krister Andersson och kören Damer och Herrar.

Forshaga Missionskyrka
23 Kl. 9.30 - 11  ”Frukostklubben” Advent i ord och toner, Församlingshemmet

Forshaga
26 Kl. 10 - 17  Julmarknad på PRO-gården. Arr. PRO-Forshaga
26 Kl. 20  Handboll div IV herr ”Brukspôjkera - Kristinehamn, Deje Sporthall
27 Kl. 10 - 13  Basar i Hvilan, Forshaga. Arr. IOGT-NTO
27 Kl. 10-14  Julbasar, Forshaga Missionskyrka
27 Kl. 13  ”Barnen -vår framtid” i Forshaga Folkets hus. Arr. Rädda Barnen
27 Kl. 14  Handboll div II dam ”Brukspôjkera - Kållandsö, Deje Sporthall
27 Kl. 15.30  Innebandy div II herr ”GS86 - IBK Alingsås”. Grossbolshallen, Forshaga
28 Kl. 14-18  Julbasar, Forshaga Missionskyrka
28 Kl. 18-20 Dansträning i Hvilan, Forshaga. Forshaga Folkdansgille och Ulleruds

Folkdanslag
30 Kl. 9.30 - 11  ”Frukostklubben” Eilert Karlsson sjunger med och för oss till

eget gitarrkomp, Församlingshemmet Forshaga

DECEMBER
3 Kl. 19.30  Innebandy div II dam ”GS86 - Lesjöfors”. Grossbolshallen, Forshaga
4 Kl. 15.30  Innebandy div II herr ”GS86 - Balltorps IBK”. Grossbolshallen, Forshaga
7 Kl. 9.30 - 11  ”Frukostklubben” Melodikryss med Gunnar Sundström,

Församlingshemmet Forshaga
10 Kl. 20  Handboll div IV herr ”Brukspôjkera - Skåre, Deje Sporthall
11 Kl. 14  Handboll div II dam ”Brukspôjkera - Skara, Deje Sporthall
12 Kl. 10-14  Luciafest, Forshaga Missionskyrka
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och

Forsgårdens restauranger
Vecka 45 (4-7 november)
Torsdag:  Stekt fläsk, raggmunk, lingon. Aprikosoppa
Fredag:   Kycklinggryta med grönsaker, ris/potatis. Banan
Lördag:   Kokt lax, remouladsås, potatis, ärter. Blåbärsmousse
Söndag:  Kycklingfilé, sås, potatis, grönsaker. Päron med vaniljsås/grädde

Vecka 46 (8 – 14 november)
Måndag: Oxbringa, pepparrotssås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa med grädde
Tisdag:   Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Kräm
Onsdag:  Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa
Lördag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bärsås
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 47 (15 – 21 november)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Tisdag:   Kalops, rödbetor, potatis, grönsaker. Bärsoppa
Onsdag:  Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt
Torsdag: Korvrätt, grönsaker, potatis. Ananaskräm
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis. Fruktsoppa
Lördag: Fiskpudding, smörsås, potatis, grönsaker. Glass med bärsås
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage

Vecka 48 (22 – 28 november)
Måndag: Bruna bönor, stekt fläsk, potatis. Soppa
Tisdag:  Stekt spätta, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt
Fredag:  Ugnstekt falukorv, stuvade grönsaker, potatis. Apelsinsoppa med banan
Lördag:  Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse

Vecka 49 (29 november – 5 december)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Chokladmousse
Tisdag:  Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt
Torsdag: Fylld frukostkorv, potatismos, grönsaker. Päronkräm
Fredag:  Rotmos, fläsklägg. Soppa
Lördag: Goda lådan (köttfärsgratäng). Persikor med grädde
Söndag: Köttgryta med grönsaker,potatis. Vaniljpudding

Vecka 50 (6 – 12 december)
Måndag: Kokt höns,currysås,ris/potatis,ärter. Soppa
Tisdag:  Stekt salt sill, löksås, potatis, råriva morötter. Fruktcocktail
Onsdag:  Korv Stroganoff, ris/potatis,bönor. Färsk frukt
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde
Fredag:  Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm
Lördag:  Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass
Söndag: Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde

