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Angelica´s kommentar

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.
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Fax: 054 - 87 34 61
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Tfn 054 - 17 20 06

Redaktör
Mattias Sköld
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Nummer Manusstopp Utgivningsdag

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

Alla barn har rätt till en trygg barndom.
De allra flesta barn upplever också
omtanke och kärlek.
Några barn växer dock upp i miljöer som
de flesta av oss har svårt att föreställa sig.
Vi märker dock av det:
Hembygdsgårdens fönster slås sönder,
sportfiskecentrums grillplats eldas
ideligen upp, inbrott i skolor görs och
tolvåringar driver omkring berusade på
vardagskvällar. Om det även var unga som
skändade gravar vet jag inte.
Så kallade pojkstreck har alltid förekommit
men somligt kan man inte med bästa vilja i
världen beteckna som vanligt ”bus”.
Snarare som ett rop på hjälp!
Barn behöver gränser och positiva
förebilder men framför allt behöver vi alla,
unga som gamla, bli älskade av någon.
Det är svårt att ta in att det faktiskt finns
barn som inte känner att någon bryr sig.
Kanske tänker de: Ingen älskar mig för
den jag är.
Hur kan det då bli annat än förstörelse
och hat?

Det satsas mycket resurser på förebyg-
gande ungdomsarbete och på att tillsam-
mans med de unga ordna aktiviteter.
”Kommunen” bryr sig men det är inte
”kommunen” som är förälder.
Livet är inte alltid lätt och då kan det vara
svårt att orka med föräldrarollen. Därför
finns bland annat familjecentrum som ett
stöd i föräldraskapet.

Varje barn är en bit av framtiden. Om det är

på gott eller ont avgörs av det omgivande
samhället. Föräldrar, barnomsorg, skola
och föreningar.
Till det omgivande samhället hör även du

och jag.
Vi måste återta vuxenansvaret för allas
barn. Vi kanske skall bilda en rörelse och
kalla den ”Reclaim the children”?
Säg ifrån när du ser något barn bete sig
orätt. Säg ifrån när du ser ett barn behand-
las illa. Det kan vara ditt engagemang som
avgör hur det går för just det barnet!

Så till något annat. Fast egentligen
handlar det också om känslor:
Forshaga kommun befinner sig just nu i
någon form av strukturomvandling.

2007 beräknas antalet elever i grundskolan
vara 300 färre än i år.
En omorganisation inom skolan måste
därför till.
Äldre människor väljer bort gruppboende.
Allt fler bor kvar hemma. Ett antal
gruppboenden kommer att behövas tas
bort.
Vi vet alla vad som kommer att hända när
vi tvingas anpassa kartan efter verklighe-
ten:
Motstånd, rykten, invändningar, rädsla
och oro, kringelikrokar och så småningom,
så småningom full fart framåt! Och rätt
vad det är kommer vi knappt ihåg hur det
var förr.

Trevlig sommar!

Nu kan Forshaga kommun erbjuda
autogiro. Fakturor gällande vatten och

renhållning, hyra, äldreomsorg och
barnomsorg kan fr. o. m. september 2003

betalas med tjänsten autogiro.

I samband med vårt erbjudande om
autogiro kommer vi inte längre att

skicka ut påminnelser på våra fakturor. Ett
inkasso-krav med avgift, för närvarande
150 kr, skickas 10 dagar efter förfallodag

om inte fakturan är betald.

Frågor angående autogiro kan ställas till:
Anita Westman, tel. 054 - 17 20 36
Lisa Andersson, tel. 054 - 17 20 21

Betala med autogiro

-är Forshaga kommuns
  informationsblad till invånarna
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Anta förslag till nya bidragsregler för
föreningar i Forshaga kommun och som
skall  gälla  från 2003-06-01
I takt med omvärldens förändringar finns
anledning att se över bidragsreglerna till
föreningslivet. Senaste bidragsöversynen
gjordes 1993.
I jämförelse med nu gällande bidragsregler
är de större förändringarna enligt följande:

25-års regel för verksamhetsbidrag.
Forshaga kommun, vill med denna regel
markera vikten av att föreningarna inte
bara arbetar för ungdomar, utan också
med ungdomar. Kommunens

Kommunfullmäktige har beslutat
verksamhetsbidrag riktas huvudsakligen
till barn- och ungdomsverksamhet (7 – 20
år), i syfte att få föreningarna att erbjuda
barn- och ungdomar en meningsfull och
aktiv fritid. Villkoret för att föreningen
skall vara berättigad verksamhetsbidrag,
är att föreningen måste ha minst en
person under 25 år i sin styrelse.
Undantag från villkoret kan ges efter
särskild prövning.

Folkhälsobidrag. En helt ny bidragsrubrik
som är ämnad att stimulera föreningar till
ökad fysisk aktivitet bland vuxna
kommuninvånare.

Fastställa följande avgifter att gälla vid
husvagnsuppställningsplatsen vid
Forshagaforsen ( Grisholmen) tills
vidare (säsong):
Husvagn/husbil  110 kr/dygn
Tält  100 kr/dygn
El    30 kr/dygn
TV/Data (prel.)   20 kr/dygn
Avgift utom säsong 50 kr/dygn (exkl. el)

Säsong omfattar tiden 15 maj – 30
september

Ulla Henriksson
Kommunsekreterare

Allmänhetens frågestund och kortfattad
information från kommun-ledningen är
två drag i kommunfullmäktiges arbets-
sätt.
Man har också bestämt att vissa sam-
manträden skall bjuda på olika kultur-
evenemang och att besluten skall
redovisas i Kommun Kontakten.
Tid för frågestunden avsätts från 18.30.

Frågorna skall vara skriftliga och insända
i förväg. Det innebär att de frågor man
önskar ta upp nästa sammanträde,
2 september 2003,

Ställ en fråga till kommunfullmäktiges frågestund
vid sammanträdet i Forshaga Folkets hus den 2 september

skall vara kommunkansliet tillhanda
senast 2002-08-12!

Information
Varje fullmäktigesammanträde inleds med
en kortfattad information från kommun-
ledningen om aktuella frågor mm som är
uppe till diskussion/
behandling sedan föregående möte. Dock
kan inga beslut fattas av kommunfullmäk-
tige i samband med dessa informations-
tillfällena.
Rubriksätt (om du e-postar så namnge)
brevet med Allmänhetens frågestund

030902. Skriv ned en fråga, idé eller ett
problem som du vill få diskuterat, och
skicka den portofritt till:

Forshaga kommun
Kommunkansliet
FRISVAR
6500 180 00
667 22  FORSHAGA

E-post: kommun@forshaga.se

OBS! Glöm ej att skriva ditt namn,
adress samt telefonnummer.

RÅDrummet konsument har i år under
perioden 1/1 - 30/4 registrerat 3003
kontakter. det är en ökning med 20 %
jämfört med motsvarande tidsperiod i
fjol. Glädjande ökar förköpsrådgivning
och information om lagstiftning inom
konsumentområdet. Fler näringsidkare
kontaktar RÅDrummet för att få informa-
tion i vissa ärenden.

Av de registrerade kontakterna var 940
reklamationer, dvs 31%.
Största ämnesområden var bilar 112,
boende 214 och hemelektronik 321
(varav internet 156).

Det är svårt att förstå telebolagens
information om priser och villkor när
mobilen används utomlands. det borde
vara betydligt lättare att jämföra priser och
abbonemangsformer mellan bolagen. Det
anser Post- och telestyrelsen och Konsu-
mentverket i en ny rapport.

