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   Angelica´s kommentar
”Sommaren är kort, det mesta
regnar bort”, sjöng Ledin. Det
rådde andra tider när han skrev
den låten. Numera avlöser de heta
somrarna varandra. Skönt men
dyrt, dyrt säger tekniska
avdelningen, som upphandlar el för
de kommunala verksamheterna.

På något sätt blir man ändå mätt på
hettan. Det är skönt att komma igång
med arbetet igen.
Och nog finns det att göra…
Hur ska de olika nämnderna få
inkomster och utgifter att gå ihop?
Hur skall skolorna organiseras i
framtiden?
Skall vi bygga nya eller bygga ut
idrottshallar? Vilken?/Vilka?
Skall vi totalrenovera samtliga gator i

Grossbolsområdet  på en gång eller
etappvis?
Skall vi exploatera Acksjö området?
Kommer många att vilja bygga villor

på Berghaget?
Hur få fler poliser till kommunen?
Hur få fler föräldrar att bli föräldrar?
Hur få ned långtidssjukskrivningarna i
de kommunal verksamheterna?
Hur få ett ännu bättre näringslivsklimat?
Vad skall vi göra med gamla
kommunförrådet i Forshaga?
Hur skall stationsområdet i Deje se ut?
Vilka tillväxtfrågor skall vi satsa på?
Vilka frågor skall vi samarbeta med
Kils kommun om?
Älvrummet – var skall det placeras
egentligen?
Hur skall kulturpengarna nyttjas?
Smått och stort blandas.

Någon/några av er kanske har idéer
hur frågorna skall lösas? Hör av er!
På Forum eller på annat sätt.

Som de flesta förhoppningsvis redan
vet skall det även byggas 3G master i
Forshaga kommun. Hittills har Miljö –
och byggnadsnämnden mottagit 7
bygglovsansökningar för uppförande
av telemaster. Enligt uppgift från ett av
de två bolagen som står för
utbyggnaden så kan vi förvänta oss en
till ansökan norr om Deje.

Som Ni säkert har läst i tidningar och
hört på TV har diskussionerna varit
många och långa om huruvida detta
ämne skall hanteras, om det är farligt
eller ej.
Till de 7 bygglovsansökningar som
ligger inne har det kommit protestlistor
med ca 150 namnunderskrifter, samt
en hel del besökare och samtal.

När byggnadsnämnden får in en
bygglovsansökan, så skall denne
behandlas enligt plan och bygglagen så
fort som möjligt. Därför var nämnden
tvungen att behandla ansökningarna
inom rimlig tid, så att vem som helst
kan överklaga beslutet, vare sig det är
ett avslag eller medgivande.
Ärendet går då till länsstyrelsen och
det har i dag visat sig  att de har givit
lov till placeringar närmare än 250

3G-master i Forshaga
meter till bostadshus.
När vi har kommunicerat med
bolagen så har de hittills
respekterat vår policy på 250
meter.

Sedan den första ansökan
kom in i augusti 2002 har
handläggningen diskuterats om
vilken ställning Miljö- och
byggnadsnämnden skall ta i
Forshaga.
Om man ser på ärendet i sig,
enligt plan och bygglagen, så
är inte själva sändaren eller
mottagaren bygglovpliktig.
Byggnadsnämndens uppgift
var att se på själva
mastplaceringen i terrängen.
Men ur miljösynpunkt, med
stöd av den så kallade
försiktighetsprincipen, skall man
ta hänsyn till människors oro.

Därför så tog Miljö och byggnads-
nämnden fram en ”Mastpolicy”,
dvs kriterier som skulle uppfyllas
innan ansökningarna togs upp för
beslut i nämnden.

forts. nästa sida!
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Nummer Manusstopp Utgivningsdag

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 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

- Miljö- och byggnadsnämnden
skall kräva in samtliga
ansökningar från bolagen
innan ärendena behandlas i
nämnden.

- Yttrande skall inväntas från
Försvarsmyndigheten samt
Luftfartsverket och
Länsstyrelsen innan ärendena
tas upp för beslut i nämnden.

- Bolagen skall lämna in
fotomontage till nämnden över
samtliga planerade master i
kommunen för att allmänheten
skall kunna ta ställning till
masternas placering.

- Nämnden skall uppmana
bolagen att i möjligaste mån
samverka för att på så sätt
minska antalet master.

- Minsta avstånd till närmaste
bostadshus skall ej understiga
250 meter.

- Möte för allmänheten skall
anordnas med inbjudna
representanter från bl a
bolagen och
Strålskyddsinstitutet

Den första ansökan inkom augusti
2002 och det första bygglovet
meddelades 15 april 2003. Under den
här tiden blev debatten kring 3G
master allt intensivare och bl a så
beslutades under vintern att vi i
Forshaga skulle arrangera ett möte för
allmänheten i tex  Folkets hus. Men
mötet avbokades då det var omöjligt
att få tag på någon sakkunnig som
kunde utpekas som opartisk. Att
enbart ta hit representanter från
bolagen och någon motståndare som
skulle debattera mot varandra, ansåg
nämnden inte vara fruktbart. Därför
beslutade nämnden att skrinlägga
mötet och i stället göra en utställning
här i kommunhuset där den
intresserade kunde se det material vi
hade till varje ärende.
Utställningen aviserades i Forshaga/
Deje bladet och på kommunens
hemsida.

Många ställer frågan om vi verkligen
behöver detta system och om byggnads-
nämnden kan förhindra en utbyggnad
av något som kan verka farligt.
Tillstånden till utbyggnaden kommer
från regeringsnivå pga att
utvecklingen av de befintliga
mobilsystemen är så begränsade att
de inte klarar av att hantera den
senaste tekniken.

Därför har Post- och telestyrelsen
givit tillstånd att bygga ett nytt system.

