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   Angelica´s kommentar
Jag har tagit del av två mycket
intressanta undersökningar.
Den ena gäller intervjuer med
människor som flyttat hit.
Vad saknar man eller vad vill man
förändra i vår kommun?
Bättre kollektivtrafik, mer aktiviteter
för ungdomar och en större satsning
på den yttre miljön.
Vad var det som lockade hit våra nya
invånare?
Släkt och vänner, egna goda minnen
från uppväxttiden, kommunens storlek
med närhet till politiker, barnomsorgen
och  ett prisvärt boende i kommunen.
Vi skall studera undersökningen
noggrant och försöka ändra på det
som ännu inte fungerar bra.
Glädjande är att vår kommun har ett
födelseöverskott. Det föds fler än det
dör i Forshaga. Två år i rad!

Den andra undersökningen gäller
ungas attityder.
Viktigast i arbetslivet för unga är:
Trevliga arbetskamrater, intressant
och meningsfullt arbete, sund
arbetsmiljö, fast anställning samt
medbestämmande och inflytande.
Minst viktigt  för unga är:

Mycket semester och fritid,
självständigt arbete, flexibla
arbetstider, resa och arbeta över
världen samt bestämda tider och
rutiner.

Generellt kan man säga att de unga
värderar relationer mycket högt.
Det viktigaste i livet är vännerna och
hälsan. Och man vill själv välja sina
relationer!
Detta tycker jag är positivt.
Mer bekymrad blir jag när jag ser att

de unga har en stark tro på sig själva
sin egen framtid men inte på
samhällets…
Hur få en bra framtid för mig själv om
samhället runt om inte fungerar?
Intressant att utveckla!
De unga som inte tror på samhället
kanske bara speglar en i alla tider
rådande situation?
När man är ung är man rebell. Tur är
väl det. Vad skulle det väl annars bli
av vår utveckling?!

Nu drar arbetet med att skapa ett nytt
tillväxtprogram för länet igång. Vad
ger tillväxt och vad är tillväxt?
I detta arbete växer en bild av vår
kommun fram:
Barnfamiljskommun,
småföretagarekommun,
sportfiskekommun,
Nklj-banekommun,
entreprenörsandakommun,
internationellkommun och en
kommunförallakommun!

Vad har du för bild eller vilken bild
skulle du vilja att andra har av vår
kommun?
Skriv gärna på Forum på vår hemsida.

sommaren 2003
Ulleruds teateraktörer

Forshaga -mitt i universum
Olle Aspelin och kompani hade i år
hittat flera lokala händelser som
paroderades. Avverkningen vid
Abbortjärn togs upp, liksom vård-
problemen, den nya friskolan och

statyn vid ICA-parkeringen. De lokala
tokigheterna blandades upp med sång
och dans till ett mycket trevligt ar-
rangemang. Ser redan fram emot
nästa års upplaga...

Mattias Sköld
Informatör

Getingsommar med Anita Westman, Olle Aspelin och Susanne Jonsson
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Frågan känns berättigad att ställa när
vi konfronteras med olika uttryck för
intolerans i vår kommun.
En del äldre människor trakasseras
regelbundet av ungdomar,
kommuninnevånare från andra länder
känner sig inte välkomna, mobbing
finns på våra skolor. Med andra ord vi
visar inte alla människor den respekt
varje människa har rätt att möta.
FNs deklaration om de mänskliga
rättigheterna är det övergripande mål
vi är skyldiga att följa. Den lyder: Alla
människor är födda fria och lika i
värde och rättigheter.
Vi har i Forshaga kommun startat
projektet Forshaga  - en kommun för
alla, där just denna deklaration är
ledstjärnan.

Mycket gott arbete görs redan för att
motverka intolerant beteende, men
detta arbete måste intensifieras och
breddas. De goda krafterna måste
samlas , för att Forshaga skall bli en
kommun, där alla känner sig trygga.
Projektets syfte är att samla alla goda
krafter; alla som arbetar med
ungdomar, föreningsliv, studieförbund,
kyrkliga organisationer, fackliga
organisationer, företag för att kort och
långsiktigt motverka den sociala oro
som finns i kommunen.. Oro som tar

Nummer Manusstopp Utgivningsdag

3 Apr 26 mars 9/10 april

4 Jun 21 maj 4/5 juni

SOMMARUPPEHÅLL

5 Sep 20 augusti 3/4 september

6 Okt 24 september 8/9 oktober

7 Nov 22 oktober 5/6 november

8 Dec 26 november 10/11 december
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

Manusstopp och

utgivningsdatum för
KommuN-KontakteN KommuN-KontakteN på band

Forshaga kommuns information till
alla hushåll läses in på band och dist-
ribueras till synskadade.
Det är SRF Ljudproduktion i Kristi-
nehamn som ombesörjer detta.

Tfn 0550 - 832 10

Forshaga kommun
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

Ansvarig utgivare
Angelica Rage

Tfn 054 - 17 20 06

Redaktör
Mattias Sköld

Tfn 054 - 17 20 10

Tryck
Tryckeri AB Knappen

 Karlstad
Miljöcertifierade
enligt ISO 14001

-är Forshaga kommuns
  informationsblad till invånarna

sig uttryck i vandalisering, mobbing
och annat intolerant beteende.
Vi kommer i projektet att arbeta för
att alla i kommunen aktivt skall ta
avstånd från alla former av intolerans
Vi måste i vårt gemensamma ansvar
för barn och ungdomar i ord och
handling göra de val vi har rättig och
skyldighet att göra i en demokrati.
Valen att stå upp för alla människors
lika värde. Vi gör dagligen valet att
säga ifrån eller inte då vi hör eller ser
hur andra människor behandlas
förnedrande.

I februari 2003 gjorde 25  personer
som arbetar med ungdomar en resa till
Polen och till olika  Förintelseläger
där: Treblinka, Auschwitz, Birkenau
och Chelmno. I mötet med den
yttersta konsekvensen av intolerans,
Förintelsen, lades den gemensamma
värdegrunden i projektet och
arbetades metoder fram för det
fortsatta arbetet.. Vi kommer i arbetet
i skolor, på träffpunkter och i andra
möten med ungdomar att arbeta efter
dessa metoder.

Ett antal informationsmöten om
projektet Forshaga – en kommun för
alla, kommer att genomföras under
våren och det första vänder sig till Er

Är Forshaga en kommun för alla?
som är föräldrar till barn i år 4  - 9 på
Dejeskolan. Ni har fått en inbjudan till
Deje Folkets Hus torsdagen 6 mars kl
18.30 för att där lyssna till Christer
Matssons och Lilian Ohlssons
information om projektet.

Ullerudsrevyn
”Att man aldrig sig lärer”

Premiär Deje Folkets Hus
Fredagen den 21 mars

Kl:19.30

Lördag 22 mars Kl:15.00
Lördag 22 mars Kl:19.30
Söndag 23 mars Kl:15.00

Biljetter till samtliga
föreställningar fr o m

måndag 3 mars Kl: 10.00
Tel.0552-20047

Endast telefonförsäljning
Numrerade platser.

Bilj.hämtas senast 20 min.
innan föreställning.

Vuxna 100:-
Barn under 15 år 50:-

Välkomna!
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Utvecklingsenheten är en ny enhet
som skapats för att förstärka arbetet
med utvecklingsfrågor, det vill säga
frågor som innebär någon form av
positiv förändring och som medverkar
till att skapa en attraktiv kommun.
Enheten ingår i kommunkansliet och
har följande arbetsuppgifter
· Internationalisering, inkl EU-

frågor o vänortsarbete
· Sportfisketurism
· Lokal utveckling
· Näringslivsutveckling
· Turism
· Omvärldsbevakning
· Utvecklingsprojekt

Här ingår således inte traditionellt
förvaltande uppgifter. Många av
uppgifterna påverkar givetvis
varandra och påverkar andra
förvaltningar. Internationella projekt
har t.ex. alltid en lokal förankring och
alla verksamheter påverkas av
förändringar i omvärlden osv.

Internationellt
Över 400 hundra personer har varit
delaktiga i det internationella arbetet,
som bedrivits inom kommunen. Detta
visas i den utvärdering som
genomförts av den internationella
strategin för åren 2000 – 2002.
Dessutom framgår det att så gott som
alla förvaltningar är inblandade i
internationella aktiviteter. Under
våren kommer en ny strategi att tas
fram. En stor del av det
internationella arbetet bedrivs i form
av projekt, som utgår från de
ordinarie verksamheterna som pågår i
kommunen. Det åligger därför varje
förvaltning att själv planera för
internationella aspekter.
Utvecklingsenheten stödjer och
initierar aktiviteter.

En betydelsefull del av det
internationella arbetet består av att
utveckla kontakterna med Forshagas
vänort Råde kommun i Norge.
Utvärderingen visar att samarbetet
med Råde blivit alltmer omfattande.
Det har t. ex. skett många kontakter
mellan ungdomar i de båda

Utvecklingsenheten på kommunkansliet

kommunerna.
Nya vänorter är på gång, bl a
kommunen Vaala i Finland.

Genom internationella influenser
utvecklas såväl verksamheter som
personal. ”En arbetsgivare som kan
erbjuda utmanande och stimulerande
uppgifter ligger före andra. Idag är
det viktigt för en kommuns utveckling
att lyckas attrahera och behålla
kompetent personal.” citat från
utvärderingen.

Sportfiskeutveckling
Arbetet med sportfiskeutveckling i
kommunen spänner över ett stort
område, allt från biotopvård i en liten
bäck till marknadsföring och
internationella projekt. I huvudsak är
verksamheten uppdelad i tre grenar,
fältarbete, samordning/information
och utveckling av
sportfisketurismen. Tjänster utförs
under året åt Sportfiskeakademin bl.a.
i samband med elevpraktik.

Fältarbetet består till stor del av
tillgänglighets- och servicehöjande
åtgärder i och kring fiskevattnen. Två
personer finns året runt för detta
arbete, som leds av
sportfiskeutvecklaren.

Samordning av fiskevårdsområdenas
arbete är en viktig del - särskilt
åtgärder som genomförs vid
fiskevattnen. Information till och
kontakter med fiskevårdsområdena
sker ständigt under året. För
närvarande pågår ett EU-finansierat
projekt tillsammans med Västra
Örtens fiskevårdsområdesförening.
Projektet går ut på att skapa en
samordnande organisation för de
lokala föreningarna, en sk.
fiskevårdskrets. Intäkter från
fiskekort för alla föreningar är cirka
470 000 kr per år. Betydelsen av
sportfiskeutveckling för Forshaga
kommun kan man lättast förstå när
man ser på beräkningen av intäkterna
för kringeffekterna som beräknas
uppgå till ca 4 miljoner kronor per år.

Det är viktigt att kunna bevaka
trender och nya grepp inom
sportfisketurismen för att bli ett
alltmer efterfrågat besöksmål och för
att kunna stå oss i konkurrensen.
Omvärldsbevakning både på lokal
och internationell nivå är av hög
prioritet. Aktivt deltagande i projekt
med sportfiskeanknytning är en del i
arbetet med att synliggöra
fiskevattenresursen som finns i vår
närhet.