Fem goda råd när du tar med
mobiltelefonen utomlands
1. Kontakta din mobiloperatör och undersök
om din mobil fungerar i det land du ska resa till.
2. Undersök vad det kostar att ringa, ta emot
samtal och skicka SMS. När du ringer från
utlandet kan du ofta välja mellan olika
operatörer, som ofta har stora prisskillnader.
3. Tänk på att di i annat land både betalar för
de samtal du ringer, och de du tar emot.
4. Läs i manualen till din mobiltelefon hur du
gör för att välja mobiloperatör i landet ifråga.
5. När du återvänder till Sverige, aktivera din
mobiltelefon så snart som möjligt, annars kan
den fortfarande registrera inkommande samtal
som utlandssamtal.

Energirådgivning
Energivagnen kommer att stå uppställd
vid Kommunkontoret mot Folkets Hus-
parkeringen varje onsdag mellan kl 9.30 –
15.00. Energirådgivare Kåre Arvidsson
finns på plats och ger dig tips och råd om
alternativ energi och svarar på bidragsfrågor.
Ej vecka 22, 26 och under juli månad.

   Kåre Arvidsson, Energirådgivare

VÄRLDSMILJÖDAGEN
Den 5 juni är det ”Världsmiljödagen”. I
Forshaga kommun firar vi detta genom att
servera KRAV-mjölk till alla skolelever och
all vårdpersonal kommer att bjudas på
KRAV-fika. Vi vill också passa på att
uppmana alla människor att göra någon
bra miljöhandlig denna dag.
        Mia Widlund, Agenda 21-samordnare
        Katrin Johansson, LIP- Klarälven

Konsumentvägledning

Konsumentvägledning
Tel: 054 - 29 73 01
alt. 054 - 29 73 02

Tel. tider: vardagar 13-16
Adress: Rådrummet

Kungsg. 12, 651 84 Karlstad

mobiltelefon i utlandet
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Den 2 maj startade min resa.
Jag satt på Arlanda tillsammans med två
ledare och fyra andra förväntansfulla
ungdomar. Vi var på väg till USA, tvärs-
över atlanten, på en studieresa. I tio
dagar skulle vi studera freds- och demokrati-
frågor i världens enda supermakt.
Organisationen som anordnade resan
var PeaceQuest International- som
arbetar för att främja en hållbar freds-
kultur i världen, bl. a. genom demokrati-
studieresor. Först tillbringade vi fem
dagar i Washington DC, där vi startade
med att lära känna staden, dess människor
och alla sevärd-heter. Sedan började det
verkligt intressanta. Dagarna fylldes av
möten med inflytelserika och spännande
människor. Den 5 maj besökte vi bl. a.
Sveriges televisions utsände, Svenska
Ambassaden, vi träffade mannen som
ansvarar för att bygga upp media i Irak-
Andrew Baird, som också tog oss på en
guidad tur i Pentagon! Vi besökte den
största fredsorganisationen i USA -
Peace Action, Världsbanken, State
Department (motsvarande utrikesdeparte-
mentet). Nästa dag stod en blixtvisit i
Philadelphia på schemat med bland annat
Independence Hall. Vi åkte sedan vidare
till New York. Där besökte vi platsen för
11: e september katastrofen - Ground
Zero, Frihetsgudinnan, China Town och
såklart en och annan skyskrapa…

Även här fick vi chansen att träffa
fantastiska människor som jobbade för
bland annat: UNICEF, UNDP (United
Nations Development Programme) och vi
fick även en guidad tur i FN byggnaden,
vilket var kul. Under våra många möten
diskuterade vi bland annat frågor som:
USA:s roll som stormakt, demokrati i
USA, EU vs USA, - är det en maktkamp?,
USA:s förhållande gentemot FN och
också Sveriges roll i FN. Kriget i Irak
diskuterades också, samt hur vi kan nå en
hållbar ekonomisk utveckling i världen. Vi
pratade inte bara med högt uppsatta
politiker och tjänstemän utan vi träffade
också ”det vanliga folket” och fick ta del
av deras åsikter. Det var mycket intressant!
Det är svårt att sammanfatta denna
otroligt givande och intensiva resa, men
om jag skulle rekommendera något till
andra ungdomar så är det utan tvekan
detta. Att få möjligheten att göra allt vi
gjorde, att diskutera med och få träffa alla
inspirerande och fantastiska människor

På jakt efter fred och demokrati

samt att uppleva en ny kultur är jätteroligt
och utvecklande! Jag tycker att det är
viktigt att så många som möjligt tar
chansen att åka iväg, för genom sådana
här resor så vidgas ens perspektiv och
internationella förståelse, och det är enligt
mig det som i längden kan leda till världsfred
…och dessutom är det otroligt kul!

Till sist vill jag tacka alla som hjälpt mig
iväg på denna resa: Forshaga kommun,
Rotary, Lions, Svenska Kyrkan, Central-
skolan, familjen...och såklart PeaceQuest
för ett suveränt initiativ och fantastiska
ledare!

         Marie Persson

Möte i FN-byggnaden med Laurenti, amerikansk FN-ambassadör.
Från vänster: Evyn Kaffaf, linda Phekonnen, Seval Mert, Laurenti,

Marie Persson, Siv Rabnor (ledare), Therese Wulff

Utanför Vita Huset

Vid besök hos Voice of America

26 april hade HK Brukspôjkera
säsongsavslutning för alla sina lag, från
seniorer ner till de minsta sjuåringarna i
handbollsskolan.
Över 200 spelare invaderade torget i
Deje där diverse aktiviteter väntade.
Radarmätning av skotthastighet var
populärt. Fredrik Olsson, 14, sköt över
90 kilometer i timmen, och nästan lika
hårt som de bästa seniorerna. Linn
Moen, 12, var bäst av alla i
prickskjutning.

Räddningstjänsten var på plats
och erbjöd åkturer i både brandbil
och utskjutsstege. Det senare en
höjdar-upplevelse för såväl stora
som små.
HK Brukspôjkera kan summera en
lyckosam säsong, där såväl seniorer
som ungdomslag visat bra resultat.
Och dessutom fortsätter verk-
samheten att växa. I vinter fanns 21
lag plus 40 barn i handbollsskolan.

Per Larsson

Brukspôjkeras avslutning inleddes med att 200
spelare och ledare formerade sig för flyg-
fotografering utanför sporthallen i Deje

Säsongsavslutning Brukspôjkera
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Några katter har setts stryka omkring
i industriområden på jakt efter mat,
andra tagit sig in i vedbodar och garage.
Också har vi historien om Putte, som
bokstavligt talat sprang in i väggen…

Marie Hedén och hennes tre eldsjäls-
kamrater i Djurens Vänner arbetar ideellt
med att ta hand om övergivna katter. En
verksamhet som funnits i Deje sedan
mitten av 90-talet. Den ombyggda ved-
boden har gjorts om för att kunna
inhysa ca 15 katter, och här finns också
en stängslad rastgård katterna tagit i
besittning. Här finns bl. a. klösträd,
utställda matskålar, kattoaletter, leksaker
och 2 små rum för karantän. Marie
berättar att de små rummen används för
katter som kommer nya, för att vänja sig
vid de andra katterna. Det kan också
vara katter som i är där i väntan på
veterinärsbesök.