Miljö och byggnadsnämnden i
Forshaga har givit lov till samtliga
ansökningar förutom en: Risätter 5:1
pg a,  avståndet till närmaste
bostadshus. Beslutet har inte
överklagats.
Två beviljade bygglov har däremot
överklagats av närboende.

De planerade masterna är placerade
på följande fastigheter:

Risätter 5:1
V.a Deje 1:5
V.a Deje  1:2
Högberg 1:11
Dömle 1:2
Mangärde 3:3
Mölnbacka 1:11
(Se karta föregående sida)

Planerad byggstart är ännu okänt,
2003-08-15.

Frågor och information runt 3G
utbyggnaden besvaras oss på Miljö-
och byggnadskontoret

Greger Nilsson
Plan och bygglovenheten

forts. 3G-master i Forshaga

KommuN-KontakteN
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I det vackra sommarvädret (26 juni)
letade ett hundratal Forshagabor och
turister sig ut till turistbyrån
(numera också Fiskecamp), de allra
flesta iklädda rejäla skor avsedda att
vandra i.

Invigning vandringsled/öppet hus Forshagaforsens Fiskecamp

För samtidigt som den nya Fiskecampen
höll öppet hus invigdes Forshaga
vandringsled.

Till den milslånga leden har en 16-sidig

En invigning där Narrarna
narrades...

...barnkören(?) underhöll...

...och kultur- och fritidschef Jan C
Hagstrand talade och klippte

symboliskt ett skosnöre

broschyr tryckts upp, i vilken man
informeras om de sevärdheter som
passeras efter vägen. Allt från Salem,
missionsförsamlingens kyrkolokal byggd
1882, till Ängevi idrottsplats och
sällsynt daggvide.

Kulturhistoria + motion = trevligt!!!

Mattias Sköld
informatör

Turistbyrån har stängt för säsongen
och vi kan konstatera att antalet
besökare har ökat jämfört med
tidigare år. Vi har i sommar haft
knappt 2.000 besökare på turistbyrån,
vilket är en ökning med 26% jämfört
med 2001. (Statistiken räknades lite
annorlunda i fjol och för att kunna
göra en jämförande statistik, behöver
vi gå två år tillbaka.) Detta trots att
Turistbyrån p g a försenade
renoveringar har varit öppen totalt en
vecka mindre än vad som var
planerat. 8 av 10 gäster är svenskar.
Fördelningen ser ut enligt följande:

Svenska gäster
Totalt har svenska besökare ökat med
17% jämfört med 2001. Det är en del
långväga gäster, men också en hel del
kommuninvånare som besöker
Turistbyrån.
Det är glädjande då vår ambition är att
Turistbyrån på somrarna ska kunna
fungera som en samlingspunkt. Det är
där man kan få information om vad som
händer, både i kommunen och övriga
delar av Värmland. Förutom turist-

information, möjlighet att köpa souvenirer,
biljetter m m, kan man läsa tidningen
eller ta en kopp kaffe med bröd från
Forshaga Finbageri eller Lundbergs.

Utländska gäster
Våra utländska gäster, som främst
består av danskar, tyskar, holländare
och norrmän, ökade med hela 42%
jämfört med förra året. Det är något
förvånande att det är just danskar som
dominerar, då det är lätt att tro att det
är tyskarna och norrmännen som ska
vara flest.
Under sommaren har Turistbyråns
feriearbetande ungdom bl a haft i
uppgift att notera antalet
turistrelaterade bilar i Forshaga
centrum och de har verifierat att det
finns gott om danska turister i
samhället. Ungdomarnas arbete
bekräftar turistbyråns statistik att det
är ovanstående nationaliteter och i
nämnda ordning som främst besöker
Forshaga. Om gästerna stannar eller
enbart är på genomresa vet vi inte.
Men det faktum att de stannar till i
centrum innebär intäkter för våra butiker.

Telefonsamtal
Givetvis har vi även telefonservice.
Antalet telefonsamtal har i år ökat
med 7% jämfört med förra året.

Campinggäster
Campingen vid Turistbyrån/
Sportfiskecentret öppnades i början av
juli. Trots minimal marknadsföring kan
vi dock konstatera att vi fram till den
15 augusti har haft 216 gästnätter.
Drygt hälften av dessa har varit
svenska gäster.

Hur har gästerna fått information
om Forshaga/Deje?
Under sommaren har våra gäster fått
svara på en enkät där vi bl a frågar
hur de har fått information om
kommunen, vad de har ägnat sig åt
under vistelsen, m m. Materialet håller
nu på att sammanställas, för att se hur
vi kan marknadsföra Forshaga
kommun effektivare och hur vi kan
förbättra vår verksamhet utifrån
gästernas önskemål och krav.

Nina Höjdefors
Turismansvarig

Uppåt för turismen i sommar!
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Elsa-Lotta Larsson hyr
tillsammans med sin man ut en
liten sommarstuga i centrala Deje.
De hyr ut stugan vecko- och
dygnsvis.

Annika Jonasson bor med sin
man på Forsnäs gård. De har ett
lofthus och en drängstuga på
gården som de hyr ut dygnsvis.
Gästerna har möjlighet att köpa
frukost.

Hur länge har ni hyrt ut?
E. -Detta är andra året vi hyr ut.
A. -Vi började hyra ut förra året.

Hur mycket har ni hyrt ut i år?
E. -Fyra hela veckor under sommaren
och i genomsnitt ca 2 nätter per
vecka under lågsäsong.
A. -Ca 20-30 nätter under perioden
maj-augusti.

Vilka typer av gäster har ni haft?
E. -Under sommarsäsongen är det
semesterfirare som kommer till
Värmland för att träffa släkt och
vänner. Under lågsäsongen är det
danska skidturister som är på väg till
de norska fjällen. Vi har stockholmare
och göteborgare som är på
affärsresor. I övrigt har vi fullt vid
olika arrangemang såsom Svenska
Rallyt, hundutställningen i Ransäter
och Orienterings-SM.
A. -Det är mest par som vill se sig
omkring i Värmland. De är
intresserade av kultur och besöker
Rackstadsmuseet, Mårbacka,
Rottneros, Klässbol m m. Vi har
också haft stockholmare som ska
flytta till Värmland och bor hos oss
medan de åker runt och letar efter
hus. Vi fick en hel del förfrågningar i

Stuguthyrning
samband med hundutställningen i
Ransäter, men eftersom vi har allergi i
familjen kan vi inte ta emot husdjur.