SKOLLUNCH
DEJE OCH FORSHAGA SKOLOR

Vecka 45
H Ö S T L O V

Vecka 46 (8-12 nov)
mån: Köttbullar, potatismos, gurka

tis: Soppa, mjukt bröd, pålägg

ons: Sambalgratinerad fisk, ris

tors: Portergryta, potatis

fre: Penne alla Carbonara

Vecka 47 (15-19 nov)
mån: Pannkaka, sylt, keso

tis: Tomatbräserad falukorv, potatis

ons: Tonfisksås, ris

tors: Lasagnette Sole Rosso

fre: Schnitzel, sås, potatis

Vecka 48 (22-26 nov)
mån: Pytt-i-panna, rödbetor

tis: Fisk Crispy, potatis, filsås

ons: Chili-con-carne, ris

tors: Soppa, mjukt bröd, pålägg

fre: Kalops, potatis, rödbetor

Vecka 49 (29 nov-3 dec)
mån: Fiskbullar, sås, potatis

tis: Frukostkorv, potatismos

ons: Köttfärssås, spagetti

tors: Skinkfrestelse

fre: Kycklinggryta Masala, ris

Vecka 50 (6-10 dec)
mån: Pannbiff med lök, sås, potatis

tis: Dragonfisk, potatis

ons: Soppa, mjukt bröd, pålägg

tors: Korv Stroganoff, ris

fre: Kebabsås, pasta

Vecka 51 (13-17 dec)
mån: Risgrynsgröt, pålägg

tis: Fisk Crispy, potatis, filsås

ons: Gourmetgryta, potatis/ris

tors: Litet julbord

fre: Vad köket bjuder

Varje dag serveras:
Salladsbord, matfett, mjölk

och hårt bröd
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Årets Företagarkommun är ett ge-
mensamt projekt för Företagarna och
UC, vars syfte är att uppmärksamma
vart företagandet utvecklats bäst
under året.

Rankingen baseras på 4 hörnstenar,
omsättning, resultatutveckling,
nyföretagande och kreditvärdighet.

I denna undersökning, den första
som genomförts, toppar Forshaga lis-
tan bland de värmländska kommu-
nerna, och står sig väl i Sverige som
helhet (32 plats totalt).

Forshaga har utvecklats över snittet
på alla områden utom vinstutveck-
lingen, som varit genomsnittlig.
Starkast har nyföretagandet varit,
antalet aktiebolag har ökat med när-
mare 4 % under året.

Forshaga = Årets Företagarkommun!!!

Även omsättningsmässigt har Fors-
hagaföretagen gått bra, medel-

omsättningen har ökat med 3,5 %.

      Mattias Sköld,informatör

Malin Pfeiffer, Företagarna, berättar om Forshagaföretagens starka tillväxt

Årets företagare i Forshaga kommun
är utsedd, Håkan Hallgren som dri-
ver Håkans Bilar AB. Håkan har dri-
vit sitt företag sedan 1985, och har
inriktat sig på att köpa in nyare be-
gagnade bilar framförallt från andra
större bilföretag och leasingfirmor.
Framgången förklarar Håkan med det
breda kontaktnätet som byggts upp.
Och att han har god hjälp av bra
medarbetare och bra samarbete med
folk i branschen.
-Denna utmärkelse är inte bara min
egen, utan hela företagets. Carina,
Anders och Andreas ska också ha del
i utmärkelsen, skiv det! poängterar
Håkan.

Motivering
Håkan Hallgren har genom en konse-
kvent satsning på kvalité byggt upp en
verksamhet som lockar kunder från hela
Värmland men också från andra delar
av landet.

En kraftfull marknadsföring via tid-
ningar, etermedia och Internet har
gjort Håkans Bilar i Forshaga till ett
begrepp som hjälpt till i marknadsfö-
ringen av vår kommun. Detta ger gi-
vetvis möjligheter även för andra nä-

Årets företagare i Forshaga kommun

ringsidkare i kommunen att få kunder
som man annars inte skulle kunna nå.

Genom sitt goda arbete har han byggt
upp en gedigen verksamhet med de
bästa förutsättningar för framtiden
och har visat att man med en konse-
kvent satsning på sin affärsidé kan
nå stora framgångar i en starkt kon-
kurrensutsatt bransch.

Utmärkelsen delades ut 19 oktober.

      Mattias Sköld, informatör

Anders Karlsson, Håkan Hallgren, Carina Berglund och Andreas Asplund

Angelica Rage läser upp motive-
ringen till utmärkelsen
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Anton Kullstrand Arvid Johansson Ellen Lind

Nova Rådberg

Simon Hedvall Sofia Svantesson Thea Jansson

Bebis-
uppvaktning!!!
Kommunalrådet Angelica Rage
ser uppdraget att besöka alla
nyfödda och deras familjer

som en ”guldkant på sitt
politiska uppdrag”.

Hennes besök aviseras alltid,
både av BVC och från
kommunkansliets sida.

Med sig till den nya
familjemedlemmen har hon

blommor och ”Forshaganallen”
inköpt hos Palle Media AB.

Johan Daleke

KONTAKTEN