Katthemmet hos Djurens Vänner i Deje

-Alla katter som kommer hit blir
steriliserade, vaccinerade och ID-märkta,
säger Marie. Hon berättar vidare att det
är ca 60 katter varje år som får ett nytt
hem via Djurens Vänner. Katter som kommer
från hela Värmland, men främst ifrån när-
området. Ifjol tog vi hand om 19 katter
som fanns inom kommunen, säger Marie.
Men hur finansieras verksamheten?
Kattmat, kattsand, veterinärsbesök,
el…detta måste kosta en hel del pengar?
Driften som inkluderar allt detta kostar
ca 80 000 om året, berättar Marie.
-Det är pengar vi får in ifrån våra i
dagsläget 210 (vi vill gärna bli fler)
medlemmar. Medlemsavgiften uppgår till
100 kr/år för enskild medlem, och 125 kr/
år för hel familj (betalas in på postgiro
419 51 – 5). Förutom medlemsavgifter
och gåvor har vi bössor utställda på de
tre djursjukhus vi samarbetar med, och
vi deltar också på marknader, etc i mån
av tid. Vill du på annat sätt hjälpa till
med utfodring, städning, renovering,
målning, etc kontakta gärna Marie på tel.
070-514 18 47.

Marie Hedén utanför katthemmet

Vart kommer de hemlösa katterna ifrån?
Många är sommarkatter, som inte är
önskvärda längre och därför bara lämnas
till en plågsam död. Tron att katter klarar
sig själva, -de kan leva på möss och sånt,
finns hos människor, mest ett sätt att
dämpa det egna dåliga samvetet. Förutom
sommarkatter kan det vara katter som har
husse/matte som blivit sjuk, är för
gammal, är missbrukare, flyttar, etc.

Historien om Putte (och Sverker)
Efter ett telefonsamtal om en katt som under
en tid setts stryka omkring i Nolgårds
industriområde, och som dessutom betett sig
lite underligt, styrde representanter från
Djurens vänner kosan mot Hammarö. Väl där
uppmärksammades att katten gick lite vingligt
och att han rätt var det var gick rakt in i en
husvägg. Katten togs med till veterinär, där en
mindre hjärnskada konstaterades. Putte kunde
inte se rakt fram, utan hans synfält vetter åt
båda sidor. Han ser inte det som är närmast,
men allt runtikring alltså. Inte så konstigt att
han såg lite vinglig ut och att han gick in i en
vägg, han såg den helt enkelt inte. När Putte
kom till Djurens Vänner träffade han många
nya katter, men främst träffade han Sverker.
Sverker är en kattkille som fungerar som en
diplomat i katthemmet. Han går emellan när
det bråkas och kivas och han är otroligt snäll.
Han är också ganska blyg. Men inte för Putte,
de blev snabbt allra bästa kompisar, som ler
och långhalm. Vill någon bråka med Putte, ja

då kommer Sverker till undsättning på
momangen. Ska det lekas, ätas, tvättas etc, ja
då görs det bäst med sällskap. Den allra bäste
vännen. Putte och Sverker. Putte har gjort
stora motoriska framsteg på den tid han varit i
katthemmet. Han är lite försiktigare i sina
rörelser så att han inte krockar med saker, inte
lika vinglig, ochefter några träningsförsök går
han nu obehindrat uppför och nedför en stege!
Han leker och busar med Sverker. Det enda
dessa båda kattpojkar saknar är ett riktigt
hem. Båda vill ha ett lugnt, barnfritt hem, de
vill vara inomhus, och de
VILL VARA TILLSAMMANS!

  Mattias Sköld, informatör

Sverker och Putte är bästisar!

Cilla är en sällskaplig kattjej på 2 år
som vill kunna få gå ut

Katter söker nya hem

Tjejen Fussy söker en kattvan husse/matte i
ett lugnt hem. Vill vara enda katten och inne

Ajax, blyg kille ca 1 år som vill vara inne

Zorro, en mycket socialkille på 2 år som
vill vara ensam katt och få gå ut

Intresserad att skaffa katt?

Kontakta Djurens vänner på

tel. 070-514 18 47

Mån, ons, fre kl. 18-19
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På miljö- och hälsoskyddskontoret tar vi
ofta emot frågor och klagomål som rör
katter. Ibland vet man vem som rår om
katten, men lika ofta springer den vind för
våg utan att man vet vem som ansvarar
för den.

Både människor och katter far illa när
tillsynen brister!
De katter som är ute mycket utan tillsyn
förorenar ofta i bl a sandlådor och
rabatter. De kan också smita in som
objudna gäster i hus där man ställt upp
fönster och dörrar för vädring. Särskilt
besvärligt är detta för allergiker som kan få
svåra andningssvårigheter som följd av
ett oönskat kattbesök i bostaden. Ofta kan
kattproblemen också leda till grannosämja.
Är katten helt övergiven blir den med
tiden förvildad och skygg, och den har
svårt att klara sig själv i det fria.

Försvagad av undernäring blir den lätt ett
offer för trafik eller rovdjur.

Tänk på att…
…hålla katten huvudsakligen som
innedjur. Ge den en klösbräda och några
andra leksaker så att den kan aktivera sig
inomhus. Busa med den ibland!
… ge katten en latrinlåda med sand eller
annat strö, så att den kan uträtta sina
behov på en accepterad plats inomhus.
Håll lådan torr och ren.
…kastrera/sterilisera katten och minska
därmed risken för oönskade kullar och
konflikter med andra katter.
…tidigt vänja katten vid sele. Håll den
alltid under uppsikt vid rastning utomhus.
…öronmärka eller ha halsband med
hemadress på katten, så att den går att
identifiera och inte blir ihopblandad med
vildkatter.
…aldrig skaffa sommarkatt.

Även hundägarna har ett ansvar både
gentemot sina kelgrisar och mot
omgivningen. Så här säger lagstiftningen
om hur hundar ska hållas och skötas:

Miljökontoret informerar om katter…
Hunden ska behandlas väl och skyddas
mot onödigt lidande och sjukdom.
Genom att se till att hunden får friskt
vatten, väl sammansatt kost samt fysisk
och psykisk träning är de mest grund-
läggande kraven tillgodosedda. Givetvis
får man inte slå hunden!

Hunden ska förvaras, skötas och hållas
under sådan tillsyn att den inte orsakar
olägenheter eller skador.
Det innebär t ex att den inte får störa
genom ständigt skällande/ylande, skrämma
förbipasserande eller bita andra hundar.

Hundägaren äger ett strikt
skadeståndsansvar,
dvs han/hon är skyldig att ersätta den skada
som orsakats av hunden – även om han/
hon inte har vållat skadan! Detsamma gäller
den som tillfälligt tar hand om hunden.

Under tiden 1 mars – 20 augusti får
hunden, oavsett ras, inte vara lös där det
finns vilt. Den måste vara kopplad om den
inte är mycket väldresserad. Under andra
tider på året ska man ha den under sådan
uppsikt att den hindras från att driva eller
förfölja vilt (gäller inte vid jakt).

   Eva-Karin Lindner
   Miljö- och hälsoskyddskontoret

…och om hundar.

En fantastisk möjlighet!
Vet du om att alla vuxna har möjlighet att
utveckla sig inom Komvux i Forshaga?

Vårt kursutbud ger dig möjlighet att välja
de kurser du finner intressanta. Du kan
välja mellan olika kärnämnen som
svenska, matematik och engelska eller
kurser inom data, samhällsvetenskap
(samhällskunskap, historia och
psykologi), naturkunskap eller ekonomi.
Hos oss finns kurserna på olika nivåer
vilket medför att du kan välja och
kombinera så att dina behov tillgodoses.
Du kan välja att studera på heltid eller
bara någon enstaka kurs, vi tror oss
kunna anpassa utbildningen efter just
dina behov. Att all undervisning
dessutom är gratis, gör ju inte saken
sämre. Du betalar bara för kursmaterial.

Verksamheten vänder till sig alla vuxna i
kommunen. Detta betyder att även
yrkesverksamma ges möjlighet att delta. I
våra distanskurser kombinerar merparten
av våra elever studier och arbete. Det har
varit glädjande att vi sett en ökning av
äldre på senare tid i det livslånga
lärandet, ni behövs i ett levande samhälle.