Hur mycket skulle ni vilja hyra
ut?
E. -Ca 25% mer än idag. Gärna fler
arrangemang under lågsäsong och
fler utländska gäster. Jag tänker då på
tyskar.
A. -Vi har i genomsnitt haft 1-2 nätter
per vecka, men skulle gärna vilja ha
ca 3 nätter per vecka.

Hur går det till rent praktiskt att
hyra ut?
E. -Antingen ringer Turistbyrån och
frågar om det finns ledigt, eller så
ringer gästen direkt till mig. De har då
fått information på Forshaga
kommuns hemsida eller via
turistbyråerna i Forshaga, Karlstad
eller Munkfors. Antingen betalar
gästerna in hyran via ett
inbetalningskort eller direkt när de
kommer.

allt om kommunen. Gästerna kan ha
speciella önskemål. En gäst ville t ex
veta var den vitryggade hackspetten
finns. Då ringde jag till Turistbyrån för
att få hjälp.
A. -Ja, det skulle kunna vara att man
måste vara nåbar. På hemsidan finns
våra telefon- och mobilnummer. Jag
vet inget annat.

Vad finns det för fördelar med att
hyra ut?
E. -Det finns alla fördelar. Man
träffar andra människor med andra
erfarenheter. Man får mycket positiva
gensvar från gästerna. Och det är
väldigt roligt att ha utländska turister.
A. -Det är jättekul att möta olika
människor. Det finns en spänning och
förväntan när man väntar på en gäst.
Och en nyfikenhet. Varför har de
kommit hit? Det är så roligt att t ex se
hur uppskattad den hemgjorda sylten
är som jag serverar till frukost. Det är
heller inte att sticka under stol med att
den lilla extra inkomsten är välkommen.

Tackkort lämnat av nöjda
stughyrare

Annika Jonasson på Forsnäs gård

Stugägaren Kurt Larsson laddar
fattigmanskakelugnen i stugan i Deje

A. -Via telefonkontakt. De flesta har
sett oss på Forshaga kommuns
hemsida. Gästerna får en
vägbeskrivning och ibland visar jag
dem rummen först innan de
bestämmer sig. Det händer att gäster
bokar för en natt och sedan frågar om
de får stanna en natt till. Det är det
bästa betyget på att de är nöjda.

Vad finns det för nackdelar med
att hyra ut?
E. -Jag vet inga. Men det är klart, det
kräver ett visst mått av engagemang.
Och man måste tycka om folk. Jag
har upptäckt är att jag inte känner till

Om någon funderar på att hyra ut,
vad vill du säga till honom/henne?
E. -Hur ser det ut där ni har stugan?
Vilket läge har den? Det är viktigt.
Det är lite extra jobb att hyra ut och
man måste vara ”med”, d v s veta
telefonnumret till vårdcentralen och
annat som är viktigt. Det är viktigt att
man tar hand om sina gäster så att de
känner sig välkomna.
A. -Gör det! Man vet inte hur det är
förrän man har prövat. Man får nya
dimensioner. Dessutom har jag blivit
nyfiken på att få veta mer om turism.
Men man måste känna för det och
vara stolt över det!

        Nina Höjdefors, Turismansvarig
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Går du kanske i tankar att hyra ut
din sommarstuga, men vill veta
vad det innebär?
På Turistbyrån kan vi hjälpa dig
att förmedla stugan. Vi lägger in
information och bild på stugan på
Forshaga kommuns hemsida samt
informerar via telefon och över
disk om vad vi har för stugutbud i
kommunen.

Hur lätt eller svårt det är att hyra ut
en stuga beror på ett antal faktorer:

Läget
Var ligger stugan? Är det nära till
vattnet eller är stugan omgärdad av en
risig snårskog? Är det nära eller långt
till service såsom affärer,
bensinstationer, etc? Ju attraktivare
läge, desto mer kan man ta betalt.
Och desto lättare är det att hyra ut
stugan.

Tillgång till båt och annat
Kan gästerna få tillgång till båt, kanot,
cykel, m m?
Erfarenheten är att det alltid är lättare
att hyra ut en stuga om det t ex finns
en båt att tillgå.

Bekvämlighet
Vilken standard har stugan?
Man måste inte ha varmt och kallt
vatten, dusch och wc.
Det finns gäster som tycker att det är
helt okej och faktiskt föredrar en
enkel stuga med kallt vatten och TC.
Men regeln är att ju högre standard,
desto större chanser har man att få
stugan uthyrd.

Bäddar
Hur många bäddar finns det?
Man diskuterar kärnfamiljer idag och
hur de ser ut, men när det gäller
stuguthyrning tycks de fortfarande
existera i någon form. Vanligast är
nämligen att det är två vuxna med två
barn som hyr stugor. Har du färre
bäddar blir det färre bokningar. Men
det är viktigt att inte erbjuda fler
bäddar än vad stugan ”klarar av”.
Många personer betyder ett tuffare
slitage.

Porslin och köksredskap
Det ska finnas porslin och bestick till
lika många personer som det finns
bäddar + för två personer till.
Porslinet ska vara helt och helst
enhetligt. Ev kantstött porslin
förpassas till förrådet. Det ska också
finnas kokkärl, köksredskap,
kaffebryggare och annat som finns i
ett kök.