Utvecklingsenheten
Stående från vänster: Lars Emilson, Lillemor Bäckström, Jan Ceder

Sittande från vänster: Marcus Ekholm, Sofia Axelson

forts. nästa sida!
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Lokal utveckling
Med Lokal utveckling menas de
aktiviteter som byalag, föreningar och
liknande grupper driver för att
förbättra sin bygd. När kommunen
driver lokal utveckling handlar det
oftast om att stödja sådant som andra
tar initiativ till (t ex Butorps byalag
Övre Ulleruds bygdekommitté).
Ibland kan det vara så att
kommunledningen känner till problem,
men de kan lösas bäst av folk på
platsen. Kommunens uppgift blir då
att finna engagerade och intresserade
människor och samordna deras
aktiviteter och verksamheter. Ett bra
exempel på detta är
Ullerudsprojektet som bygger på
bygdens egna intresse och
engagemang.

NKlJ-banan
Arbetet med att utveckla cykel- och
inlinesbanan - NKlJ-banan –
prioriterats i dag av kommunen.
Bedömningen är att en turistled av
stort värde kan skapas. Redan idag är
banan efterfrågad av så väl svenska
som utländska turister. Kommunen
arbetar framför allt med
entreprenörs- och turismutveckling
men även med stöd till aktiviteter
utefter banan, som t.ex. Wermlands
Inlineslopp och Le Grand Tour.
Samordning av arbetet med övriga
kommuner utmed banvallen har
initierats av Forshaga kommun och
förhoppningen är att även bandelen
inom Munkfors och Hagfors
kommuner kommer att bli asfalterade.

Näringslivsutveckling
Att tillhandahålla en attraktiv kommun
för både befintliga och nya företag är
givetvis näringslivsutvecklingens mål i
Forshaga kommun. Genom att
kommunledning och kommunal
personal gemensamt visar
engagemang för utveckling av
näringslivets förutsättningar kommer
vi att nå våra mål. Det innebär att
kommunen arbetar med:
· Attitydfrågor kring företagande

- t ex projekten GRO och

Persika som ska att stärka
entreprenörsanda i skolan.

· Att ta fram attraktiva lokaler -
t ex Activum, Knipan och
Slottsforsen.

· Att förbättra yttre miljöer -
t ex centrum i Deje.

· Att marknadsföra kommunen
· Att stärka samverkan mellan

företag.
· Att vara lyhörd för önskemål

och problem från företagare.
· Att bevaka kommunens

intressen i samband med olika
länsprojekt som kan vara till
gagn för företagsamheten.

Utvecklingsenheten startar upp, driver
eller deltar i aktiviteter inom dessa
områden. Det mesta sker i samarbete
med andra förvaltningar eller med
näringslivsorganisationer som FFC,
FR, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv.

Turism
Antalet besökare vid turistbyrån
ökade kraftigt i somras. För första
gången samordnade sportfiskecentret
och turistbyrån sina verksamheter och
fanns i gemensam lokal. Detta
lyckade koncept kommer vi att
använda till sommaren igen.

Under vinterhalvåret sker all
planering och förberedelser inför
sommarens aktiviteter. Det gäller
speciellt att uppdatera våra uppgifter
kring vad föreningar och andra tänker
arrangera/erbjuda till sommaren.

I övrigt består turismarbetet av att
utveckla och ”paketera” nya
besöksmål, att marknadsföra
kommunen turistiskt, att ha kontakter
med entreprenörer och andra
samarbetspartners.

Omvärldsbevakning
Händelser ute i världen påverkar oss i
vår kommun, både positivt och
negativt.
Forshaga kommun är en del av
Sverige och en del av världen. Det är
av största betydelse att vi söker och
är öppna för information från
omvärlden. Dels för att hänga med i
utvecklingen men också för att kunna

påverka vår egen vardag.

På samma sätt som andra
förvaltningar, t ex skolan,
äldreomsorgen mfl, följer och håller
sig uppdaterade kring
framtidstendenser inom sitt område,
måste utvecklingsenheten följa
trenderna inom sitt område.

Då omvärldsfrågorna lyfts fram som
ett prioriterat område, kommer vi
även att kunna stå till tjänst för andra
verksamheter. Det kan t ex handla
om att samordna våra
”framtidsbilder”, att hitta fungerande
praktiska sätt att hantera
omvärldsbevakningen eller att
anordna seminarier och liknande.

Slottet
Slottet i Forshaga har under några år
använts som konferens- och
utbildningslokaler för kommunala
verksamheter. Under förra året var
Slottet ute på anbud, som en del i
projektet Slottsforsen. På grund av
svalt intresse kommer Slottet
fortsättningsvis att drivas som
kommunal konferensanläggning.

Utvecklingsprojekt

Slottsforsen
Under 2002 har vi drivit ett särskilt
projekt, som utvecklat våra visioner.
Under 2003 påbörjas några konkreta
åtgärder, som ska leda till vårt mål om
ett attraktivt område.
Den första åtgärden kommer att bli
en utbyggnad och upprustning av
sportfiskestugan. Här kommer även
att anordnas en mindre
husvagnscamping. Den yttre miljön
kommer att snyggas upp. Slottet
kommer att få en enklare
ansiktslyftning.

Under året hoppas vi kunna börja att
fördela lokaler till intresserade
etableringar i det f .d
kommunförrådet. Arbetet med en
utställning med temat älven, sk
Älvrum kommer att påbörjas.

forts. nästa sida!

forts. Utvecklingsenheten...

Erika
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Persika

Projektet handlar om skolutveckling i
samarbete med andra kommuner och
skolor. Syftet är att uppmuntra
kreativitet och initiativförmåga, ge
utrymme åt det annorlunda, ge
inspiration till unga människor att
“tänka eget” i stället för att välja
upptrampade spår. Projektet består av
fyra delar:

· Gränsöverskridande
erfarenhetsutbyte

· Kompetensutveckling
· Vägledning och coachning
· Samverkan mellan skola och

närsamhälle

Tapio – skogen som tillväxtfaktor
och Samverkansprojektet
Klarälvens avrinningsområde
Detta är två samverkansprojekt som
drivs av Karlstads universitet.
Forshaga kommun deltar i båda
projekten och vår del samordnas av
utvecklingsenheten.

Vill ni veta mer eller har några
idéer, ta gärna kontakt med någon
av oss:

Lillemor Bäckström
Utvecklingschef 054 – 17 20 11

Lars Emilson
Sportfiskeutvecklare  054 – 17 20 80

Jan Ceder
Projektledare, NKLJ-banan mm

0552 – 123 40

Marcus Ekholm Lokal utveckling
samt Persika-projektet

054 – 87 10 77

Sofia Axelson
Projektledare Persika-projektet

054 – 87 10 77

Ann-Kristin Augustsson
Turistassistent 054 – 17 20 75

forts. Utvecklingsenheten...

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen skall  även
utgöra krisledningsnämnd enligt
lagen om extraordinära händelser
i fredstid hos kommuner och
landsting.

Krisledningsnämnden får fatta beslut
om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga
nämnder i den utsträckning som är
nödvändig med hänsyn till händelsens
omfattning och art. När förhållandena
medger det skall krisledningsnämnden
besluta att uppgifter som övertagits
skall återgå till ordinarie nämnd.
Nämnden reglerar kommuners organi-
sation och befogenheter vid extraordi-
nära händelser i fredstid. Med extra-
ordinära händelser avses händelser
som avviker från det normala, innebär
en allvarlig störning eller överhäng-
ande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun.

Sälja Udden 5, Forshaga, för 2 092
000 kronor till Forshaga Akade-
min AB.

Köpesumman skall betalas genom att
92 tkr erlägges kontant på tillträdes-
dagen och att den återstående delen
(2miljoner kronor ) betalas senast
2004-12-31. Krediten  (lånet) löper
med årlig ränta motsvarande Riksban-
kens vid varje tillfälle gällande
referensränta + 1,5 %., som betalas
varje kvartal i efterskott från 2003-02-
01 till och med dess att slutbetalning
skett. Forshaga Akademin har för
avsikt att så snart bolagets resultat
medger detta, lösa in hela eller delar
av skulden i förtid.

Akademin för sport och fritid i
Forshaga AB:s övertagande av
inventarier och utrustning från
Forshaga kommun

Kommunfullmäktige har beslutat
Kommunfullmäktige har godkänt  att
Akademien för sport och fritid i
Forshaga AB   övertar  inventarier
och utrustning  till ett värde av ca 600
000 kr från Forshaga kommun.
Betalning skedde enligt skuldebrevet
med 40%, eller 240 000, vid årsskiftet
2002/2003 och resten senast 2003-12-
31.

Inventarierna är värderade till bokfört
värde efter avskrivning enligt Svenska
Kommunförbundets rekommendatio-
ner. Då det återstår en del ytterligare
att värdera är beloppet tills vidare
preliminärt och skall slutregleras
senast  2003-03-30.

Finansiering av Forshaga-boken

Forshaga kommun finansierar  fram-
ställningen av Forshaga-boken med ett
tilläggsanslag om 75 tkr som finansie-
ras av förväntade intäkter

Kostnad/finansiering
Informationssekreteraren har uppgivit
att kostnaden för redigering och lay-
out kan uppskattas till ca 30 000
kronor och att tryckningen av en bok
omfattande ca 200 sidor och med en
upplaga om 1000 ex kostar ca 45 000
kronor. Totalt ca 75 tkr. Tanken är att
boken vid försäljning  - till ett pris om
160 kr/ex - skall finansiera sig själv,
men pengar behövs för att arbetet
skall kunna färdigställas.

      Ulla Henriksson
      Kommunsekreterare
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Motion från Lars Moberg (m) om
trafiksituationen vid utfarten från
Forshaga - väg 62
Lars Moberg (m) har i en motion
framfört följande:

Vi har tyvärr en olycksdrabbad väg-
sträcka inom kommunen vid Dyvelsten.
Jag har nu för andra gången blivit
åsyna vittne till bilhaveri där. Den första
var för mycket länge sedan under den
tidigare sträckningen. Den fick dödlig
utgång. Ett flertal unga passagerare fick
livshotande skador. Bilen ramponerades
mot vägbanken i hög fart. Den här
gången (2002) gick en bil fullastad med
ungdomar rakt över påfarten och in i
vägbanken på motsatta sidan av den
nybyggda vägsträckan. Ingen blev
allvarligt skadad. Men det är förmodli-
gen inte en fråga om - utan när vi får
en ny allvarlig olycka här. En allmän
uppfattning om påfarten är, att bilförare
kan känna sig aningen osäkra dels om
själva avståndet till huvudleden, del om
avståndsbedömningen till korsande -
snabb trafik T-korsningen kan alltså ha
ett inbyggt överraskningsmoment, då
man kommer från tätorten. Jag föreslår
nu, att kommunen agerar för en ökad
säkerhet vid detta vägavsnitt. Förslags-
vis kunde man förse asfalten med de
känna rillarna, som varnar föraren om
avståndet fram till en stoppskylt. Vidare
borde det finnas en tydlig markering
(en bild med avståndsangivelse!) i god
tid före väg 62, då man kommer från
Forshaga. Jag vill samtidigt påpeka att
jan inte är intresserad av en fartbe-
gränsning på själva huvudleden. Proble-
met kunde i stället lösas på ett förhål-
landevis billigt sätt med föreslagna
förändringar.

Deje den 3 januari 2003-01-30 Lars
Moberg

* Motionen har remitterats till tekniska
förvaltningen, som arbetar på ett
förslag till åtgärder/yttrande.