Komvux i Forshaga har många inriktningar.
Man kan studera allt från svenska för
invandrare, grundskolekurser, gymnasie-
kurser och kvalificerad yrkesutbildning.
Vi finns här för dig.

Om det var länge sedan du studerade och/
eller känner dig osäker kan någon av våra
studievägledare, Bodil Kignell,
054 - 172 049 eller Lisbeth Århammar
054- 172 242, hjälpa dig.
Dom kan hjälpa dig med allt som rör dina
studier. Det kan vara frågor om finansiering
av studier, vilka kurser man bör läsa eller
andra funderingar du har. Vill du ha mer
information så finns dessutom vår kurs-
katalog med mer information tillgänglig på
kommunkontoret (växeln), på arbetsför-
medlingen, på biblioteket eller via Internet,
www.forshaga.se, klicka på Barn och ut-
bildning, sedan på Gymnasieskolan/Komvux.

Skillnaden mellan andra skolformer brukar
upplevas som stor. Det är inte ovanligt att
våra elever ger oss beröm för vårt sätt att
bedriva undervisning. Låt oss visa dig
vad vi kan göra för dig. Våra studerande
får regelbundet utvärdera oss och
resultatet av detta är vi mycket stolta över.

Huvuddelen av vår undervisning är
förlagd till Forshaga Folkets Hus. Nära,
centralt och lätt att hitta till oavsett om du
bott länge i kommunen eller om du är
nyinflyttad. Alla är hjärtligt välkomna.

Om du nu känner att du skulle vilja
studera hos oss till hösten så står dörren
fortfarande öppen. I mån av plats tar vi
emot sena anmälningar och dina
möjligheter ökar om du anmäler dig så
snabbt som möjligt.

Vår utbildning genomsyras av
värdegrunden och alla människors lika
värde i ord som i handling. Demokrati och
elevinflytande i verksamheten är en
självklarhet, som elev är du med och
planerar kursens genomförande. Du
erhåller betyg på avslutade kurser vilket i
sig kan öppna nya dörrar för dig i
framtiden.

Vi går nu in i en spännande utveckling av
verksamheten. Samhället, skolan och
forskning har lett oss in i en förändring.
Komvux i Forshaga går mot någon form
av utvecklingscentra för studier. Där ingår
dels vår nuvarande verksamhet dels
kommer det att finnas möjligheter för
distansstudier på högskola/universitet.

Komvux i Forshaga
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 I ett framtida perspektiv tillkommer också
fortbildning för företag och organisationer
inom kommunen samt ett ökat och
fördjupat samarbete med arbetsförmedling
och försäkringskassa.
Vi är övertygade om att ”förändringens
vindar” kommer dig till gagn så att du
kan stärka din position såväl inom
samhället som i en yrkesroll. Vi har för
avsikt att hålla kommunens invånare
informerade i kommande artiklar i
Kommunkontakten.

Så om du vill och vågar så ser vi fram
emot att få hjälpa dig:

Du har möjligheterna till din framtid
Du kan välja olika nivåer och olika kurser
eller kombinera som du önskar
Du väljer omfattning själv

Du får professionell vägledning

Alla vuxna kan delta

Utbildningen sker i Din närhet

Du får en personlig utveckling på flera
plan
Det finns platser kvar inför höstterminen

          Stefan Axelsson
          IT-Pedagog, Komvux

Vi beger oss 650 år tillbaka i tiden och hamnar mitt i ett medeltida äventyr när

pesten härjar som värst i landet, när striderna kring laxfisket står som hetast
och när pilgrimer färdas till Nidaros för att besöka St Olovs grav.

I 1350-talets Deje fanns en man, vars namn har överlevt sedan dess.

En märklig och mäktig man. Han kallas Ulle Bonde - storbonden från Ullerud.
Och sällan har väl någon svensk rollfigur varit så omvälvd av mystik och myter som
han...

Teateräventyret bygger på medeltida dokument rörande laxfisket, klostertraditionen,

pesten och sägner om Ulle Bonde och hans familj.
Nu är det dags igen - i ny tappning - fritt efter Sjöqvists manus...
...eländes elände, kärlek, action och dramatik på hög nivå!

PREMIÄR 20 AUGUSTI - KL 19.30

Övriga föreställningar
21, 22, 23, 24 / 8

GAMLA SÅGVERKSOMRÅDET - DEJE

PUBLIKPLATS UNDER TAK

Nu kör vi igen! Efter förra årets kritikerrosade teatersuccé;

Lusten finns Gråten är borta kan vi i augusti presentera en kulturskatt som är väl
värd att bevaras. Det är Fridolf Sjöqvists pjäs om Ulle Bonde som spelades i
Katrinebergsparken 1935 och 1952 med f lera tusen människor i publiken!
Nu har manuset dammats av och bearbetats för att passa dagens publik. Årets
föreställning bjuder på mer musik och action än tidigare uppförande och vi är
stolta över att än en gång skapa ökade förutsättningar för kulturlivet i vår
gamla bruksort. En bruksort som en gång i tiden f lödade av musik och teater...

Ulleruds Teateraktörer tackar Torbjörn Sjöqvist (son till Fridolf Sjöqvist)
och presenterar årets stora teaterhändelse:

...MED HÄSTAR, SLAGSMÅL, ÖVERFALL, MUSIK OCH ROMANTIK...

Biljettbokning
073-800 24 78

biljetter@ullebonde.com

Frivillig Resursgrupp
Kommunen och Forshaga Civilförsvars-
förening förstärker den nyligen etablerade
Resursgruppen med 7 nyutbildade förenings-
medlemmar. Resursgruppen, som står till
kommunledningens förfogande för insatser
vid fredstida olyckor, förväntas kunna utföra
informationsuppgifter, bistå kommunens
POSOM-grupp, sambands- och stabsarbete mm.

        Åke Weinegren

Från vänster: K-G Lindgren, Berit Carlsson,
Magnhild Klittsäter, Tor Magnusson,
Bengt Jonsson och Gösta Århammar.
Saknas på bilden gör Thomas Larsson

Turistbyrån sommaren 2003
Hos oss på Turistbyrån/Sportfiskecenter
(vid Forshagaforsen) kan ni få hjälp med:
-tips om fiskeplatser, evenemang & aktiviteter
-fångstrapporter
-tips på logi & övernattning
-försäljning av fiskekort & souvenirer

 -information och broschyrmaterial om
  Forshaga kommun, Värmland men också
  om övriga Sverige
 -kaffeservering

Öppettider: 10 juni-15 augusti
måndag-fredag kl. 9-18
lördag-söndag kl. 9-16

Tel. 054 17 20 75

Till dig som vårdar/har ett stort ansvar för
en närstående, långvarit sjuk anhörig.

Vill du ha avlösning för att få möjlighet till
några lediga timmar för egen del eller för
att i lugn och ro kunna träffa andra i
samma situation?

Välkommen att kontakta Maria Schnelzer,
tel. 054 - 17 23 30 alt. 0730 - 48 28 24

Anhörigstöd
i Forshaga kommun
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Bebis-
uppvaktning!!!

Albin Hagström Emilia Forsgren-Säf

Josefin Gråberg-Friman Lisa Mali Lisa Olm

Kommunalrådet Angelica

Rage ser uppdraget att besöka

alla nyfödda och deras familjer

som en ”guldkant på sitt poli-

tiska uppdrag”. Hennes besök

aviseras alltid, både av BVC

och från kommun-kansliets sida.

Med sig till den nya

familjemedlemmen har hon

blommor, presentkort på baby-

massage och ”Forshaganallen”

inköpt hos Palle Media AB.

Sidorna 8-9 och 16.

8

Vi i Gröna Huset på Grossbolsskolan har
medverkat i Gro-projektet (grundskola och
omvärlden), där man samverkar med andra
organisationer och företag.