Vecko- eller dygnsuthyrning
Det finns för- och nackdelar med att
hyra ut vecko- eller dygnsvis.
Veckouthyrningen är främst aktuell
under sommarsäsongen. Uthyrning
veckovis har en fördel ur den
aspekten att det blir ett mindre pass
än vid dygnsuthyrning.
Dygnsuthyrningen är mer jobb, men i
gengäld kan man ta lite mer betalt.
Dygnspriset räknar man ut på det
sättet att man delar veckopriset i fem.

Frukost
En del stugägare erbjuder frukost till
sina gäster. Det är upp till dig själv om
du vill göra det eller inte.

Funderar du på att hyra ut din sommarstuga?
Information

Om du bestämmer dig för att hyra ut
din stuga via Turistbyrån är det viktigt
att all information vi får av dig är
korrekt. Vi lägger ut informationen på
vår hemsida. Ju mer information som
finns om stugan, desto bättre. Vi
kommer under hösten/vintern göra en
uppdatering och komplettering av den
information som ligger ute idag.

Bild
Det är så mycket lättare att hyra ut en
stuga om man har en bra bild på den.
Med bra bild menar jag en
sommarbild. I brist på detta en vår-
eller höstbild. I nödfall kan en
vinterbild fungera. Det absolut
svåraste att hyra ut är en stuga som
ingen vet hur den ser ut. Gästen vill
inte köpa grisen i säcken. Så med
andra ord: se till att ta en bra bild nu
när träden fortfarande är gröna och
trädgården blommar. Vi tar gärna
bilder på stugan med vår
digitalkamera, men som sagt; ju förr
du hör av dig desto bättre.

Om du vill hyra ut
Hör av dig till undertecknad om du är
intresserad av att hyra ut din stuga.
Redan nu har förberedelserna för
nästa säsongs arbete startat. Folk
börjar fundera på sina semestrar i
februari och det är viktigt att finnas
med i utbudet redan från start.

Du kan nå mig, Nina Höjdefors,
på telefon 054 - 17 20 87
eller via mail:
nina.hojdefors@forshaga.se

Den 25 augusti kommer Deje-Fiket att
börja hålla kvällsöppet fram till kl. 21.
Detta p.g.a. att många av eleverna på
Fiskegymnasiet kommer att bo i Deje.
-Ja, det finns ju inte så mycket för
ungdomen att göra här i Deje, så vi
tänkte att det kunde bli till ömsesidig
nytta, säger Rolf Grane, som driver
caféet.
-Vi vill gärna försöka göra Fiket till en
naturlig träffpunkt för ungdomarna.

Träffpunkt för gymnasister i Deje
För att göra det hela mer intressant
kommer det att vara Happy Hours
med lägre priser på serveringen
mellan kl. 18 och 21 hela september
ut.
-För närvarande har vi bara ett
flipperspel och en mindre
pokermaskin, men slår försöket väl ut
kan jag tänka mig att bygga om
källaren till en biljardsalong, fortsätter
Rolf, som gärna ser att ungdomarna

själva kommer med förslag om vad de
saknar.

Mattias Sköld, informatör
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Skollunch
Forshaga och Deje skolor

Vecka 36
3/9  Lasagne./Veg.lasagne.
4/9  Kalops, potatis, rödbetor./
Rotsaksgryta.
5/9  Tomatbräserad falukorv, ris./
Grönsaksgratäng.

Vecka 37
8/9  Pytt-i-panna, rödbetor./Veg.pytt-i-
panna.
9/9  Schnitzel,sås,potatis./Grönsaksbiff.
10/9 Pastasoppa, mjukt bröd, pålägg.
11/9 Tonfisksås, ris.
12/9 Pannbiff,sås,potatis./
Veg.färsbiffar

Vecka 38
15/9 Skinksås, pasta./Veg.sås.
16/9 Fiskarens festgratäng,potatis.
17/9 Frukostkorv, potatismos./
Veg.korv.
18/9 Monikas fläskgryta, potatis./
Kikärtsgryta.
19/9 Chili-con-carne,ris. /Chili-sin-
carne.

Vecka 39
22/9 Lovdag
23/9 Soppa, mjukt bröd, pålägg.
24/9 Biff Stroganoff, ris. /Grönsakslåda.
25/9 Fisk Crispy,filsås potatis.
26/9 Cassler, potatisgratäng. /
Veg.gratäng.

Vecka 40
29/9 Risgrynsgröt/Mannagrynsgröt,
pålägg.
30/9 Färs i ugn,sås, potatis./Veg
färsrätt.
1/10 Mexigryta, pasta. /Grönsaksgryta.
2/10 Fisk i ugn,sås, potatis.
3/10 Stekt korv, vita bönor i tomat,
potatis./Linsgryta.

Vecka 41
6/10 Pastagratäng./Veg.gratäng.
7/10 Oxjärpar,sås, potatis./Veg.biff.
8/10 Soppa, mjukt bröd,pålägg.
9/10 Fiskgratäng, potatis.
10/10 Slottsgryta, potatis./Fylld
paprika

Varje dag serveras:
Mjölk,matfett,bröd och salladsbord

LÄSTIPS FRÅN BIBLIOTEKET
Den besynnerliga händelsen med
hunden om natten
Mark Haddon
“Jag heter Christopher Francis
Boone. Jag kan alla världens länder
och deras huvudstäder och alla
primtal upp till 7 507. För åtta år
sedan träffade jag Siobhan för första
gången och hon visade mig den här
bilden

och jag visste att det betydde ledsen,
för det var så jag kände mig när jag
hittade den döda hunden.”

Christopher är femton år och lider av
en lindrig form av autism. En dag
hittar han mrs Shears hund ihjälslagen
och bestämmer sig för att som
självaste Sherlock Holmes lösa fallet.
Men under den döda hunden ligger
lögner och dunkla känslor
begravda...och Christophers sökande
efter förövaren leder honom mot hans
pappa och till mamman som ska ha
dött av en hjärtattack, men är det
verkligen så?
Detta till synes vardagliga drama
innehåller stora mått av mänsklighet
och värme. Christopher är en säregen
pojke som får utstå många
prövningar,l och trots att han har svårt
att förstå mänskligt beteende så visar
han sig ändå vara förmögen att känna
både kärlek och livsmod.