Motion från Göran Olsson (sd) om
införande av system med klassmorfar
Göran Olsson (sd) har i en motion
inkommen 2003-01-22 framfört
följande.

Motioner och interpellationer i kommunfullmäktige
Motion till Forshagas kommunfullmäk-
tige om införande av systemet med
klassmorfar.

I dagens skola får alltfler barn svårare
att hänga med på lektionerna på grund
av för stora klasser. Många elever
kommer därför bort i mängden och får
svårt att hävda sig. Den stimmiga och
oroliga stämningen som förekommer i
många klasser gör det också svårt för
många att koncentrera sig under
lektionerna. Det råder brist på auktori-
tära lärare och lärarinnor idag och
många saknar lärarbehörighet.

Därför vill vi ha en klassmorfar som en
stödjande resurs inom olika klasser på
våra skolor med många elever i varje
klass. Denna resurs skulle kunna
komplettera läraren och göra det lättare
att upptäcka och ta sig tid till elever
som kräver mera hjälp. Hans närvaro
skulle också minska risken för oupp-
täckt mobbning i klassen och på
skolan. Framförallt ska en klassmorfar
skapa trygghet, vara en manlig förebild
ur en äldre generation och öka
jämställdheten i den kvinnodominerade
skolvärlden.

Enligt en delårsrapport som ingår i en
undersökning vid institution för interna-
tionell pedagogik vid Stockholms
universitet spelar klassmorfar en
betydande roll i klasserna. Undersök-
ningens uppdragsgivare föreningen
klassmorfar för barnen och skolverket,
visar att framförallt pojkarna på de
undersökta skolorna upplever att
klassmorfar dämpar bråk, lyssnar och
tröstar de som har problem, samt
stöttar besvärliga elever. Både flickor
och pojkar anser att klassmorfar löser
konflikter och sätter tydliga ramar för
vad som accepteras.

I Värmland finns nio stycken klass-
morfäder i fem skolor i Karlstad, tre
klassmorfäder på två skolor i Kristine-
hamn och två klassmorfäder på två
skolor på Hammarö. Nu tycker vi att
det är Forshagas tur. Detta är ett
samarbete mellan skola och arbetsför-
medling och om det finns långtids-
arbetslösa män, minst 50 år gamla, som
skulle kunna tänka sig att vara en extra

vuxen på en skola så kan särskilda
medel ges från länsarbetsnämnden. Vi
vill att saken tas upp från kommunens
skolor och diskuteras med arbetsför-
medlingen.

Fullmäktige förslås därför besluta: Att
Forshaga kommun skall införa syste-
met med klassmorfar under förutsätt-
ning att intresse från skolor och arbets-
förmedling finns.

Göran Olsson Ledamot för Sverige-
demokraterna i kommunfullmäktige

* Kommunalrådet Angelica Rage har
utarbetat ett förslag till svar, som nu
skall behandlas i kommunstyrelsen och
redovisas i kommunfullmäktige under
våren.

Interpellation från Morgan Anders-
son (fp) om uppdelning av
kommunalrådsuppdrag
Morgan Andersson (fp) har i en inter-
pellation inkommen 2003-01-24 fram-
fört följande:

Interpellation

Under förra mandatperioden föranledde
bildandet av Region Värmland att
kommunstyrelsens ordförande delade
kommunalrådsuppdraget med två
partivänner. I kommunfullmäktige togs
ett beslut om denna uppdelning. På
grund av sjukdom skedde ytterligare en
omfördelning av kommunalråds-
uppdraget, 50 % till kommunstyrelsens
ordförande och 50 % till socialnämnd-
ens ordförande. Detta beslut skulle gälla
fram till 2002-12-31. Något förvånande
har inget nytt beslut tagits om att någon
mer än kommunstyrelsens ordförande
skall ha del av heltidsuppdrag. Trots
detta kunde man läsa en notis i
Värmlands folkblad att Angelica Rage
bestämt sig för att arbeta 75 % som
kommunalråd och 25 % som ordfö-
rande i Region Värmland. Kenneth
Eriksson (s) skulle enligt artikeln arbeta
25 % som kommunalråd i Forshaga
kommun.

Därför frågar jag:

forts. nästa sida!
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Anser kommunstyrelsens ordförande
att det är rimligt att kommunfullmäktige
informeras och även beslutar om vem
eller vilka som skall få uppbära
kommunalrådsarvode och i vilken
omfattning?

Anser kommunstyrelsens ordförande
att den tidigare uppdelningen av
kommunalrådsuppdraget har fungerat
på ett tillfredsställande sätt?

Morgan Andersson Folkpartiet Libera-
lerna

* Svar från kommunstyrelsens
ordförande Angelica Rage (s):

För att allmänhet och tjänstemän skall
veta vem som politiskt handhar vissa
frågor bör givetvis bland annat kom-
munfullmäktige informeras.

Detta görs ju också idag på årets första
kommunfullmäktigemöte. Kenneth
Eriksson handhar frågor som berör
tekniska förvaltningen. Beslut om
fördelningen har tagits av kommun-
styrelsens arbetsutskott.

Jag tycker att fördelningen har fungerat
bra.

Interpellation från Stefan Ögren (c)
till miljö- och byggnadsnämndens
ordförande om lovplikt för trädfäll-
ning
Stefan Ögren (c) har i en interpellation
inkommen 2003-01-27 framfört
följande:

Ärende: Lovplikt för trädfällning

- I förslaget till områdesbestämmelser
för kulturellt värdefulla områden så står
det att läsa att man på vissa områden
föreslår lovplikt för trädfällning. Det
gäller i nuvarande förslag trädgårdarna
runt Mölnbacka Herrgård, Solbacka
gård samt Söderviks gård. Jag anser att
det är en grov kränkning av det en-
skilda ägandet och endast ett bevis för
stadsarkitektens klåfingrighet att utföra
myndighetsutövning emot fastighet-
sägarna. Jag har svårt att tro att lovplikt
för trädfällning i de aktuella områdena
är något som man från statligt håll
trycker hårt på vår kommun att införa.

Jag anser med eftertryck att det är
fastighetsägarnas ensak hur man sköter
sina trädgårdar. Jag vill slutligen ha svar
på lite frågor från Miljö- och
byggnadsnämndens ordförande angå-
ende det här med lovplikt för trädfäll-
ning:

- Vilka ekonomiska resurser har Miljö
och Byggnadsförvaltningen , avsatt för
att ombesörja det här med lovplikt. -
Vilka personer inom samma förvaltning
(eller kommunen i övrigt) anser du har
den kunskap som krävs för att avgöra
när det är lämpligt/tillåtet att fälla
aktuellt träd? - Anser du att dom
aktuella fastighetsägarna inte besitter
nog med kunskap för att kunna sköta
om sina träd? - Har du nån beredskap
för dom eventuella följdkostnader som
kan uppstå exempelvis om någon av
dom aktuella fastighetsägarna av den
för lovpliktsärenden ansvarige på
kommunen nekas att fälla ett visst träd
och samma träd strax därefter faller
rätt på en på aktuell gård  befinnandes
byggnad (kanske av högt kulturellt
värde!) som får svåra skador därav
(detta är förvisso ett skräckscenario
men ej otänkbart!)? -  Efter massiv
kritik från samtliga närvarande
centerpartister så beslöt en enig kom-
munstyrelse om återremiss i hela
ärendet avseende områdes-
bestämmelser, hur kan man ändå
fortsätta som om inget har hänt och
klargöra för berörda fastighetsägare att
allt fortgår som planerat?

Myre Olsäter den 22 januari 2003
Stefan Ögren  fullmäktigeledamot (c)

* Svar från Miljö- och
byggnadsnämndens ordförande
Maria Norell (s)

De träd som avses gälla under lovplikt
vid Mölnbacka herrgård, Solbacka gård
samt Södervika gård, är de träd som
har stort miljömässigt värde i sig för
den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
Lovplikt innebär inte att det är ett
förbud mot trädfällning. Under
informationsmötet den 16/1 2003
framkom ett förslag från en av de
berörda fastighetsägarna hur det kunde
klargöras vilka träd som låg under
lovplikt så att de inte sammanblandades
med t ex slyröjning eller den vardagliga

tillsynen och skötseln av nämnda
trädgårdar. Detta förslag har tagits i
beaktande och finns i den reviderade
planen, som skall läggas fram i miljö-
och byggnadsnämnden och senare i
fullmäktige. Jag beklagar ditt utpekande
av en enskild tjänsteman, som utfört tet
uppdrag för miljö- och byggnadsnämn-
den, som i sin tur fått uppdraget från
ett enigt fullmäktige.

Svar: Miljö-och byggnadsnämnden har
inga extra pengar avsatta för att ombe-
sörja ovan beskrivna lovplikt. Den
genererar inga kostnader varken för
nämnden eller den enskilde eftersom
den är avgiftsfri.

Jag anser att de tjänstemän som nämn-
den förfogar över i samråd med den
enskilde fastighetsägaren har den
kunskap som krävs för att avgöra om
ett träd ska fällas.

Jag anser att nuvarande fastighetsägare
besitter nog med kunskap för att kunna
sköta sina träd. Ingen fastighetsägare
skulle nekas att fälla sina träd om
olägenhet skulle uppstå eller trädet
skulle vara skadat, sjukt eller dött.

Stadsarkitekten och tekniska chefen
deltog i KSAU och redogjorde för hur
planarbetet och intentionerna för
områdesbestämmelserna gått till. KSAU
godkände den fortsatta handläggningen
av planarbete med ett tillägg av ett
ytterligare informationsmöte skulle
hållas med de fastighetsägare som
tidigare hade lämnat synpunkter på
områdesbestämmelserna. Det mötet
hölls den 16/1 2003  som jag tidigare
refererat till.

Forshaga 25 januari 2003.

Fråga från Lars Moberg (m) om
räddningstjänstförbundets ekonomi
Lars Moberg (m) har i en fråga fram-
fört följande:

Räddningstjänstförbundet har nu några
år bakom sig. Erfarenheterna är goda.
Samverkan i ett förbund innebär
förbättrad säkerhet, ekonomi och
effektivitet för deltagarna dvs Fors-
haga, Kil, Grums och Karlstad. Men,
tyvärr, varje år går verksamheten med

forts. nästa sida!



9

forts. Motioner och interpellationer...

underskott. Upprepningen beror på att
kommunbidragen inte täcker kostna-
derna. (I grova drag omfattar total-
budgeten cirka 50 miljoner. Knappt 11
% faller på oss, alltså runt 5 milj. -
Karlstad 71 %). Vi tvingas utnyttja
egenkapitalet för att få verksamheten
att gå runt. Det är inte olagligt. Men
kapitalet måste återställas. Det löpande
bidraget har inte höjts för att få ekono-
min i balans. Det årliga tillskottet borde
vara 3 % - inte 1,5. I och för sig har vi
hittills fått ekonomisk hjälp att hanka
oss fram. Dessutom finns en etablerad
samarbetsgrupp, som försöker lösa
problemet, kommunerna emellan. Ingen
har satt sig på tvären, medveten om att
samverkan ändå innebär att avgifterna
hålls nere, samtidigt som effektiviteten
ökar. Men nu fordras ett helhetsgrepp,
som garanterar verksamheten. Vi har
nu krav på oss, att sätta budgeten i
balans. Faran med ackumulerade
underskott är ju, att det till slut blir
smärtsamt att få bort problemet. Men
det går fortfarande. Vi ser tre sätt: Jag
fattar mig kort:

Minskning av bruttokostnaderna/
ökning av intäkterna eller/ökade
kommunbidrag
Bruttokostnader är svåra att få ner utan
strukturella ingrepp. Intäkterna kan
möjligen öka något. Men den här typen
av verksamhet liknar Polisens och
Försvarets, där intäkter är svår-
definierade vad gäller införtjänta pengar.
Man får se kostnaderna som
lagstadgade förstärkingspremier mot
oönskade händelser. I skålen ligger
också en ny belastning med pension-
såtaganden för brandmännen (PFA 98).
På frågan, om förbundet får behålla
resurserna, skulle jag önska, att svaret
blir ja.