I vårt tema “Dra åt skogen” hade vi
förmånen att samarbeta med Bengt
Zetterkvist på Jägarförbundet, som
besökte oss i skolan. Han berättade om
våra fyra vanligaste rovdjur utifrån sina
egna upplevelser på ett mycket
spännande sätt.

Vi hade även förmånen att jobba med
kartritaren Mikael Skalstad, som har det
egna företaget Karthuset i Forshaga.
Tillsammans var vi på SISU-gården, där
han ordnade olika aktiviteter inom
orientering och kartkunskap.

Både barn och personal tyckte, att det var
en lärorik och rolig dag.

Vi avslutade temat med en heldag
tillsammans med “Skogen i skolan” och
Skogsvårdsstyrelsen. Barnen gick runt på
olika stationer, som t ex röjning,
artkunskap och hinderbana.

Tema ”Dra åt skogen”
Det har varit mycket givande för både
barn och personal att arbeta med andra
yrkesgrupper. Vi har haft soliga och
härliga dagar i skogen.

Ett stort tack till Bengt, Mikael, Jens,
Magnus och Betty!

Personalen i Gröna Huset, Grossbolsskolan
Bengt Zetterkvist berättade om våra

vanligaste rovdjur

Magnus från Skogsvårdsstyrelsen visar
hur röjning går till



9

Vera Johansson

Lova Nilsson Madeleine Högberg Ozzy Siöström

Safin Karimi Tristan Elmberg Viktor Skog

9

Zacharias SundholmWilliam Björkman-Flodin
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LÄSTIPS från Biblioteket
Synderskan
Petra Hammesfahr
En till synes helt vanlig hemmafru, Cora
Bender, sticker en sommardag plötsligt
ihjäl en, som hon uppger, för henne okänd
man. Hon erkänner lättad och allt verkar
klart, det beror på sinnesförvirring.
Kommisarie Grovian söker dock efter ett
skäl till det skenbart meningslösa dådet
och gräver mot hennes vilja i hennes
förflutna. En hemsk uppväxt med religiöst
fanatisk mamma, dödssjuk syster, maktlös
fader och en självpåtagen skuld visar att
också förövare kan vara offer.
Coras barndom, skildrad med stor
medkänsla men utan sentimentalitet, är
skakande läsning. Samtidigt är det en
utomordentilgt fascinerande och
fängslande bok om en ung kvinna, som
försöker skapa ett normalt vuxenliv.
Hennes försök attvara en god hustru och
mamma hjälper inte mot den oförklarliga
tomhet som hon känner.
Hammesfahr skildrar övertygande och på
ett utmärkt språk Coras samvetskval och
skuldförträngning. De utmärkta
personteckningarna bidrar också till att
göra romanen mycket spännande och
läsvärd.

En doft av apelsin
Joanne Harris
Dunkla händelser, kärlek och svek finns
nedskrivna i den hemliga receptsamling
som är Framboise Simons enda arv från
sin mor. Boken har hon med sig när hon
under falskt namn återvänder till sitt
barndomshem i den lilla byn vid
Loireflodens strand där hon startar ett
Crêperi. Ingen i byn vet vem den mystiska
änkan egentligen är. Att hon köpt den
fallfärdiga gården och rustat upp den
betraktas med respekt. Men det förflutna
hinner upp henne, med minnen från
uppväxten i skuggan av den dominanta
modern och upplevelserna under kriget
och ockupationen. Ju mer hon fördjupar
sig i moderns dagbok desto klarare träder
bilderna fram från en tragisk barndom i
krigets skugga och dramatiska händelser
som ännu ger återklangi byns dagliga liv.

Älskar, älskar inte
Hans-Eric Hellberg
Kär i Lotta?
Var det inte det hjärtat betydde?
och Lotta kär i Jonnie.
Någonting gick sönder inom Katarina och
hon började blöda invärtes. En smärta
som växte och växte. Hjärta och smärta.
Miljoner låtar handlade om det. Men det
var sant. Det var sant! Det gjorde ont.

Katarina är kär i en knasboll som heter
Jonnie. Det är outhärdligt. Och skönt.
Men när Katarina börjar misstänka att
Jonnie kanske tycker mer om Lotta än om
henne är det bara outhärdligt. Detta är
fjärde boken efter Kram, Puss och love
love love. Hans-Eric Hellbergs böcker
chockerade de vuxna med sin
frispråkighet om sex när de kom ut på
1970-talet, men ungdomarna älskade dem.

Kökets Hjälte är ett av Skånemejerier nyinstiftat stipendium som ges till en person
som varje dag gör stora insatser i restaurang/storkök i landet.

Ann-Marie Andersen -Kökets hjälte 2003

Ann-Marie Andersen är kokerska
på Centralskolan i Forshaga.
Utöver eleverna vid Central-
skolan äter även kommunens
200 friskoleelever i matsalen.
Dessutom levererar Ann-Marie
lunchmat till kommunens
konferensanläggning Slottet,
samt lagar mat till olika personal-
sammankomster.

Ann-Marie Andersen erhåller stipendiet och titeln Kökets Hjälte 2003
med motiveringen:
Med små medel har hon lyckats göra centralskolans matsal till en trevlig,
välkomnande matmiljö. Ett välkomnande salladsbord, med såväl varm som
kall vegitarisk mat, smör och bröd, möter matgästerna. När man sedan
kommer till platsen för varmrätterna möts man av vacker väldoftande
mat. Mycket stor variation i vad som bjuds dag från dag kännetecknar
Centralskolans meny. Personalen som, under Ann-Maries ledning, arbetar
i köket och matsalen sprider en välkommnande vänlig atmosfär. För Ann-
marie är ingenting omöjligt - med stort tillmötesgående fixar hon till
smakliga måltider även om hon måste ta till kvällar och helgdagar.
Hon är en matens pärla!!!

Öppen scen vid
Dyvelstens

Flottningsmuseum
Torsdagen den 24 juli 2003 mellan

klockan 19-23 arrangerar Värmlands
Museum i samarbete med Forshaga

kommun och Studiefrämjandet en öppen
scen vid Dyvelstens Flottningsmuseum

i Forshaga.

Scenen riktar sig till alla ungdomar
mellan 14 och 25 som spelar eller

sjunger, såväl solister som grupper. För
de som önskar finns tillgång till PA,

trumset, två gitarr- och en
basförstärkare. Alla musikgenrer är

välkomna och först till kvarn kommer att
gälla. Anmälan görs på plats, tidigast två

timmar före start, men eftersom
arrangemanget är ett försök vid

Dyvelstens Flottningsmuseum tar vi
gärna emot intresseanmälan tidigare.

Obs, vid kvällsarrangemang
på Dyvelstens Flottnings-

museum hänvisas bilburna
gäster till parkering vid

Löveds gravfält
(400 m norr om museét)
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Tekniska informerar
Gatorna i kommunens bostadsområden är
ofta smala och häckar som inte hålls efter
kan påverka trafiksäkerheten. Enligt Plan-
och bygglagens 3 kap 17§ skall både
bebyggda och obebyggda tomter hållas i
vårdat skick så att risken för olycksfall i
trafiken begränsas. Det innebär t ex att
buskar och träd som växer för högt skall
hållas efter så att de inte skymmer sikten i
trafiken.

Häckar mm vid korsningar
Allmänt kan sägas att häckens höjd inte
bör överstiga 70 cm vid korsning mellan
bilväg och gång- och cykelväg eller med
annan bilväg samt vid tomtutfarter.
Längden på det nedklippta området
varierar beroende på typ av korsning men
räkna med att det gäller en sträcka av upp
till tio meter åt vardera hållet från gatu-
korsningen.