Med sina egna ord beskriver
Christopher världen för oss på ett
sätt som vi aldrig tidigare sett den.

Barn/ungdomsböcker

Pojken som levde med strutsar
Monica Zak
Hadara var två år gammal när han
kom bort i en sandstorm i öknen.
Alla trodde att han var död.
Men Hadara hade adopterats av en
strutsflock.
I drygt tio år levde pojken Hadara
som en medlem av flocken.
Tillsammans med dem upplevde han
torka och översvämmningar, mötte
människoätande lejon och det mest
skrämmande av allt: människor.
Men ryktet spreds om den vilda
pojke som levde bland djur ute i
öknen. En expedition sändes ut.
En dag blev Hadara infångad mot
sin vilja...

En sann, smått fantastisk historia
om en pojke som levde med
strutsar.

Seklingnatta
2003

Årets stora
kulturmanifestation

äger rum
15 november
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Daghem på Skolgatan
Antalet barn som vill börja på daghem
i Forshaga har ökat.
Kommunfullmäktige beslutade därför
vid sitt sammanträde den 25 mars
2003 att inrätta två permanenta
förskoleavdelningar i kommunens
fastighet på Skolgatan 2. Den
verksamhet som dittills bedrivits på
Skolgatan har flyttats till polisens f d
lokaler på Esplanaden.

Nytt om kommunens fastigheter
Stacken

Vid daghemmet Stacken i Forshaga
pågår arbete med byte av
värmesystem. I stället för
direktverkande el kommer daghemmet
att förses med vattenburen värme via
bergvärme och värmepump. Arbetet
beräknas vara färdigt i slutet av
september.

Knipan
Det omfattande arbetet med
ombyggnation av det f d
Brukskontoret i Forshaga är nu helt
klart. Lokaler har gjorts i ordning för
friskolan och den kommunala
vuxenutbildningen. Sedan tidigare
finns företagshotell i den södra delen
av byggnaden. Under sommaren har

För att kunna bedriva
förskoleverksamhet för totalt ca 30
barn på Skolgatan 2, krävdes viss
ombyggnation, bl.a. har en ny entré
byggts. Utvändigt har tillkommit
lekytor och hela området har försetts
med staket. Inflyttning sker i slutet av
augusti.

Nytt tak på Lintjärn
Taket på sjukhemmet Lintjärn i
Forshaga är dåligt och behöver
åtgärdas. Kommunfullmäktige har
hittills anslagit pengar till etapp nr ett.
Arbetet med det nya plåttaket startar i
början av  september och avser den
norra delen av byggnaden,
Europavägen 6A och 6B. Enligt
planeringen beräknas den första
etappen vara färdigställd kring
årsskiftet men om vädret blir kallt
under hösten kan arbetet dra ut på
tiden. Kostnaden för det resterande
arbetet kommer att tas med i höstens
budgetberedning inför 2004. Totalt
beräknas arbetet kosta ca 4 miljoner
kronor.

Dejeskolan
Under sommaren har innergården på
högstadiet vid Dejeskolan försetts
med nytt marktegel.

utemiljön färdigställts vilket bl.a.
omfattar en stor parkering, gång- och
cykelvägar samt planteringar.

Simhallen
Fasadrenovering av simhallen i Deje
beräknas vara klart i början av hösten.
Det gäller byte av fönster och panel
samt målning.

Olsäterskolan
Förskoleverksamheten i Olsäter
kommer från hösten att flytta in i
skolan. Viss invändig förändring har
gjorts, den utvändiga miljön har
förbättrats för att skapa större
säkerhet för de mindre barnen och
grusplanen har asfalterats. Arbetet är
klart till skolstarten.

Forshagaföreningen Double Trouble
Linedancers var i Uppsala den sista
helgen i juli och ställde upp i SM
i Country and Western dans.
Medaljskörden blev enorm, med 15
guld, 2 silver och 5 brons.

Medaljregn över Double Trouble
Dessa ungdomar, med vissa undantag,
tillbringar sina kvällar på dansgolvet
istället för på gatorna och det är vi
glada för.
Visserligen är dom flesta i föreningen
medelålders och snäppet under men
vi börjar få fler och fler unga som
tycker detta är kul.

Vi är på Hvilan varje måndag året
om. Nu till hösten börjar fortsättnings-
kursen på torsdagar och senare ska
vi också starta en ny grundkurs.

Besök gärna vår hemsida
www.double-trouble.just.nu



9

Ny gång- & cykelväg genom Deje
Tekniska förvaltningen bygger under
september om gamla NKlJ-banan till
gång- och cykelväg från stationshuset
fram till Strandgatan i Deje. Sträckan
förses med belysning och asfalt och
passerar strax söder om stora scenen.
Samtidigt monteras nya grindar som
hindrar obehörig trafik vid passagen
Folkets Hus-Muraregränd.
Gamla järnvägsbron (som fyller 100 år
i år!) finns ej med i planerna vilket
innebär att hängbron kommer att
användas även i fortsättningen.
Resterande del av NKlJ-banan, från
Deje upp till kommungränsen vid
Hildavallen i Ransäter, (19 km) är
planerad att utföras under nästa år.
Röjning längs sträckan påbörjas i höst.
Projektet finansieras till hälften med
statliga sk LIP-pengar.
När denna sträcka är färdigställd har
vi 35 km cykelväg på gamla banvallen
genom vår kommun.

Ombyggnad i Grossbol i full gång
Andra veckan i augusti startade
Skanska ombyggnaden av gator och
ledningar i Grossbolsområdet i
Forshaga. Förutom Grossbolsgatan,
där arbetet nu pågår, omfattar
beställningen även Slättvägen-
Fältgatan-Stråvägen-Blomstervägen-
Gärdesgatan samt del av
Grossbolstorpsvägen.
Dagvattenledningens utlopp förlängs
förbi Grossbolshallen vilket innebär att

Tekniska informerar

diket fylls igen.