Min fråga blir alltså:
Tänker kommunen samverka ekono-
miskt för att säkra verksamheten, som
den nu ser ut? Och medverka till att
förbundet tills vidare får en balanserad
budget? Dvs att en löpande schablon-
mässig uppräkning tillämpas, tillräcklig
för att bevara verksamheten intakt och
att samtliga, alltså även brandmännen
kan få arbetsro? Annars får vi lägga ner
kårer och minska personalstyrkan.
Kommunen har två kårer, som enligt

vår bedömning måste ha bemanningen
kvar av geografiska skäl. Bägge har
insatsstyrka fem man. Det ger tjugo
vardera vid full täckning. Det innebär
lägsta bemanning för livräddande
rökdykning, direkt man kommer fram
till en eldsvåda. Att pruta på här vore att
ta en moralisk och inte minst - politisk
risk. Tänk er en danskväll i Folkets Hus
- med Göteborgsbranden i minne,
Ullerudsgården rökfylld, en skola eller
ett daghem i brand - med barn eller
gamla därinne. Att man inte FÅR sända
in brandmän i lågorna utan förstärk-
ning. Det blir minuter långa som år. I
ytterområden som t ex Olsäter, som
också har skola, får man troligen vänta
förgäves, om Deje skulle bli utan
rökdykare.

Vi Moderater anser, att det här är en så
viktig fråga, att partigränserna för en
gångs skull bör lämnas därhän. Vi utgår
från att alla delar åsikten, att hela
kommunen skall vara en säker plats för
alla För Moderaterna i Forshaga kom-
mun Lars Moberg”

* Svar från kommunstyrelsens
ordförande Angelika Rage (s):

För 2003 har framförhandlats en
lösning om ökade bidrag från medlems-
kommunerna innebärande bl a oföränd-
rade styrkor i verksamheten.

För att lösa den ekonomiska situationen
för 2004 och framåt krävs en ny
förhandlingsomgång. Medlems-
kommunerna inväntar direktionens
förslag till lösning av ekonomin innebä-
rande

kostnadsbesparingar/neddragningar
och/eller ökade bidrag från medlem-
marna. Problemet måste lösas i enighet
mellan medlemskommunerna Karlstad,
Forshaga, Kil och Grums. Från
kommunledningens sida finns ambitio-
nen att behålla räddningsstyrkorna inom
kommunen intakta.

      Ulla Henriksson
      Kommunsekreterare

Vi går mot ljusare tider, vilket inte är en
nyhet för det gör vi varje vår. Med
våren får många av oss
”byggarkänslor” och planerar
renoveringar, altanbyggen, garagebyggen
och mycket annat. Byggmaterialet ska
på något sätt transporteras från punkt A
till punkt B och då kan det vara bra att
tänka på vissa saker när vi lastar våra
inköp. Även om vi bara ska åka en kort
bit kan mycket hända om vi lastar fel.

Lasten ska naturligtvis inte skymma
sikten eller hindra manövrering.
Självklart ska inte heller
körriktningsvisare, stoppljus eller
strålkastare skymmas. All last ska vara
ordentligt förankrad, tänk även på
lasten inne i bilen som kan komma som
en projektil vid en häftig inbromsning.
Bilens köregenskaper förändras om vi
har tung last, om bilen är fellastad eller
har för lågt lufttryck i däcken.
Lastens bredd och längd
Last på bil eller släp får inte skjuta ut
mer än 20 cm åt någon sida. Högsta
tillåtna fordonsbredd, inklusive
utskjutande last är 260 cm på allmän
väg. Kedjor, rep eller presenningar får
inte hänga löst eller släpa i marken.
Under mörker och vid dålig sikt ska last
som skjuter ut mer än 20 cm i sidled
alltid utmärkas med lyktor, vit framåt
och röd bakåt, och reflexanordningar i
samma färger. Skjuter lasten ut framför
eller mer än en meter bakom fordonet
måste vi tydligt märka lastens yttersta
del, tex med en röd eller gul flagga. Vid
mörker eller dålig sikt ska lyktor och
reflexer användas.
Last på biltaket
Det är bra att kolla lastbågar och
takräcken då och då så att de sitter
fast. Last på taket ska fördelas jämnt
och förankras väl så att den inte kan
förskjutas. I instruktionsboken finns
uppgifter om högsta tillåtna vikt på
taklasten.

Lycka till med byggprojekten och kör
förståndigt!

Phernilla Lund
Trafiksäkerhetsinformatör
Forshaga, Kil, Hammarö, Grums

Tips: I Trafikförordningens 3 kap kan
du läsa mer om laster.

Lasta rätt
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Frågor från:
Karl-Erik Andersson, Forshaga.
Jag återkommer med min fråga angå-

ende utfarten Hantverksgatan - Storga-
tan med anslutning av cykelbanan.

Samma frågor står kvar som vid förra
frågestunden. (Hänvisar till protokollet

2002-08-27). Jag fick svar med
medhåll av Morgan Häggbom, tekniska
avdelningen. Med det var miljö - och
byggnadsnämnden som skulle avgöra
frågan .Det verkar som om herrarna i
denna nämnd inte vet hur farlig denna
utfart är. När inget hänt och inget svar

hörts av. Jag har koll på denna plats
varje dag. Tacksam för svar om mina
förslag är det att få bort trafikfaror.

(Har ni bättre förslag är jag tacksam)
Jag har ännu en fråga angående

trafikhindret på Storgatan vid centrum.
Varför inte ha trafikljus istället (som på

Skivedsleden) Nu är de största gas-
problemen i centrum, vid affärerna. Nu

måste alla fordon sakta in och sedan
gasa på  även om ingen trafikant

passerar samtidigt. Bussar och tyngre
lastbilar släpper ut  mycket gas vid

pådrag. Har några miljöprov tagits vid
denna övergång? Trafikljus istället

skulle trafiken flyta bättre och minska
gasproblemen (Detta är mina synpunk-

ter på trafikhindret. Ta bort detta!)
Tillägg: En fråga angående tomgångs-
körning: 1 minut, gäller det även buss

vid hållplatsen vid centrum som för oss
andra bilförare?

SVAR:
Påpekande från Karl-Erik Andersson
ang. tidigare fråga om korsning
Hantverksgatan-Storgatan.

SVAR:
Karl-Erik har tidigare fått svaret att
frågan skall behandlas i Miljö-och
byggnadsnämnden. Det har helt enkelt
inte kommit upp som ärende ännu men
vi lovar att frågan kommer att diskute-
ras där inom kort.

Fråga från Karl-Erik Andersson angå-
ende att ersätta farthindret på Storgatan
vid ICA med trafikljus.

SVAR:
Vi tycker att nuvarande åtgärd med
farthinder på Storgatan fungerar bra.

Frågor och svar i allmänhetens frågestund 28 januari 2003
Det relativt vänliga hindret fyller sin
funktion men innebär också att fordo-
nen inte behöver stanna helt vid
passage. Ett trafikljus i samma läge
däremot skulle förmodligen innebära
fler stillastående fordon under längre
tid då frekvensen på gående över gatan
är ganska tät. En start från stillastående
innebär dessutom mer buller och mer
utsläpp.

Att anlägga ett trafikljus innebär
dessutom en betydande kostnad,
speciellt som det redan finns en åtgärd
utförd.

Tomgångsförbudet gäller i princip
också för bussar. Undantag medges
om motor måste varaigång för att
hantera anordningar annat än för
värme( dörrar, luckor, höj- och
sänkbara instegmm).

Frågor från:
Thommy Björkman, Forshaga.

1. Hastighetsbegränsning till 30 km/h
vid Centralskolan i Forshaga -vägen
från kyrkan till Hvilan samt hela
området från Centralskolan norrut mot
Bruksgatan

2. Åtgärda skolgården vid lågstadiet på
Centralskolan - den har sett likadan ut
sedan jag gick i skolan , d v s 1960!

3. Tack för hastighetsbegränsningen till
30 km/h i Skivsta, Åsmyren mm

SVAR:
Generellt har vi hastighetsbegränsat till
30 km/timme vid skolor. Vid central-
skolan är det lite speciellt när det gäller
trafiken. Skillnaden mot andra skolor är
att här bor det nästan ingen på andra
sidan om Europavägen utan de skol-
vägar som skall användas är via
trafikljusen väster- och söderifrån samt
via bostadsområdet norrifrån.

Bostadsområdet norrut finns med i
kommunens plan för 30 km/timme och
kommer ganska säkert att tas upp till
beslut i vår. Europavägen däremot får
diskuteras närmare i Miljö- och bygg-
nadsnämnden.

Det är alltid bilföraren som har ansvar
för hur fort denne kör. Vi kommer att
mäta hastigheten till sommaren för att
få fram statistik på trafiken på Europa-
vägen.

Frågor från:
Mats Idesten, Forshaga.

Kring Forshagaforsen
Innehåller många intressanta ting för
kultur-minnen-upplevelser-aktiviteter.
Fisket i forsen känner säkert de flesta
till, men jag tänker mera på  sluss,
kanal, laxtrappa och däromkring, som
säkert har mycket att berätta och
uppleva. Vad görs för att få området
tillgängligt för turister och inte minst
oss forshaga-bor?

SVAR:
I projektet Slottsforsen ingår studier
och planering för en ökad tillgänglighet
för besökande också på Skivedssidan
bl a genom byggande av hängbro över
älven och vandringsstigar på båda sidor
av älven. Om tillgängligheten ökas ges
nya möjligheter att också slussen och
kanalen mm kan bli en spännande del
av upplevelserna inom området. Fn
pågår projekteringoch kostnadsberäk-
ning för hängbron. Senare kommer
frågan om slussen mm att hanteras i
projektet. Tillgänglighet till slussen
kräver också ett samarbete med
kraftbolaget.

Greger Karlsson, kommunchef

Fråga från:
Gunnar Johansson, Deje.

1. Räddningstjänsten Kommer Fors-
haga kommun att skjuta till pengar så
att Räddningstjänsten i Forshaga och
Deje blir intakta?

2. Betalning via Internet eller autogiro

Kommer kommunens vatten- och
barnomsorgs -räkningar att läggas så
att man kan betala genom Internet eller
autogiro under 2003?