Vid utfart från en tomt gäller att sikten är
fri minst 2,5 meter från gatan eller gång-
banan. Tänk på att smyga ut med bilen
eller cykeln. Det är du som kör som är
ansvarig om något skulle hända!

Buskar och träd vid gång- och körbanor
Om du ska plantera en ny häck tänk på att
sätta den minst 60 cm från tomtgräns mot
gata eller gångbana då minskar risken att
växterna sprider sig ut i gångbanan. Det
bästa för trafiksäkerheten är givetvis att
du inte har träd eller buskar som tenderar
att växa ut över gångbanan och gatan
utanför din tomgräns. Om de gör det - tänk
på följande:

Över gående på trottoar måste du ta bort
växtligheten upp till 2,5 meter annars slår
grenarna de gående i ansiktet eller

skymmer sikt och trafikmärken. Är det
däremot en gång- och cykelväg som
plogas på vintern utanför din tomt
behöver den fria höjden vara 3,5 m.

Över körbanan måste det vara 4,6 meter fri
höjd så att lastbilar och andra stora
fordon kan köra fritt.

Frågor
Har du några frågor eller synpunkter är du
välkommen att kontakta oss på tekniska
förvaltningen.

Förbättra trafiksäkerheten – klipp häcken!

Vid Forshagaforsen finns idag en
byggnad för turistbyrån och för
service till de besökare som kommer
för att fiska. Några platser för
husvagnar finns i anslutning till
byggnaden. Som ett led i arbetet med
att utveckla Forshaga som en exklusiv
sportfiskekommun har
kommunfullmäktige beslutat anslå
medel till en utbyggnad av området.

För att skapa förbättrade möjligheter
till övernattning kommer en utbyggnad
av servicebyggnaden att ge plats för
större hygienutrymmen inklusive
handikapptoalett, matplats, kök samt
förrådsutrymmen.

Antalet campingplatser utökas till
totalt 24 stycken. De förses med
gräsmatta och omgärdas av
häckplantering. Parkering och
infartsväg asfalteras och hela området
vid älven snyggas upp.

Kostnaden för utbyggnaden beräknas
till 3 miljoner kronor. Finansieringen
sker genom en omföring av medel ur
budget för 2003 (2,8 Mkr). Resterande
belopp täcks av bidrag från
Fiskevårdsområdesföreningen.

Arbetet med campingen beräknas vara
klart i slutet av juni.

Fiskecamp i
Forshaga

Tennisbanorna vid Bruksgatan i
Forshaga har nu öppnat för säsongen.
Teckning av speltider sker på lista på
anslagstavlan som finns i anslutning till
banorna.

Alla är välkomna att spela. Tenniskort,
som skall medföras vid spel, finns att
lösa på tekniska förvaltningen,
kommunhuset, Storgatan 52.

Årsavgift för vuxen 250 kronor och för
ungdom under 18 år (född 1985 eller
senare) 160 kronor.

Spela tennis i sommar!
För den som besöker Forshaga som
turist och vill spela enstaka gånger finns
dagkort för 20 respektive 10 kronor per
dag.
Förutom på tekniska förvaltningen finns
dagkort att köpa på turistbyrån vid
Forshagaforsen.

Om du har planer på att bygga i sommar
bör du söka bygglov snarast möjligt.

Fr o m vecka 26 t o m vecka 29 sker ingen
behandling avbygglovansökningar på

grund av att handläggarna på plan- och
bygglovenheten har semester.

Välkommen med din ansökan!
 Plan- och bygglovenheten

Tänker du bygga
i sommar?

SE HIT ALLA

MEDLEMMAR

I Forshaga-Deje

Hyresgästförening

Lördagen den 23 augusti

klockan 14.00 så har vi vår

traditionella medlemsträff i

Forshaga Folkets Park.

Anmäl dig till expeditionen, 054

– 87 37 47, senast den 18/8!

Alla medlemmar hjärtligt

välkomna!

Styrelsen
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Den 19 maj startade vi en ny omgång av
vår Miljökvalitetssäkringskurs. I år kommer
ytterligare 14 företag genomgå utbildningen.
Efter 2003- års kurs kommer det alltså vara
34 företag i denna kommun som kopplar
ihop miljö och affärsnytta. Alla dessa företag
har gjort en miljöutredning, tagit fram en
miljöpolicy, ett förbättringsprogram och gjort
ett reklammaterial där miljöarbetet lyfts fram.
För att kvalificera sig för ett diplom måste
dessutom en konkret miljöförbättrande
åtgärd vara genomförd. Målsättningen med
detta är att man hela tiden skall arbeta med
ständiga förbättringar inom miljöområdet.
Deltagare i årets miljöutbildning:
Allmek i Deje AB
Data Fix-IT i Forshaga AB
Forshaga Golfklubb
Forshaga Åkeriservice AB
Förskola/ Fritids arb. lag 2 Dejeskolan
Gatu/Park Tekniska förvaltningen
Glasjouren AB
Montagetjänst Bodin & Co AB
Mölnbacka Ungdomshem AB
Olsäters Såg AB
Preem Deje
Snickarhuset AB
Solbrodyr
TILAB AB

20 blir snart 73….

Forshagas miljödiplomeringsmodell
sprider sig till fler kommuner!
Med ekonomisk stöttning från NUTEK
och Region Värmland så har miljö- och
hälsoskyddskontoret och Forshaga
Företagscentrum utbildat kursledningar i
ytterligare fyra kommuner; Hagfors,
Munkfors, Hammarö och Grums.
De kommer också att utbilda sina företag
under detta år. Totalt blir det 53 stycken

nydiplomerade företag i år och i Forshaga
omdiplomeras förhoppningsvis 20
”gamla” företag. Detta blir allt som allt 73
deltagare som alla kommer att göra minst
en miljöförbättrande åtgärd. Det kommer
att ge många positiva effekter i våra
kommuner, i Värmland, i Sverige ja till och
med i världen.

      Katrin Johansson
      Projekt LIP-Klarälven

I mitten av april var det åter dags för några
av Forshagas kulturtalanger att visa upp
sig för publik. På fredag eftermiddag
rullade bussen in i Forshaga och hämtade
upp de 26 ungdomar som vid vår lokala
UKM-festival tidigare i vår blev uttagna

Sceninslagen var uppdelade på fem olika
föreställningar. Dessutom fanns ett galleri,
där den deltagande konsten ställdes ut
på ett mycket professionellt sätt. Lördag
och söndag förmiddag anordnades work-
shops för deltagarna. Vi ledare passade
på att gå runt och titta till deltagarna, som
återfanns i tidningsredaktionen, musikjam-
studion, örtakoksköket, filmstudion,
effektsmink-logen eller målarateljén. För
de som inte fick nog av scenfram-

UKM länsfestival i Hagfors

Tilla Hallberg Jönsson bidrog med en
mycket tänkvärd dikt

Här är de 26 ungdomar som representerade Forshaga/Kil i länsfestivalen i Hagfors
samlade utanför bussen efter en härlig kulturhelg i Hagfors.

att representera kommunen i läns-
festivalen. Färden gick till Hagfors där vi
tillbringade hela helgen tillsammans med
200 andra ungdomar från hela Värmland.

trädanden på före-ställningarna så fanns
det en öppen scen som var flitigt använd.
Som grädde på moset var dessutom
simhallen och bowlinghallen i samma byggnad
öppna för deltagarna. En fantastisk helg,
spräng-fylld med kulturupplevelser,
avrundades på hemvägen, när hela bussen
sjöng allsång till dansbands-dängan ”leende
guldbruna ögon”. 17 gånger…

     Janne Johansson

Björn, Daniel, Joel och Johan spelade
”Pipeline” och fick med publiken på noterna
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GS-86 innebandytjejer skördar nya framgångar
Helgen 4-6 april deltog GS -86 tjejlag
F-88, 89, 90 och pojkar-87 i
”ÖrebroCupen” i innebandy.
Det blev en minst sagt händelserik helg.
Besök på akutmottagningen, en brand
med giftig rök, var bara några av
händelserna. Men helgen innehöll även
många spännande och bra
innebandymatcher.