Enligt tidplanen kommer Grossbols-
gatan att göras färdigt i år. Efter
vintern startar arbetet med Slättvägen
för att sedan fortsätta norrut med
Fältgatan osv. Hela ombyggnaden
beräknas vara färdig våren 2005 och
kommer att kosta ca 28 miljoner kronor.

Grossbolsgatan kommer att vara
avstängd för genomfart resten av året.
Har du frågor eller problem, tag kontakt
med arbetsledningen från Skanska
som finns på platsen alla vardagar.

Skredriskåtgärder planeras i Skived
Som ett led i kommunens och
Räddningsverkets skredriskundersök-
ningar har en sträcka på 600 meter på
Skivedsidan längs älven från gamla
järnvägsbron och söderut undersökts.
Detta område bedöms f.n. vara i störst
behov av åtgärder och kommunen har
lämnat in åtgärdsförslag till Räddnings-
verket. I början på nästa år fattar
Räddningsverket beslut om ev.
statsbidrag som kommer att uppgå till

Fjärrvärmecentralen Smedjan som är
belägen i Framgården i Forshaga, har
byggts om för ca 4,5 miljoner kronor.
Värmecentralen förser främst
kommunens och Forshagabostäders
fastigheter i Forshaga med värme
och varmvatten.

Upprepade driftshaverier med
sotutsläpp som följd samt därmed
alltför stor användning av olja i stället
för fastbränsle, föranledde år 2002 en
utredning för att utröna vilka åtgärder
som måste vidtas. Viktigt var att
effektivsera driften av värmecentralen

för att sänka de fasta kostnaderna.

Forshaga Energi AB, som äger
fjärrvärmeverket, beslutade att göra
en ombyggnad och upprustning som
bl.a. omfattar cyklon, reglerutrustning,
ny fjärrvärmeanslutning till
Thoreliusgatan 14, distributionspump
samt ny bränsleficka. Den senare
medför att hanteringen av fastbränslet
underlättas.

Arbetet är nu slutfört och inkörning
kommer att ske under september för
att verket ska kunna arbeta optimalt

när eldningssäsongen startar.

Forshaga Energi AB får många
förfrågningar från bl.a. villaägare om
möjlighet att ansluta sig till
fjärrvärmenätet. Kostnaderna att dra
fjärrvärmeledningar i villaområden är
stora och anslutning bör vara mer än
80 procentig. För att utröna intresset
har styrelsen nu beslutat att kontakta
villaägare i området mellan Storgatan
och Grossbolsgatan. Berörda
villaägare kommer att få brev med
möjlighet att skicka in intresse-
anmälan.

Ombyggnad av fjärrvärmecentral

80 % av totalsumman. Detta innebär
att byggstart blir tidigast under
sommaren 2004.
Vad som är helt klart redan nu är att
ett erosionskydd av berg  (liknande
finns på Skivstasidan) byggs längs
älvkanten. Hur själva säkringen av
slänten skall utformas är inte bestämt
ännu men två metoder finns. Den ena,
som är dyrast, är ”spikning” av
slänten – den metoden användes på
Skivstasidan - och den andra är
avschaktning av massor för att minska
tyngden på slänten. Avschaktningen
sker då mellan 2-4 meter djupt och så
mjukt som möjligt. Därefter återställa
marken fast på en lägre nivå.

Under tiden som utredning pågår har
byggnadsnämnden beslutat att vara
restriktiva med bygglov på den
aktuella sträckan. Ev. ansökan provas
från fall till fall.

Kommunen planerar i framtiden att
fortsätta med skredriskundersökningar
avseende övriga riskområden inom
tätorterna.

Gatubelysning
Gatubelysningen ses över tre gånger/
år. I mars, september och december
kontrolleras alla lampor och byts ut vid
fel. Om fel uppstår på enstaka lampa
mellan kontrollerna noteras adressen
och bytet sker på turen. Vid större fel
åtgärdas problemet så snart som möjligt.
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Lördagen den 31 maj var det stor
Indienmarknad på gamla torget i
Forshaga.

Indienmarknad

G3:s elever lär ut sina kunskaper
om Indien

Elever från G3 Skivedsskolan
informerade och det fanns även
möjlighet att smaka på indisk mat
samt att pröva olika aktiviteter.
Det som erbjöds var bl.a. prova sari,
pussla Indiens karta, jobba som
gatuförsäljare och köra ricksha.
Marknaden hade tidigare under
veckan genomförts för övriga elever
på Skivedsskolan.
Marknaden var kulmen på ett
temaarbete som arbetslaget jobbat
med under fem veckor. Syftet med
temat var förutom att få kännedom

om Indien, att reflektera över globala
rättvisefrågor och barns situation i
Indien samt att planera och
genomföra lärande aktiviteter för
skolan och Forshaga.
Insamlade medel kommer att skänkas
till Bapagrama skola för inköp av
böcker. Skolan för fattiga barn, ligger
strax utanför Bangalore.
Personalen i arbetslaget hade tidigare
under våren besökt ett antal skolor
och organisationer i landet. Eleverna i

G3 fick därefter själva avgöra var de
insamlade pengarna skulle skickas.

En populär station var den indiska maten

Ett tävlingsmoment var att bära
vatten på huvudet

Under dagarna 3 (15-17 augusti) stod
mat och hantverk i fokus på Forshaga
Hembygdsgård. Tennbroderier,
näverslöjd, keramik, getost, sylt och
honung var bara några av de saker
besökarna hade möjlighet att beskåda/
provsmaka.
Micklagård arrangerade en
mannekänguppvisning med
vadmalskläder, vilket också rönte stort
intresse.
Vidare fick vi en inblick i hur det
fungerade och såg ut på ett tryckeri
för närmare 100 år sedan,

då Berglunds tryckeri hölls öppet.