SVAR:
Svar fråga 1: Räddningstjänstförbundet
har i uppdrag att redovisa olika alterna-
tiva lösningar till hur förbundets

forts. nästa sida!
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ekonomi skall lösas på sikt. Idag är
budgeten löst för 2003 men för 2004
och framåt är ekonomin inte löst.
Förbundets alternativa lösningar
kommer under februari/mars att
diskuteras mellan ägarkommunerna.
Kommunens huvudalternativ är att hålla
räddningstjänsten i Forshaga och Deje
intakt men frågan måste lösas i sam-
förstånd med övriga kommuner. En
intakt bemanning för 2004 och framåt
kräver ett ökat ägartillskott. Storleken
på tillskottet är idag inte känt.

Greger Karlsson, kommunchef

Svar fråga 2:
Betalning via internetbank går redan
idag på samma sätt som man kan
betala andra räkningar. Gäller frågan e-
faktura så sänder vi inte ut sådana ännu
och det kommer troligtvis inte heller
under 2003.

Det kommer att bli möjligt att betala
över autogiro någon gång under våren
2003. I samband med den möjligheten
kommer vi att plocka bort påminnelse-
rna på våra fakturor.

Pille Edvardsson, ekonomichef

Frågor från:
Anders Nilsson, Forshaga.

Nu tycker jag och många  på Ring-
gatan 1 och framåt, att nu är det dags
att göra något åt lekplatsen här. Det har
inte gjorts ett enda dugg på flera år nu,
trots flera dagmammor på området och
flera barnfamiljer. Så kanske jag själv
slipper sätta upp belysning som jag
gjort ett  antal år. Sned rutschbana som
man kan fastna med benen under när
man åker pulka, gammal sand och
uråldriga trasiga lekställningar.

SVAR:
Fråga från Anders Nilsson ang. lekplats
på Ringgatan i Skived.

SVAR:
Detta är en mycket vanlig fråga som vi
får då och då. Vi har totalt c:a 40 st
lekplatser i kommunen. De flesta är
mycket slitna och kräver upprustning.
Vi försöker att prioritera och ta dem i
tur och ordning efter slitage och
barnsituation på varje område. Vi har

under ett antal år erhållit särskilt anslag
för detta ändamål, c:a 200 000 kr/år,
vilket normalt räcker till 2-3 lekplatser
varje år. Under 2002 var det lekparken i
Deje centrum som rustades upp rejält.

Parkarbetarna kommer att fortsätta
upprustningen även i år. Det är i
skrivande stund inte klart om Nyback
kommer med i år men vi kommer att
notera skrivelsen.

Morgan Häggbom

Frågor från:
Olle Olsson, Forshaga

Hej, har flertalet gånger senaste måna-
derna försökt fått ett svar om cykelväg
mellan Lundahöjd och Maskrosen/
Björkliden. Pengar har funnits
budgeterade i flertal år men ständigt
blivit nedprioriterat. Vad är planen nu?
Föräldrar, kompisar, skolelever, vand-
rare, cyklister, stavgångare, hundägare,
etc....lär alla uppskatta att förbindelsen
upprättas. Ser gärna svar via forumet
på Forshagas Internetsida.

SVAR:
Den aktuella cykelvägen har funnits
med i förvaltningens förslag till budget
under några år men i den slutliga
prioriteringen har tyvärr andra objekt
befunnits vara mer angelägna inom den
begränsade volym som kommunens
ekonomi tillåter.

Gång- cykelvägen har trots tidigare års
budgetbehandlingar en relativt hög
prioritet. I nu gällande investerings-
budget finns vägen upptagen med 1
200 tkr år 2005.

I beredningen av 2004 års budget
kommer vägen att prövas ånyo. Om
vägen då kan tidigareläggas eller ej är
idag inte möjligt att ge något besked
om.

Greger Karlsson, kommunchef

Frågor från:
Susanne och Mikael Skalstad,
Forshaga.
Fråga om höjda anslag till skolmaten

Enligt statistik gällande år 2001 (tid-
ningen Skolmatens vänner) lägger
Forshaga kommun 3 000 kronor per år

och elev till skolmat. Detta är minst i
Värmland. Riksgenomsnittet är 3580
kronor.

Vi förstår att man genom inköps-
samordning, bra köprutiner och duktig
skolmatspersonal kan få en god och
näringsriktig skolmat i Forshaga
kommun. Vi tycker ändå att ovanstå-
ende statistik indikerar att kommunen
bör titta över möjligheten att höja
anslagen till skolmat.

Vi föreslår härmed att kommunen
undersöker behov/möjlighet att höja
anslaget, förslagsvis till riks-
genomsnittet eller däröver.

Förslagsvis kan pengar gå till krav-
godkända och lokalproducerade
livsmedel. Ytterligare användningsom-
råden för  ökade medel skulle kunna
vara: * Ge eleverna längre tid för sin
lunch (många upplever det som
stressigt idag) * Fler anställda inom
verksamheten * Öka antalet råvaror på
bekostnad av halvfabrikaten

SVAR:
Enligt beräkningar för 2002 kostar
skolmaten exklusive lokaler 3 200 kr/
elev och år. Kostnaden för lokalerna är
inte fördelade men det bör bli en
ökning med cirka 400 - 500 kr per
elev, tillsammans 3 600 - 3 700 kr/elev
och år. Enligt jämförelser som kost-
enheten gjort med andra kommuner i
länet ligger Forshagas kostnader
ungefär på medel. Varifrån uppgifterna
i tidningen Skolmatens vänner kommer
vet vi inte. Samtliga kommuner i länet
står mycket frågande inför uppgifterna
och man vet inte varifrån tidningen fått
dem. Ej heller vet man vad som ingår i
beräkningarna.

Enligt gällande upphandlingsregler kan
kommunen inte köpa lokalt produce-
rade livsmedel om de inte uppfyller
också andra kriterier som pris, kvalitet
mm.

För att ni själva skall kunna bilda en
uppfattning om kvaliteten på skolmaten
är ni mycket välkomna att komma och
smaka!

forts. nästa sida!

forts. Frågor och svar...



12

forts. Frågor och svar...

Från många håll har vi fått uppfatt-
ningen att skolmaten håller mycket god
kvalitet så frågan om höjning av anslag
har inte varit aktuell. Mer tid för
elevers ätande är föremål för kontinu-
erlig diskussion särskilt inför varje ny
schemaläggning.

Fråga från:
Annett Friedrich, Forshaga

Deje ” vinterstängd ” ? Varför ingen
snöröjning på cykelbanan mellan
Forshaga och Deje?

I augusti 2000 invigdes cykelbanan
mellan Forshaga och Deje. Sedan dess
användsden flitigt av cyklister, hundä-
gare, promenerande och andra motio-
närer. Men efter det årligaförsta
kraftiga snöfallet ligger cykelbanan
mellan Forshaga skjutbana och Deje i
ide. På våren tar det lång tid till vår-
värmen töar bort isbeläggningen.

Först gjorde man en stor investering
och nu vill man inte dra på sig (obetyd-
liga) kostnaderför snöröjning då och
då? Jag tror det räcker med att ploga
snö bara efter ett kraftigt snöfall(mer
än 10 centimeter).

Jag kan tänka mig att Ni skriker nu: -
Obetydliga kostnader? Vi måste spara!
Vi har inga pengar alls över! Men jag
menar om man har pengar över för ett
diskutabelt och otidsenligt monument
på parkeringsplatsen mellan ICA och
Konsum i Forshaga samt dess belys-
ning i natten och skötsel så borde man
inte snåla med penningmedel för
underhåll av en viktig förbindelseled i
samhället.

Spåren av människor, hundar och
cyklar i snön på cykelbanan mot Deje
bevisar att jag inte är ensam med mitt
önskemål att använda vägen också
under vintertiden. Bara tomma ord?
När Dejeboende vill komma till Fors-
haga så måste de ta bil eller buss istället
för cykel som är ett billigare och
miljövänligare alternativ.

Glöm inte miljön och folkhälsan! Glöm
inte Dejeboende! Glöm inte snön på
cykelbanan mellan Forshaga och Deje!
Tack!

SVAR:
I samband med bygget av leden togs
beslut om att vinterväghållning inte
skall ske. Skälet till detta var att det
saknas gatubelysning och då kan inte
många ta sig fram till och från sina
arbeten. Ett annat skäl var också
ekonomin för det hela.

Om hela sträckan skall vinterväghållas
innebär det inte enbart plogning utan
framförallt även sandning. Kommunen
har ett ansvar mot halkolyckor och då
kan insatser inte göras då och då utan
en så bra standard som möjligt måste
hållas hela tiden. På begäran från
Klarälvs-gårdens personal har kommu-
nen börjat vinterväghålla sträckan från
Forshagahållet fram till Klarälvsgården.

En bedömd kostnad för att underhålla
hela sträckan är 25 000 kr/vinter. Att
förse hela sträckan med belysning
handlar om en investering på 750 000
kr samt en årlig drift på ca 40 000 kr.
Sedan återstår också sträckan söderut
från Skived mot Ulvsby.

Fråga från:
Kenneth Swahn, Forshaga

Fråga 1 Vi har ett önskemål att en del
av Hjortmyrsgatan görs om från bilväg
till gång- cykelled. Fråga 2 Då antalet
barnfamiljer ökar på Nybacksområdet
önskar vi föra en diskussion om hur
våra barn skall ta sig över vägen mot
Skivedsskolan och närliggande förskola
(Trollet).

SVAR:
Fråga 1 Bostadsområdet Nyback har
idag två in- och utfarter. Dessa är
hastighetsreglerade till 30 km/tim och
vi har aldrig fått några klagomål  på
detta utförande. Att stänga en utfart
skulle belasta det redan utsatta fyrvägs-
korset ut från Ringgatan ännu mer.
Dessutom måste förmodligen de
boende i området få säga sitt. Trafik-
frågor behandlas av Miljö- och bygg-
nadsnämnden

Fråga 2 Situationen för de boende på
Nyback  är densamma som för flera
ställen i vår kommun. En stor trafikled
skär rakt igenom skolvägen. Det finns
tre möjligheter att ta sig över denna, ett
övergångsställe vid Hjortmyrsgatan, ett

vid fyrvägskorset Ringgatan/Långgatan
samt ett strax öster om bron över
Klarälven. På andra sidan dessa finns
trottoarer på kortare sträckor som
sedan leder till GC-väg eller mindre
trafikerad väg. Det kommunen kan
göra är att försöka göra dessa trafik-
säkrare men när är omöjligt att säga.
Trafikfrågor behandlas av Miljö- och
byggnadsnämnden.

Morgan Häggbom,tekniska förvalt-
ningen

Kompletterande frågeställningar
framförda vid sammanträdet: Farthin-
der i anslutning till övergångsställen?
Trafikljus? Flytta övergångsställen för
en förbättrad trafiksäkerhet? Är
gångtunnel ett alternativ? Information
till boende i området om
trafiksäkerhetssituationen? Svar:
Frågeställningarna överlämnas till miljö-
och byggnadsnämnden för hantering.

Efter tre dagars tävlan i
Todtmoos i Tyskland stod det

klart att Lena Westas-Havimäki
utklassat allt motstånd, vilket
innebär att hon numera kan
titulera sig världsmästare i
draghundsport  åttaspanns-

klassen.
16 km räknas i draghundsport som
sprintdistans, och segermarginalen

blev till sist hela 3 minuter.
Arbetskamraterna gratulerade Lena
med tårta och blommor, och hälsade
henne samtidigt tillbaks till jobbet på

biblioteket i Forshaga, efter ett
halvårs arbete på Friskolan.