Alla lag sov i skolor runt om i Örebro.
Våra ”GS-tjejer” sov i en och samma
idrottshall. Något som senare skulle visa
sig vara hälsovådligt.
Det var flickorna som är födda-90 som
först började reagera mot någonting i
salen. De fick utslag på kroppen och en
del även i ansiktet. De dröjde bara några
timmar så fick även de äldre tjejerna
utslag. Ledare och föräldrar beslutade att
åka till Universitetssjukhuset i Örebro, där
fick de träffa en läkare som blev mycket
förbryllad. Spekulationerna om vad som
orsakat dessa utslag var nu i full gång.
Skabb, löss och loppor var bara några av
teorierna. Ni kan ju tänka er uppståndelsen
bland 40 tonårstjejer när dessa teorier
kom fram!

På lördagskvällen kom det personal från
kommunen och tog vattenprover. Det kom
dock till slut fram, att den troliga orsaken
var, att tjejerna hade reagerat mot något
rengöringsmedel eller polish som
används på golvet i idrottshallen.

Den första matchen för flickor -89
spelades 20:30 på fredagskvällen, mot
Arosstaden från Västerås. Den slutade
med vinst 2-1.
Första matchen på lördagen gick mot
”hemmalaget”  IBK Wivallius tyvärr blev
det stryk i den matchen med 0-2.
I matchen senare under lördagen mot
Salems IF gick det bättre. Den vann tjejerna
med hela 8-2. Detta gjorde att f-89 kom tvåa
i gruppspelet och gick vidare till A-slutspel.

Efter matchen på lördagskväll fick alla 40
tjejer samla ihop sina saker och flytta till en
annan sal. Som om detta inte var nog så
fick de, via radion, veta att det härjade en
brand i ett däcklager i centrala Örebro. Alla
uppmanades att hålla sig inne och stänga
alla fönster och dörrar.

Semifinalen på söndag, mot IBK Falun,
slutade 1-1, målgörare i GS-86 var
 Maja Hidén. Eftersom slutresultatet blev
1-1 skulle det läggas ”sudden death”
straffar.  GS-86 började. Rebecca Kästel
lade den första, vilket visade sig vara ett
bra val. Hon fintade iskallt bort målvakten

och satte bollen rakt i kassen. Sedan var
det falutjejernas tur. För att göra mål på
GS målvakten Malin Kvick i detta läge
krävs ett mirakel, något vi inte fick se
denna dag.GS-86 var klara för final.

Det var en stor skara föräldrar, mor-,
farföräldrar och syskon som hade kommit
till Örebro för att heja på sina duktiga
innebandytjejer.
 Det var en stor hejaklack som på
söndagen följde finalmatchen med stor
spänning. Några minuter in i matchen
gjorde Rebecca Kästel matchens första
mål. Motståndarna ”IBK Wivallius
kvitterade” till 1-1. Men våra tjejer gav
inte upp så lätt. Johanna Nilwert och Linn
Lundberg gjorde varsitt mål innan det var

dags för periodvila. Forshaga-tjejerna
hade många målchanser och innan
finalmatchen slutade hade Johanna och
Linn gjort ytterligare ett varsitt mål. 5-1
blev slutresultatet och jublet från läktaren
hördes nog över halva Örebro!

(Ni må tro mina ögon tårades, och mitt
stolta modershjärta slog volter när Rebecca
Kästel utsågs till ”matchens lirare”.)

Våra Flickor födda -88 blev 3:a i sin
åldersklass
Flickor födda -89 vann i sin å.kl.
Flickor födda -90 blev 5:a i sin å.kl.
Pojkar-87 förlorade i kvartsfinalen mot det
lag som senare vann klassen för P-87

      Therése Kästel

Vinnarna i Örebrocupen 2003, GS-86 flickor födda -89

Ungdomscentrum arrangerade en
resa till Göteborg och Liseberg den 24
maj, och oj vad intresset var stort.
Drygt 100 anmälda vittnar om det
stora intresset.
Tidigt på lördagsmorgon rullade två
fulla bussar med glada Forshaga/Deje
ungdomar ner mot Liseberg. Precis
när vi anlände Göteborg började
regnet att falla rejält.

Lisebergsresan

Men trots genomvåta kläder och trötta
ögon var humöret på topp hela resan!!!

Madeleine Nilsson

 Glada ungdomar i ”farfarsbilar”

Radiobilar till för att krockas...
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Detta händer i Forshaga sommaren 2003
     JUNI

5 Kl. 19 Bio ”Matrix 2” i Deje Folkets hus
6 Kl. 19 Fotboll div 5 herr ÖDIK - Deje. Tallmovallen, Ö. Deje
7 Kl. 10-16 Edeby mârten
7 Golftävling, Forshaga GK, Dömle
11 Golftävling, Forshaga GK, Dömle
14 Kl. 10-14 Hemträdgårdens dag i Forshaga Folkets park. Föreläsningar, växtauktion,
försäljning, lotterier och kaffeservering
14 Kl. 15 Fotboll div 4 herr Forshaga IF - Bäckhammar. Spelas på Tallmovallen, Ö. Deje
15 Kl. 10 De vilda blommornas dag. Blomstervandring i Forshaga. Samling vid Hwilan.
15 Kl. 14 PRO:s sommarfest, Forshaga Folkets park. PRO:s sånggrupp, Deje Dragspelsklubb
15 Kl. 16 Vazir Världs Varité. Barnteater på Stora Scenen i Deje. Lämplig från 4 år
15 Kl. 17 Fotboll div 5 dam ÖDIK - Mallbacken U. Tallmovallen, Ö. Deje
19 Kl. 19.30 Fotboll div 5 herr ÖDIK - Velen. Tallmovallen, Ö. Deje
20 Kl. 14 Traditionellt midsommarfirande vid Forshaga Hembygdsgård
20 Golftävling, Forshaga GK, Dömle
21 Kl. 10 Högmässogudstjänst på logen, Forshaga Hembygdsgård
24 Kl. 19 Fotboll div 4 herr Forshaga IF - Grums. OBS, spelas på Tallmovallen, Ö. Deje
25 Kl. 17 Kaninhoppning vid Butorps Sommarcafé. Arr. Butorpsryttarna
26 Kl. 19 Fotboll div 5 dam ÖDIK - Nyedshov. Tallmovallen, Ö. Deje
28-29 Kl. 12 lör. - kl. 12 sön. Vartorpsmaran. 24 h. metetävling vid sjön Tjunken, Östra Deje
29 Kl. 15 Friluftsgudstjänst vid Övre Ulleruds Hembygdsgård

Tipsa om
evenemang gratis!