Med getost under armen, några
trevliga upplevelser rikare, samt kaka
(läs kakor) och saft rundade jag av

Mat- och hantverksdagar på Forshaga Hembygdsgård
besöket på hembygdsgården. De
goda kakorna var bakade på recept
från förr, och finns samlade i ett häfte
som går att köpa på hembygdsgården.

Mattias Sköld
informatör

Tryckeriet höll öppet hela helgen

Vadmalskläder från Micklagård
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Årets upplaga av Wermlands
Inlinelopp blev en stor händelse både
för publiken och för åkarna. Det är
det tredje största loppet i Sverige.
Vädret ställde till en del problem
under stavklassens åkning. Regnet
vräkte tidvis ner. Publiken trotsade
vädret och stod utmed banan och
hejade fram åkarna.

När sen det stora startfältet kom till
Forshaga hade regnandet upphört.
Folkfesten var ett faktum. Publik
överallt. Ivrigt påhejande. Spontana
vätskekontroller och ett allmänt glatt
humör.
Vinnaren Johan Olsson sa efter
loppet:
- Det finns ingen annan tävling i
Sverige där det är ett sådant drag runt
banan som under Wermlands
Inlinelopp.

Wermlands Inlinelopp 2003

Vi tackar publiken för hans
berömmande ord. Det är helt och
hållet er förtjänst. Vi kan göra
arrangemanget så bra som möjligt
men utefter banan under tävlingen då
är det er som åkarna ser.

Antalet anmälda åkare ökade med
20% mot förra året. 68 olika orter
runt om i Sverige var representerade i
startlistan.

Johan Olsson Team Rollerblades vann
på tiden 00:49:50.40

Bästa dam blev Sofia Albertsson
00:51:43.05

Stavklassen Inlines vanns av Jonas
Svanström 01:05:16.00

Rullskidklassen vanns av Erik
Andersson 00:57:47.30

Drygt 11 000 kr skänktes till
Hjärtebarnsfonden genom
startavgifterna för lagklassen och
genom de insamlings bössor som
fanns ute bland publiken under dagen.

   Elisabeth Berg & Monica Fernqvist
   Wermlands Inlineförening

Johan Olsson höjer segerpokalen

Det har uppmärksammats att
barn/ungdomar ibland vistats
vid Forshaga Kraftstation,
trots att varningsskyltar finns
uppsatta. Att vistas
nedströms dammluckorna är
förenat med livsfara, då
dammluckorna är
automatstyrda, alternativt
fjärrstyrda från Sveg. Det
innebär att ett fel på
systemet, t ex orsakat av ett
strömavbrott, åskväder, höjd

Livsfarlig lekplats
vattennivå medför att de
stängda dammluckorna
öppnas. Då släpps drygt 150
m3 vatten per sekund genom
luckorna utan förvarning.
Observera att tillträde
förbjudet för obehöriga gäller
HELA kraftverksområdet.

Kjell-Åke Kihlgren, Fortum
Genom
Mattias Sköld, informatör
Forshaga kommun
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Det var många djur som visades
upp när ”Norrgården” på
Skivedsskolan hade ”Djurens
dag” vid åsens lekpark 2 juni.

Djurens dag på ”Norrgården”

Alla barn fick ta med sig sina husdjur
och visa upp för sina klasskompisar.
Ett tjugotal djur i sina burar, lådor och
burkar tog plats i skuggan på gräsmattan.

Vad äter Musse? Kissar vandrande pinnar?
Frågorna kring de djur som visades upp var många…

Det var allt ifrån den lilla
dvärghamstern ”Gråis”, två tolv dagar
gamla kycklingar, till hästen ”Musse”.
Far och son kanin visades också upp.

Skönt med lite svalka i skuggan…

Tre olika sorters marsvin, släthårigt,
virvel-, och teddymarsvin fanns med i
skaran.

Barnen fick i tur och ordning visa upp
och berätta om sina små älsklingar.

Små och små förresten, Louise hade
med sig hästen ”Musse” tolv år.
Mamma Maria höll ordning på den
fina hästen.

Kaninhonan ”Gosan” fick under
dagen veta att hon var en han.
Fredrik och mamma Lena fick
huvudbry att döpa om sin lilla kanin.
Att kaninhonan ”Tina” verkligen var
en hona rådde inga som helst  tvivel
om, hon var nämligen ”höggravid”
och skulle föda vilken dag som helst.

Monica och sonen Magnus gjorde vad
de kunde för att bli av med några små
nästan osynliga ”vandrande pinnar”
De hade en hel burk full.

För samojed hanen ”Garp” blev
uppståndelsen lite för mycket. Han
fick syn på ”Mimmi” som även hon
trängdes bland barn, fröknar och
föräldrar. ”Mimmi” är också en hund
av rasen samojed. Ljuv förälskelse
uppstod, i varje fall från ”Garps” sida!

Fridas katt ville inte alls låta sig visas
upp. Hon ville helst fly därifrån.

Ett stort tack till alla idérika lärare,
alla barn och föräldrar för en mycket
rolig och annorlunda eftermiddag.

Therése Kästel (mamma till Amanda)

Musse och Maria poserar…

Du har väl inte
glömt bort

Tomtehâlja?
17-19 oktober 2003

ÖPPNA FÖRSKOLAN i Deje
HEJ!!

Nu startar öppna förskolan igen, fast på ideel basis.
Det vill säga att allt som vi vill göra med barnen får vi

bekosta själva. Jag som tagit över efter Marie
heter Nathalie Nilsson.

Vi träffas, pratar, leker, fikar och ev har en ”mamma-barn
gympa” grupp.

Den 11/8 drar vi igång i den gamla lokalen på Brogatan.