Grattis och välkom-
men tillbaks Lena



13

Detta händer i Forshaga
Tipsa om

evenemang gratis!

På Forshaga kommuns hemsida
på Internet – www.forshaga.se,
kan man kostnadsfritt annon-
sera om det som är på gång! Ju
fler evenemang, desto bättre!

Det kan handla om idrott, dans,
bio, teater, föredrag, musik och
mycket, mycket mera!

Aktuella evenemangstips publi-
ceras också här i KommuN-
KontakteN!

Meddela till  kommunkansliet,
Box 93, 667 22  Forshaga.
Tel. 054-17 20 10, fax. 054-
17 20 88  eller per e-post till:
mattias.skold@forshaga.se

MARS

15 februari - 15 mars  Utställning med akvareller av Anette Flodin i Forshaga
bibliotek.

6 Kl. 18.30  Logen myran  av IOGT-NTO har öppet hus i Hvilan, Forshaga. Göran
Bengtsson, Östra Ämtervik kåserar. Kaffeservering

7 Kl. 20  Handboll div III herr Brukspôjkera - Mariestad. Deje Sporthall

8 Kl. 14  Handboll div II dam Brukspôjkera - Tibro. Deje Sporthall

8 Kl. 17.30  UKM - Ung Kultur Möts. Kulturfestival tillsammans med Kils kommun,
där alla mellan 13-20 år kan delta. Idrottshallen på Centralskolan i Forshaga. Kl. 22
uppträder Karlstadbandet Sparzanza

9 Kl. 18-20  Folkdans i Hvilan, Forshaga med Forshaga Folkdansgille, Ulleruds
Folkdanslag

11 Kl. 9.30 - 11  Frukostklubben i församlingshemmet i Forshaga. “Det är inte tiden
som går fort - det är livet” Eva Persson kåserar

15-28 mars  PRO ställer ut på biblioteket i Forshaga. Där visas bl a bilder från
        verksamheten och   Sy- och träslöjdsgruppens arbeten.

16 Kl. 18-20  Folkdans i Mons Församlingshem, Deje med Forshaga Folkdansgille,
Ulleruds Folkdanslag

20 Kl. 19.30  Musikcafé med Iggesundsgänget i Forshaga Folkets hus.

Entré 150 kr. Förköp tel. 054 - 87 30 40

21 Kl. 20  Handboll div III herr Brukspôjkera - Trollhättan. Deje Sporthall

23 Kl. 18-20  Folkdans i Hvilan, Forshaga med Forshaga Folkdansgille, Ulleruds
Folkdanslag

29 Kl. 14  Handboll div II dam Brukspôjkera - Ulricehamn. Deje Sporthall

29-30 Floorball Cup, skolinnebandy i Grossbolshallen. Arr. GS-86

30 Kl. 18-20  Folkdans i Mons Församlingshem, Deje med Forshaga Folkdansgille,
Ulleruds Folkdanslag

APRIL

5-6 Floorball Cup, skolinnebandy i Grossbolshallen. Arr. GS-86

6     Kl. 18-20  Folkdans i Hvilan, Forshaga med Forshaga Folkdansgille, Ulleruds
Folkdanslag

Forshaga PRO firar i år sitt 60-
årsjubileum. Vid vårt 40-års- och 50-
års jubileum var PRO Riks ordfö-
rande Lars Sandberg vår gäst. I år
kommer vice ordförande Nils Gus-
tavsson att delta.

Vi firar jubileet med en fest på
Folkets Hus lördagen den 29 mars
med tal, musik, underhållning, mat och
dans. damer, Karlstad (med bl.a
Margit Eklund) underhåller. Mat och
dryck, kaffe och tårta bjuder vi våra
inbjudna och Deje dragspelsklubb, vår
egen sånggrupp och Glada våra

medlemmar på och sedan dans så
länge vi orkar till dragspelsklubbens
toner.

Vi börjar firandet med en utställning
på biblioteket den 15 - 28 mars under
bibliotekets öppethållande tider. Där
visar vi gamla och nya bilder från vår
verksamhet, aktuella och äldre
handlingar. Sy- och träslöjdsgruppen
visar sina arbeten och sånggruppen
underhåller på lördagen den 15 mars.

Vi inbjuder alla våra medlemmar att
anmäla sig före den 20 mars, så att vi

kan beställa tillräckligt med mat av
Folkets Hus.

Välkommen du med att bli medlem i
PRO och delta i vår fest.  Du vet ju
att alla pensionärer med anhörig
maka/e/sambo är välkomna till oss
som medlemmar, även om de ännu ej
är pensionärer.

Vi är en rörelse med liv och lust och
ju fler vi blir desto starkare vi blir.

Forshaga PRO

Forshaga PRO firar 60-årsjubileum
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Vid årsskiftet var vi sammanlagt 11
474 personer i Forsaga kommun.
Femton färre än vid förra årsskiftet.
Mest beroende på utflyttningar
eftersom det var vi och Hammarö
kommun i hela Värmland som kunde
visa upp ett s k födelseöverskott, d v s
att det föds fler individer än de som
dör under ett år!

Varannan damernas – eller
herrarnas?

Könsmässigt är fördelningen så gott
som 50-50, eftersom antalet kvinnor i
Forshaga kommun är 5 739 till
antalet. Grabbarna är fyra färre,
nämligen 5735.

Flest tonåringar – och
medelålders

10-14-åringarna är flest: nästan tusen-
963 ungdomar, varav 481 är killar och
482 tjejer. Därnäst – i antal - kommer
vi i övre medelåldern, 55-59 år, som
totalt är 904 personer. Men där är det
vi ”tjejer” som är flest,470, medan
”grabbarna” bara är 434!
I antal kommer sedan gruppen 35-39
år, som utgör 887 personer, 50-54
åringar som är 832, tätt följda av barn
i åldrarna fem till nio år, som
tillsammans är 788 ( åtta fler pojkar
än flickor).

Ungdomlig befolkning?
Ålderspensionärerna bör av
statistiken att döma vara sammanlagt
1904 personer, räknat från 65 år och
uppåt. 865 herrar och 1039 damer.
Antalet barn i förskoleåldern är 881
och barn och ungdomar i lågstadiet till
första året i gymnasiet är 1961. 6 728
personer befinner sig i spannet mellan
18 till 64 år.
Om man lägger ribban på 44-45 år,
kan man konstatera att Forshaga
kommuns befolkning är ganska ung,
eftersom 6431 befinner sig under just
den ”medelpunkten”, medan 5043
befinner sig ovanför.

Ulla Henriksson
Kommunsekreterare

Befolkningsstatistik:

Har vi slutat minska?
LIP Klarälven – vad är det?

Många har hört ordet - men de flesta
vet inte vad det betyder. Bokstäverna
LIP står för Lokala Investeringspro-
gram och LIP Klarälven drivs av
statliga medel som beviljats våra fyra
Klarälvskommuner; Torsby, Hagfors,
Munkfors, och Forshaga.

Stödet till lokala investeringsprogram
har ett huvudsakligt syfte: Att påtagligt
öka takten i omställningen av Sverige
till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Ett
underordnat syfte är att bidra till ökad
sysselsättning. Riksdagen avsatte totalt
7,2 miljarder till lokala investeringspro-
gram under åren 1998-2003. Den 20
december 2001 beviljade regeringen
närmare 72 miljoner kronor till
investeringsprogrammet LIP Klarälven.
Vi i Forshaga kommun fick 12,4
miljoner av den kakan.

LIP Klarälven pågår under åren 2002-
2004 och består framförallt av tre
typer av åtgärder: energibesparing/
omställning, biotopvård och folkbild-
ning. För att genomföra dessa åtgärder
finns en folkbildare och en energi-
rådgivare i varje kommun samt en
koordinator och en biolog som är
gemensamma för hela LIP Klarälven.

Exempel på åtgärder inom LIP Klar-
älven:

Energi
-bidrag till fjärrvärmeanslutning,
installation av pelletsbrännare,
ackumulatortank mm

- utbyggnad av fjärrvärmeproduktion
och -nät (ej Forshaga)

-asfaltera NKlJ banan till cykel- och
inlinesbana

 - utbyte av oljepannor i kommunala
fastigheter

- rådgivning inför byte av värmekälla

Biotopvård
- restaurering av vattendrag för att ge
lax och öring bättre förutsättningar
(Klarälvens biflöden)

- uppbyggnad av s.k Värdekärnor som
skall fungera som rast- och
informationsplatser i Klarälvens närhet

Folkbildning
- skapa miljöinformation till hushåll och
företag, till exempel om källsortering
och farligt avfall

-kunskapshöjande insatser, bl a studie-
cirklar, utbildningar av arbetstagare osv

- miljödiplomering av företag, skolor
och föreningar

På vår hemsida  www.lipklaralven.nu
finns mer att läsa om åtgärderna och
hur långt vi kommit med olika projekt.
Ta också gärna kontakt med någon av
din kommuns representanter för LIP
Klarälven om du vill veta mer eller
kanske vill ha hjälp med något av oss.
Vi kommer också fortlöpande ha
information i Kontakten.

Har du frågor kontakta oss:
Koordinator Dan Johansson
tel. 17  21 32
Folkbildare/Samordnare Katrin Johans-
son tel. 17 20 04
Samordnare Åke Sjöberg
tel. 17 20 31
Energirådgivare Kåre Arvidsson
tel. 070 - 324 81 32

Kvarntorps häst- och

aktivitetscenter
håller årsmöte!

Föreningen, som bildades i somras
arbetar för en ny ridanläggning i

kommunen.

Medlemmar och andra
intresserade hälsas

välkomna

Onsdagen den 19 mars 2003
Klockan 18.00 i Forshaga Folkets hus

•Årsmötesförhandlingar

•Lars Wennerström från Hillbillys ranch
pratar Horsemanship och svarar på dina

frågor och funderingar i ämnet. Lars håller
kurser i Horsemanship och lastträning.

•Information och möjligheter att ge
synpunkter på det fortsatta arbetet med

att skapa en ny ridanläggning.

•Fika
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Det är nu som vi kommer in på hur
Deje-bruket blev hanterat.  AB
Mölnbacka-Trysil
hade undan för undan satsat stort på de
fina fabrikerna. Produktionen av
kraftpapper vid Klarafors Pappersbruk
i Forshaga hade tidigare lagts ned och i
stället koncentrerades denna
produktion till Deje. I Forshaga
fortsattes och utvecklades i stället
produktionen av pappers-säckar (av
säckpapper från Deje) ända till
Uddeholmsbolaget 1967 koncentrerade
all papperssäcktillverkning till Skoghall.

Mölnbacka-Trysil hade under åren
kompletterat de fem
pappersmaskinerna i Deje med en sjätte
som kom att få heta ”PM 10”.  Nr 1-4
fanns tidigare i Forshaga, nr 5-9 i Deje
där nu 10-an - en stor mångcylinders-
maskin - byggdes för produktion av i
huvudsak säckpapper.
Genom skicklig marknadsföring blev
efterhand Dejes säckpapper känt som
ett av Europas bästa, och flera av de
största säckfabrikerna på kontinenten
ville gärna ha Dejes säckpapper. Vi kan
bara nämna kunder som Erwin Behn
med tre fabriker i Tyskland,  Bates
Cepro Zakken i Holland,  Supersac AG
i Belgien liksom Barki i Frankrike.