På Forshaga kommuns hemsida på
Internet – www.forshaga.se,

kan man kostnadsfritt annonsera 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 publiceras
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

     JULI
5 Wermlands inlinelopp, på gamla banvallen mellan Karlstad och Deje
5 Kl. 14 Buller och Bång, barnteater i Forshaga Folkets park
6 Kl. 15 Hästhoppträningstävling på ridbanan i Butorp
10 Kl. 19 Värmländsk låt & visa, Dyvelstens Flottningsmuseum. G. Nilsson & M. Berglund sjunger & spelar. Förköp: tel. 054-87 12 26
11 Kl. 19.30 Musik i sommarkväll, Övre Ulleruds kyrka. Med Torleif Styffe m.fl.
12 Kl. 11-15 Metetävling i Vartorpstjärn, Mölnbacka. Internationellt-mete, 2-mannalag
13 Kl. 18 Berättarkväll vid Butorps Sommarcafé. Aina Amandusson berättar om levnadsöden, skrömt och skrock
13-18 Forshaga GK:s Golfvecka, Dömle
17 Kl. 19 ”E sali blanning” underhållning med Stig, Moa, & Joel Torstensson i Dyvelstens Flottningsmuseum. Förköp: tel. 054-87 12 26
20 Kl. 11 Butorpsmästerskapet i mete. Åstjärn
22 Kl. 18 Underhållning för barn med TrollCarl på Stora Scenen i Deje
24 Golftävling, Forshaga GK, Dömle
24 Kl. 19 Öppen scen. Ungdomar mellan 14-25 år har möjlighet att uppträda på Dyvelstens Flottningsmuseum. Fri Entré
30 Kl. 19 Linedance uppvisning med Double Trouble Linedancers vid Butorps Sommarcafé
31 Kl. 19 ”Värmlänningarna” stumfilm från 1921 med pianoack. av P-O Davidsson. Dyvelstens Flottningsmuseum. Förköp: tel. 054-87 12 26
31 Kl. 19.30 Fotboll div 5 herr ÖDIK - Årjäng. Tallmovallen, Ö. Deje

AUGUSTI
1 Kl. 19.30 Musik i sommarkväll i Nedre Ulleruds kyrka. Med Mats och Anneli Nilsson m.fl.
2 Kl. 15 Fotboll div 4 herr Forshaga IF - KBK. OBS, spelas på Tallmovallen, Ö. Deje
4 Bio ”Terminator 3” i Deje Folkets hus
5 Kl. 19.30 Fotboll div 5 herr ÖDIK - Klässbol. Tallmovallen, Ö. Deje
6 Kl. 19 Sångkväll med Övre Ulleruds Kyrkokör i Butorps Sommarcafé
6 Kl. 19 Fotboll div 5 dam ÖDIK - Degerfors U1. Tallmovallen, Ö. Deje
7 Kl. 19 ”Packmopedsturné” Underhållning med Totta Näslund, Marie Bergman, Torstein Bergman, Robert Henriksson, Petter
Josteus och Göran Samuelsson i Dyvelstens Flottningsmuseum. Entré 150 kr. Förköp: tel. 054-87 12 26. Samarr. med Region Värmland
9 Kl. 15 Fotboll div 4 herr Forshaga IF - Torsby. OBS, spelas på Tallmovallen, Ö. Deje
16 Kl. 14 Roliga timmen med Filiokus Fredrik & Co i Forshaga Folkets park
16 Kl. 15 Fotboll div 5 herr ÖDIK - Finnskoga. Tallmovallen, Ö. Deje
17 Kl. 18 Ljuset faller så olika, med Stig Torstensson i Nedre Ulleruds kyrka
20-24 Kl. 19.30 Ulle Bonde ett medeltida äventyr. Bygdespel med Ulleruds Teateraktörer på gamla sågverksområdet, Dejefors.
23 Golftävling, Forshaga GK, Dömle
23 Kl. 15 Fotboll div 4 herr Forshaga IF - Segmon. OBS, spelas på Tallmovallen, Ö. Deje
24 Kl. 13 Fotboll div 5 dam ÖDIK - Olsäter. Tallmovallen, Ö. Deje
29 Golftävling, Forshaga GK, Dömle
29 Kl. 18.30 Fotboll div 5 herr ÖDIK - Kil. Tallmovallen, Ö. Deje
30 Barnens dag, Forshaga
31 Golftävling, Forshaga GK, Dömle

Edebymârten firar 25 år
Kom i gamla kläder till trivsel och genuin glädje

Hälsar Övre Ulleruds Hembygdsförening

Som ni behagar -i sagans värld

av William Shakespeare med Solungarna
premiär 9 augusti

övr. speldagar: 10, 14-17, 28-30 augusti

Spelplats: Skivedskogen

Wermlands Inlinelopp 2003
Lördag 5 juli

-Ett unikt lopp i den sköna värmländska naturen
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Skollunch
Forshaga och Deje skolor

Vecka 23
5/6 Buffè

6/6 Lax, kall sås,potatis.

Vecka 24
9/6 Lovdag.
10/6 Buffé.

11/6 Korvrätt.
12/6 Avslutning.

S O M M A R L O V

Varje dag serveras: Mjölk, matfett,
bröd och salladsbord

Matsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 23 (6 - 8 juni)
Fredag:  Kycklinggryta med grönsaker. Ris/potatis. Aprikossoppa.
Lördag:  Pingsttallrik. Glass med bär.
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. fromage.

Vecka 24 (9 - 15 juni)
Måndag: Oxbringa, pepparrotssås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa
med grädde.
Tisdag:   Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Bärkräm.
Onsdag:  Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt.
Torsdag: Vårsoppa. 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 grädde.

Vecka 25 (16 - 22 juni)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm.
Tisdag:   Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa.
Onsdag:  Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt.
Torsdag: Korvgryta med grönsaker, ris/potatis. Ananaskräm.
Fredag:  Lax, kall sås, potatis, ärter, citron. Jordgubbar med grädde.
Lördag:   Rostbiff, potatisgratäng, broccoli. Glass med bärsås.
Söndag:  Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage.

Vecka 26 (23 - 29 juni)
Måndag: Stekt fläsk, löksås, potatis, råkost. Soppa.
Tisdag:   Stekt spätta, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt.
Onsdag:  Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm.
Torsdag:  Köttsoppa. Äppelkaka med vaniljswås.
Fredag:   Fylld frukostkorv, potatismos, grönsaker. Apelsinsoppa med banan.
Lördag:   Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm.
Söndag:  Pepparrotskött, sås, potatis. Marängsuisse.

Vecka 27 (30 juni - 6 juli)
Måndag: Rökt makrill, stuvad spenat, potatis. Chokladmousse.
Tisdag:   Kasslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa.
Onsdag: Kåldolmar, sås, potatis, lingon. Färsk frukt.
Torsdag: Ugnstekt falukorv, stuvade grönsaker, potatis. Päronkräm.
Fredag: Rotmos, fläsklägg. Soppa.
Lördag: Goda lådan (köttfärsgratäng). Persikor med grädde.
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding.

Vecka 28 (7 - 13 juli)
Måndag: Plommonjärpar, sås, potatis, grönsaker. Soppa.
Tisdag:   Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna 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: Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde.

Forshaga PRO anordnar sedan
många år tillbaka en sommarfest
i Forshaga Folkets park till vilken
kommunens samtliga pensionä-
rer inbjuds.

Årets parkfest
torsdagen den 11 juli kl. 14

Vi bjuder på underhållning av vår
egen sånggrupp och musik och
sång av Deje Dragspelsklubb

och som vanligt kaffe och tårta.

Till denna sommar-
eftermiddag inbjuder vi alla
pensionärer inom Forshaga

kommun att delta.
Forshaga PRO

Mat- och

hantverksdagar
Utställningar, bokbinderi-
invigning, försäljning av
mat, hantverk och kläder,
underhållning, tombola,

fiskamm för barnen, mm

När? 15-17 augusti
Var? Hembygdsgården i

Forshaga

Värmlands festligaste brännbollsturnering

Brännball 2003
30 augusti, Ängevi idrottsplats
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EllaMyra Malm Elsa Jensen Emma Andersson

Emma Gullfeldt

Leo Alfredsson-Gagnerud

Johanna Nilsson

Oskar Söderholm

Ida Söderberg-Lindgren

Ronja Hammar