Erwin Behn var så stor kund att vi fick

Ahlmarks-rederiet i Karlstad att köra
direkta båtar från Karlstad till en av
Behns fabriker, den som är belägen
invid Kiel-kanalen i Norra Tyskland och
hade egen kajanläggning för snabb
lossning. Men inte bara det fina
säckpapperet tillhörde
kvalitetsprodukterna från Deje, bland
annat spinn-papperet och
liningpapperet vann också världsrykte.
Textima AG i Schweiz fick varje vecka
ungefär en järnvägsvagn fullastad med
spinnpapper direkt från Deje och de
svenska fabrikerna,  P.A.Carlmark i
Älvängen, International Harvester i
Norrköping, Svenska
Bindgarnsfabriken i Limhamn med
flera, fick också fulla bil- eller
vagnslaster i princip varje vecka.

Och stora laster liningpapper gick
regelbundet till England där
Mölnbackabolagets gamla ägare The
Kellner-Partington Ltd , nu arbetande
som ensamförsäljare av Mölnbackas
produkter, hade många trogna kunder,
främst då Thames Board Mills Ltd, och
de kunde inte tänka sig annat papper än
det från Deje.

Dejeprodukternas fina kvaliteer var i
första hand orsakad av högklassig
pappersmassa från
den egna sulfatfabriken, men också på

väl underhållna maskiner och – inte att
förglömma - duktiga maskinförare och
engagerad personal. Att på de relativt
gamla Yankie-maskinerna producera så
tunt kvalitetspapper som 16-17 gram
pr kvadratmeter, vilket papper sedan
blev underlag för engångskarbon, var
faktiskt en bedrift.

Och det var noggrann personal i Deje,
och ingen produktion där fick släppas
iväg till kund utan noggrann provning.
Det hände ofta att vi på
Skeppningsavdelningen fick ”hålla
kvar” såväl båtar som bilar och också
tåg-sätt därför att provtagningen i Deje
inte var helt klar.  Ibland var det stora
problem med detta, men det löstes
alltid i bästa samförstånd med berört
rederi eller transportör. Ja,
Dejefabrikerna blomstrade verkligen
och för bruket som sådant syntes
framtiden verkligt ljus.

Willy Håkansson

LÄSTIPS FRÅN BIBLIOTEKET

I backspegeln  -Dejefabrikerna del 2

Bendoktorns dotter
Amy Tan
Ruth Young har passerat de fyrtio och
lever i San Fransisco med Art och hans
två tonåriga döttrar. Hon spökskriver
framgångsrikt New Age-böcker och livet
kunde varit ganska enkelt om det inte
vore för hennes mor, en kinesiska som
invandrade till Amerika på 50-talet.
LuLing har blivit glömsk och kommer
plötsligt med motstridiga uppgifter om
hur gammal hon är och vem hennes egen
mor var. Vad döljer sig bakom LuLings
svåra minnen från barndomen i Kina? När
modern får diagnosen Alzheimer
bestämmer sig Ruth för att forska i det
förflutna. En resa, kantad av skuld och
skam, som leder till insikten om att det
förgångna är vad vi väljer att minnas.

Sfinxen från Torsby
Petter Karlsson Jennifer Wegerup
I ett litet skogbryn i Svenska Torsby ser
en bekymrad mamma sin tioårige son
spela fotboll med sina nyinköpta lackskor
i lervällingen. Drygt fyrtio år senare är

gossen fortfarande en snobb men står nu
i stället på en gräsmatta i Japan med en
krävande nations förväntningar  och VM-
drömmar på sina välskräddade axlar. Hur
hamnade han där? Hur kunde en medioker
mittfältare från Sverige få världens
svåraste tränarjobb? Sfinxen från Torsby
är den heltäckande historien om världens
mest omskrivne fotbollstränare, Sven-
Göran Eriksson.

Ungdomsbok
Kärlek  och småspik
Cecilia Lidbeck
Cissi är på sommarlov hos släktingar i en
liten småstad. Hon får nya häftiga
kompisar med smak för det farliga och
förbjudna. Hon möter också kärleken. Han
heter Markus, och är nästan för bra för att
vara sann. Men när hon förstår vem han
är rasar allt…
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Forshaga kommun har antagit ett
uppdrag att få skolan och omvärlden
att tillsammans hitta nya sätt att
samarbeta. Uppdraget går under
namnet GRO (Grundskola-Omvärld)
och har initierats av Skolverket med
stöd av Svenskt Näringsliv och LO.
Målet för skolan är att få en bättre
måluppfyllelse, ge eleverna mer
verklighetsförankring i sitt lärande, en
realistisk bild av de framtida
yrkesmöjligheterna samt att öka lusten
att lära. För omvärldens del (dvs
näringsliv, organisationer, föreningar
etc) är målet att på ett tidigt stadium
profilera sig och göra PR för sin
verksamhet. För många företag behövs
en tidig rekryteringsstrategi för att
säkra överlevnaden i framtiden.

En grupp med representanter ifrån
både skola, näringsliv och landsting har
satts samman och denna grupp har i
sin tur tagit reda på hur de olika
parterna ser på samverkan i framtiden.
Utifrån kartläggningen har en
åtgärdsplan tagits fram, där olika
aktiviteter och satsningar ingår. En
deltids-koordinator håller ihop trådarna.

Samverkan mellan skola och omvärld
Eftersom uppdraget är öppet mot hela
grundskolan finns det en stor bredd på
vad samverkan kan innebära. Vi vill
fånga upp intresse på alla nivåer. För
att eleverna ska inse att samverkan kan
förhöja skolarbetet, måste lärarna
prova på och bli inspirerade.  Och för
att lärarna ska få möjlighet och
uppmuntran krävs att rektorerna
prioriterar och ser vinsterna. Likaså på
företagen behöver de olika nivåerna få
ta del i olika delar för att det hela ska
bli självgående.

Här följer några av de aktiviteter som vi
har på gång.

� Utökad Prao
En koncentrerad veckoprao passar inte
alla företag eller elever. Vi vill ge
möjlighet för elever att inhämta
kunskap utanför klassrummet. De kan
göra prao en dag i veckan under ett år,
på ett och samma företag och på så
sätt få en djupare inblick i företaget
och yrket. Samtidigt som företaget
lättare kan ta emot eleven så lär sig
denna samtidigt skolämnen ute i
verkligheten.

� Djupare samverkan
Istället för att bara gå ett studiebesök
ute på ett företag ”coachar” vi lärare
att samverka mer med företagen/

organisationerna. Ta in dem i de teman
man läser, låt eleverna få möta
samverkansparterna mer än en gång,
hitta på uppdrag som företagen ger till
eleverna. Nog är det mer intressant att
räkna ut försäljningsvinsten åt ett
företag i kommun än att räkan i
matteboken!

� Vuxenprao
Även vuxna behöver se andra
arbetsplatser och yrken. Vi ger
möjlighet för lärare att ”prao” hos på
företag i kommunen för att i mötet
med varandra även hitta nya
samarbetsformer.

� Externt mentorskap
Det finns många frågor och problem
som berör såväl skolvärlden som
företagsvärlden. Vi arrangerar
möjligheter för skolledare att få en
mentor utifrån som man kan bolla
problem och idéer med, för att på så
sätt få nya tankar.

Har du tankar kring detta eller vill vara
med och ta del av aktiviteterna? Hör av
er till Mattias Walan:
mattias.walan@forshaga.se

Föreningen Karavanen har tillsammans
med föreningen Zainab, från
Chefchaouen i Marocko, gjort en
förberedelseresa inför ett
utbytesprojekt. Projektet handlar om att
byta kunskaper och erfarenheter kring
samma problem och idéer.
Projektmedlen kommer från SalaIda
som hör till SIDA.
Två utsedda medlemmar från
Karavanen åkte till Chefchaouen strax
före jul. Ingen av föreningarna hade
tänkt på högtiden Eid el Fitr som tog
sin början just när vi anlände. Detta
gjorde att vi inte kunde besöka de
kurser för analfabetiska kvinnor som vi
planerat. Allt hölls nämligen stängt,
denna högtid är till för att alla
människor ska besöka  sina släktingar.
Vi strukturerade svenskar har lite svårt
med sådana missar i planeringen, men

Utbytesprojekt

det är ju också en del av utbytet att
försöka förstå och sätta sig in i andra
kulturer.
Föreningen Zainab anordnar just nu 72
kurser i de närmaste byarna, för
analfabetiska kvinnor. Vi blev”guidade”
runt i några riktigt fattiga områden, där
allt saknades. Det fanns inget vatten,
ingen el, ingen utbildning mm.
Efter jul kom två av Zainabs
medlemmar hit till Forshaga. Vi besökte

de handikappades olika dagcenter och
Samhall, Familjecentrum,
Biståndsprojektet i Deje, Rödluvan-
dagis, SFI-svenska för invandrare, del
ett för analfabeter och  kvinnojouren i
Karlstad. Detta var mycket uppskattade
besök eftersom det är sådana
verksamheter som står högt på
prioriteringslistan för uppstart i
Chefchaouen.
Båda föreningarna är överens om att
förberedelseresan varit lyckad och att
vi har mycket att lära oss av varandra i
ett kommande projekt.
Karavanen vill passa på att tacka Deje
Vandrarhem, Elsa och Alice, för att de
tog så väl hand om våra marockanska
gäster.

Inger Stenström
Karavanen
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Vecka 10
6/3  Indonesisk gryta, pasta. /
Vegetarisk gryta.
7/3  Tomatbräserad falukorv,
potatismos./Grönsaksgratäng.

Vecka 11
10/3 Fiskbullar,sås,potatis.
11/3 Lasagne./Veg.lasagne.
12/3 Slottsgryta, potatis. /Kikärtsgryta.
13/3 Risgrynsgröt,pålägg.
14/3 Pytt-i-panna, rödbetor./Veg.
pytt-i-panna.

Vecka 12
17/3 Casslergratäng, potatis./
Rotfruktsgratäng.
18/3 Korv Stroganoff,ris./Linsgryta.
19/3 Soppa, mjukt bröd, pålägg.
20/3 Fisk crispy, filsås, potatis.
21/3 Köttfärssås, spagetti./
Veg.pastasås.

Vecka 13
24/3 Pannkaka,sylt,keso.
25/3 Fiskarens festgratäng, potatis.
26/3 Biff Stroganoff, ris./
Grönsaksgryta.
27/3 Hovmästarbiff, sås, potatis./
Grönsaksbiff.
28/3 Grillkorv, potatismos./Veg.korv.

Vecka 14
31/3 Kokt höns,ris,currysås./
Veg,gryta.
1/4  Kalops, potatis./Rotfruktsgryta.
2/4  Stekt fisk,dressing,potatismos.
3/4  Pastasoppa, mjukt bröd,pålägg.
4/4  Ugnsfärs, sås, potatis./Veg.färs.

Vecka 15
7/4 Falukorv, makaroner.
Grönsakswok.
8/4  Schnitzel,sås, potatis./
Kikärtsbiff.
9/4  Tonfisksås,ris.
10/4 Pannbiff med lök,sås, potatis./
Veg.biff.
11/4 Skinkgratäng./Potatisgratäng.

Varje dag
serveras:Mjölk,matfett,bröd och
salladsbord.

Skollunch
Forshaga och Deje skolor

Vecka 10 (6-9 mars)
Torsdag: Vitkålssoppa med frikadeller alt.Högsbosoppa.
               Fruktkaka med vaniljsås.
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa.
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding.
Söndag: Kycklingfilè, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås

Vecka 11 (10-16 mars)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Tisdag:  Köttgryta med grönsaker, ris/potatis. Bärsoppa.
Onsdag:  Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt.
Torsdag: Isterband, stuvad potatis, grönsaker. Ananaskräm.
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis. Fruktsoppa.
Lördag: Fiskpudding, smörsås, potatis, grönsaker. Glass med bärsås.
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage.

Vecka 12 (17-23 mars)
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 13 (24-30 mars)
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: Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Vaniljpudding.

Vecka 14 (31 mars-6 april)
Måndag: Plommonjärpar, sås, potatis, grönsaker. Soppa.
Tisdag:  Stekt salt sill, löksås, potatis, råriva morötter. Fruktcocktail.
Onsdag:  Korv Stroganoff, ris/potatis,bönor. Färsk frukt.
Torsdag: Kött och grönsakssoppa. Våfflor med sylt och grädde.
Fredag:  Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm.
Lördag:  Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass.
Söndag:  Nötstek, gräddsås, potatis, blomkål, gelè.
                Äpplemaräng med grädde

Vecka 15 (7-9april)
Måndag: Monikas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa.
Tisdag:   Biff a la Lindström, sås, potatis,grönsaker. Jordgubbskräm.
Onsdag:  Fiskarens festgratäng alt. Dragonfisk, potatis, ärter.
                Ananaskompott.

Matsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger
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Årets UKM-festival i Forshaga
kommer att slå alla tidigare
deltagarrekord! Över sextio deltagare
är anmälda till fest(ival)kvällen den 8
mars i Centralskolans idrottshall,
vilket är en ökning med 100% jämfört
med fjolåret.
UKM, som står för Ung kultur möts,
är en möjlighet för ungdomar mellan
13 och 20 år att visa upp något de
skapat genom ett scenframträdande
eller en utställningsyta. Årets upplaga
innehåller ett 25-tal sceninslag och 5
utställare! Ett av kvällens
framträdande står ungdomar från vår
norska vänort Råde för. Även från
grannkommunen Kil deltar några
ungdomar. Konstformerna är vitt
skilda vilket ger festivalen en fin
bredd. Hantverk, folkmusik, hårdrock,
teckningar, teater, dans, origami,
poesi, sketcher och mycket mer
blandas till en helskön föreställning
när ungdomar och uttryckssätt möts.

Repetitionerna pågår under hela
dagen och klockan 17.30 börjar
föreställningen. Kvällens final blir en
konsert med Sparzanza, rockgänget
från Karlstad som bland annat är
kända från Arvikafestivalen och
DIST.
Parallellt med UKM-festivalen pågår
en föreningsmässa där kommunens
föreningsliv erbjuds möjlighet att visa
upp sin verksamhet för deltagare och
publik.
Hela arrangemanget planeras av en
entusiastisk grupp ungdomar som
liksom undertecknad ser fram emot
en fantastisk heldag fylld av skön

UKM blir jättefestival!
ungdomskultur.
Hoppas Du också finns med i publiken!

Janne Johansson
Ungdomscentrum

UKM 2003
Lördagen den 8 mars
Centralskolans idrottshall
17.00 Publikinsläpp
17.30 UKM-föreställning med paus
22.00 Konsert med Sparzanza
Servering och kiosk under hela
kvällen.
Inträde:
UKM-föreställningen: Fritt inträde
Sparzanza: 20 kronor
OBS! Café Träffen håller stängt och
flyttar sin verksamhet till
Centralskolan under UKM-festivalen!
Givetvis är både UKM och konserten
helt drogfria arrangemang!
Varmt välkommen till en kulturkväll
du sent kommer att glömma!

Kommunfullmäktige beslöt den 29
oktober 2002, att ändra
organisationen avseende kultur- och
fritidsfrågor. Verksamheten som de
senaste åren varit uppdelad på
kommunstyrelsen, avseende
fritidsfrågor och barn- och
utbildningsnämnden avseende kultur-
och biblioteksfrågor, sammanfördes
den 1 november 2002, till en
gemensam kultur- och
fritidsförvaltning, med
kommunstyrelsen som huvudman.

Den förre fritidschefen Jan C
Hagstrand, har utsetts till den nya
förvaltningens chef, med titeln
kultur- och fritidschef.

Kultur- och fritidsförvaltningen har
dessutom samlats i gemensamma
lokaler, vi sitter sedan årsskiftet på
Forshaga bibliotek, dit du med
förtroende kan vända dej för att få
svar på dina frågor om kultur- eller
fritidsverksamhet.

Förändrad organisation inom kultur- och fritidsområdet
I Forshaga kommun finns goda
förutsättningar för en meningsfull
fritid – tätortsnära friluftsområden –
natursköna bad – bra fiskevatten –
moderna och ändamålsenliga
anläggningar och lokaler såsom
bibliotek, Folkets Hus, ishall, simhall,
fina skidspår m m.

Här finns mer än 130 föreningar,
varav c:a 60 har barn- och
ungdomsverksamhet på sitt program.
Att samlas kring ett gemensamt
intresse, bidrar ofta till en positiv
utveckling.

I de gamla bruksorterna Forshaga och
Deje har idrotten traditionellt haft ett
starkt fäste.
Så är det i hög grad fortfarande. På
senare tid har dock kulturen haft en
positiv utveckling, inte minst gäller
detta inom musik och teater bland
ungdomar.

Alldeles oavsett om du väljer
fritidsverksamhet i kretsen av det rika
föreningslivet eller på egen hand –

berika din fritid!

Du hittar oss på följande adress:

Forshaga kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 93
667 22 Forshaga

Besöksadress: Storgatan 43

Tel. nr.:
Bibliotek     054 – 17 22 20
Filial Deje   0552 – 412 13
Kultur- och fritidschef
054 – 17 20 78
 mobil 070 – 316 28 11

Jan C Hagstrand
Kultur- och fritidschef



19

Råde, Forshagas vänort i Norge,
arrangerar i likhet med Forshaga
en årlig UKM-festival, där
ungdomar erbjuds att visa upp
vad de gör inom kulturområdet.
Liksom tidigare år var Forshaga
inbjudna att delta i Rådes UKM-
festival. Sex musikaliska
ungdomar packade väskor och
instrument och reste tillsammans
med Ungdomscentrum västerut
en lördagsmorgon i februari. Här
följer en liten bildkavalkad!

Forshagaungdomar möter Rådeungdomar

 Repetitionerna pågick in i det
sista, till och med i den nybyggda

Rådehallens omklädningsrum,
minuterna innan

scenframträdandet

Gruppen ”Mayija”, bestående av Evelina Löfdahl och Sofia Kyrk på
fiol samt Fredrik Sefton och Oskar Olofsson på gitarr, spelade

folkmusik.

Madelene och Therese Sefton,
kompade av Fredrik Sefton,

framförde en sång som Madelene
skrivit texten och Fredrik musiken

till.

festivalen samlades alla deltagare
på fritidsgården för att umgås,

”jamma” och äta pizza. Det blev
många möten och nya

bekantskaper. Här sjunger Therese
Sefton och Janne från Råde

norska och svenska
nationalsångerna

Biljardbordet var arenan för många norsk-svenska bataljer på
fritidsgården. Här är en stilstudie av Therese Sefton

Hela gänget från Forshaga. Från
vänster: Fredrik Sefton, Madelene
Sefton, Oskar Olofsson, Evelina

Löfdahl, Therese Sefton och Sofia
Kyrk
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Attraktiv skola
Forshaga har som 1 av 32 kommuner
blivit utvald att delta i skol-
utvecklingsprojektet Attraktiv skola.
Bakom projektet står följande ägare:
Lärarförbundet, Lärarnas Riksför-
bund, Sveriges Skolledarförbund,
Svenska Kommunförbundet,
Utbildningsdepartementet och Skol-
verket.

Syftet med Attraktiv skola är att
stärka kvaliteten i skolan och att öka
läraryrkets
attraktivitet. För att uppnå syftet finns
följande fem mål uppställda:
- att skapa arbetsorganisationer som
stödjer utvecklings- och kvalitetsar-
betet i skolan.
- att finna nya utvecklings- och
karriärmöjligheter för lärare
- att främja skolutveckling genom
samarbete med högskola och näringsliv
- att visa på vägar att sprida erfaren-
heter mellan skolor
- att sprida den kunskap och erfaren-
het som projektet genererar

I Forshaga ser vi Attraktiv skola som
en långsiktig och integrerad utveck-
lingsprocess
som syftar till att göra arbetet i skolan
mer stimulerande, utvecklande och
hållbart för alla. Attraktiv skola pågår
fram till 2006.

Val

VAD VILL FORSHAGA?

Forshaga värd för nätverkskonferens i attraktiv skola

… ATT LÄRARNA FÅR EN RE-
ELL MÖJLIGHET ATT MED
GLÄDJE UTVECKLA
VARDAGSARBETET OCH DÄR-
MED GÖRA LÄRARYRKET ATT-
RAKTIVT OCH HÖJA KVALITE-
TEN I SKOLAN.

I arbetet med att utveckla skolan är
lärarna tillsammans med rektorerna
skolans viktigaste resurs. Det är i bar-
nets/elevens möte med de professio-
nella pedagogerna och i en verksam-
het som organiserats för att stimulera
lärprocesserna som kunskapen tar
gestalt. Lärarnas arbete och utveck-
ling av lärarrollen är central för skol-
utvecklingen, skolans kvaliteten och
lärarrekryteringen.
Vi vill göra gemensamma, kraftfulla
ansträngningar för att den praktisk
pedagogiska vardagen, arbetet med
barn/elever, tydligare ska synliggöras.
De pedagogiska tillämpningarna, ska

sättas i fokus och utvecklas.
Erfarenhetslärande och en fördjupad
förståelse av uppdraget är viktiga
komponenter.
Att ha en kultur som inger trygghet
och som utmanar tankar och föreställ-
ningar i arbetslaget liksom rektorernas
pedagogiska ledarskap är bärande
delar.
Arbetslagens och skolornas själv-
förnyande förmåga ska utvecklas un-
der perioden. Detta ger en bra gro-
grund för att öka kvaliteten i skolan
och att göra läraryrket mer attraktivt,
som är
Attraktiv skolas två syften.

Attraktiv Skola i Forshaga innebär
ett tydligt V A L.
Vi ska satsa på: V ardagen
A rbetslaget   L ärandet ………..
för att göra våra skolor ännu bättre!

Nätverket
Götene, Kumla, Nora, Mellerud,
Strömstad, Stenungssund och Fors-
haga bildar Vänernnätverket inom
Attraktiv skola. Den 13-14 mars träf-
fas representanter för dessa kommu-
ner för åttonde gången och skall ut-
byta erfarenheter. Forshaga kommun
är för andra gången värd för konfe-
rensen som kommer att hållas på SPA
i Sunne. Forshaga kommun represen-
teras av tio deltagare, De kommer
från olika delar av vår skol-
organisation: Barn och utbildnings-
nämnden, fackliga organisationer samt
representanter från respektive rek-
torsområde i kommunen.En miljö som värnar om goda sociala relationer

Inflytande och delaktighet för alla barn/elever