ÖPPETTIDER:
Måndagar 13.00-17.00
Onsdagar 09.30-13.00

VÄLKOMNA!!
Om ni undrar över något så kan ni nå
mig på 0552-10945 eller 073-0206850
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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

SEPTEMBER

6 Kl. 11-15  Metetävling i Kvarntorpsälven, Forshaga. Internationellt mete, 2-mannalag

6 Kl. 15  Fotboll div 4 herr Forshaga IF - Råtorp. OBS, spelas på Tallmovallen, Ö. Deje

6-7 Golftävling, Forshaga GK, Dömle

7 Kl. 13  Fotboll div 5 dam ÖDIK - Nykroppa. Tallmovallen, Ö. Deje

8 Golftävling, Forshaga GK, Dömle

9 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. Sång och musik med
Linda och Barbro

9 Kl. 15  ”Roligt och tänkvärt”, visprogram med Anderz Carlsson på Forsgården.
SPF-Forshaga Ullerud

13 Kl. 16  Fotboll div 5 herr ÖDIK - Fiskevik. Tallmovallen, Ö. Deje

15 Kl. 19  Ishockey Färjestad BK- Frölunda Indians i Ängevi Ishall.

Biljetter: tel. 054-87 21 86

16 Cykeldag i Forshaga kommun. Lämna bilen hemma

16 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. ”Människor jag mött”
Gullan Lindblad kåserar

19-20 Orienterings-SM vid Sisugården i Forshaga. Kortbane kval. Arr. Deje SF och
SISU Forshaga SK

20 Kl. 16  Fotboll div 4 herr Forshaga IF - Arvika. OBS, spelas på Tallmovallen, Ö.
Deje

21 Kl. 15  Fotboll div 5 dam ÖDIK - Deje. Tallmovallen, Ö. Deje

23 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. ”Från Ferlin till Elvis” Arne Stjernlöf underhåller

26 Kl. 19  Stugsittarkväll i Forshaga Hembygdsgård. Med Forshaga Manskör, körsång, allsång och musik

27 Kl. 16  Fotboll div 5 herr ÖDIK - Ekshärad. Tallmovallen, Ö. Deje

28 Kl. 10-16  Olsäter Marknad. Knallar, utställning, servering, Deje Modellflygklubb flyger & bygger. Arr. Ulleruds Bygdekommitté

28 Kl. 14-16  Äldredagen SPF-Forshaga Ullerud. Tipspromenad & kaffe 10 kr, möjlighet att prova boule & stavgång, Nya Torget, Forshaga

30 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. ”Sibirien -land & folk” Eva och Bertil Jonsson berättar & visar bilder

OKTOBER
7 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. ”Änglar och demoner” Gunnar Lindberg från Ekshärad

Kom och besök oss som jobbar
i projekt LIP-Klarälven

Vi finns i Forshaga fredagen den 5 september
på ”nya torget” mellan kl. 11.00 och 18.00

Vi erbjuder: Gratis energirådgivning, allmän miljöinformation

information om LIP-Klarälven

   Tävla och vinn fina priser      Provsmakning      Alternativa fordon

Välkommen! Katrin Johansson, Folkbildare, LIP-Klarälven
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Många oroliga efter kravbrev från
Porrsajt
Mängder av oroliga privatpersoner
har kontaktat Datainspektionen efter
att de fått kravbrev som gäller dyra
besök på porrsidor på internet. I
kravbreven hotas mottagaren med
risk för betalningsanmärkning efter en
dom i Malmö Tingsrätt nyligen där en
person dömdes att betala.
Datainspektionen som har tillsyn över
hur inkassoföretagen sköter sig anser
dock inte att domen är representativ.
Företaget ska nu ta bort texten i
kravbreven.

Praktiska tips om du drabbats av
ExNet, Exp.Ltd eller liknande
företags fakturor
Företaget ScanBill, sedermera
Internet-B och Har-Exp.Ltd, har bytt
namn till ExNet. Oavsett avsändaren
- om du fått en faktura eller ett krav
som du anser att du inte ska betala,
gör så här:

Skriv till företaget, eller skicka e-post
om du hittar en e-postadress, att du:

- inte har använt företagets tjänster
- anser att du inte har ingått något
avtal
- inte anser dig skyldig att betala
fakturan.

Skriv fakturanummer, fakturans
belopp, datum, ditt namn, din adress
och e-postadress.

Ta kopia på brevet (eller skriv ut och
spara e-postmeddelandet) innan du
skickar det.

Om du får påminnelse, skicka ett nytt
brev med samma innehåll.
Du kan använda en kopia på det
första brevet och bara ändra datum.

Om du ändå får ett inkassokrav, skriv
ett nytt brev. Den här gången ska du
skicka det till inkassobolaget. Skriv så
här: “Jag bestrider detta krav då det
saknar laglig grund.” Ta kopia på
brevet.

Du riskerar inte att få
betalningsanmärkning om du gör så här.

Om inkassobolaget ansöker hos
kronofogdemyndigheten att de ska
utfärda betalningsföreläggande, måste
kronofogdemyndigheten först ge dig
möjlighet att yttra dig i ärendet. I och
med att ärendet är en så kallad tvistig
fordran är det inkassobolaget, eller
det bolag som utfärdat fakturan, som
ska bevisa att de har rätt. Så länge
det räknas som tvistig fordran får
betalningsanmärkning inte utfärdas
(gäller konsumenter, inte företag).

Inkassobolaget kan i nästa steg
stämma konsumenten (gäldenären) i
tingsrätt. Men det är inte särskilt
troligt att de gör detta, eftersom de
vet att de har mycket liten chans att
vinna.
De här bolagen gör stora vinster på
att konsumenterna betalar för att
slippa bråka.

Har du andra frågor, vänd dig till
Rådrummet i Karlstad,
telefontid kl. 13-16 alla vardagar.
Tel. Jane Ullman: 054 – 29 73 01
Tel. Jolanda Girzl: 054 – 29 73 02

Konsumentrådgivarna informerar

Mitt i semesterperioden och
sommarens värmebölja fick vi
storfrämmande till vår kommun.
Det var den japanske tomten
Paradise Yamamoto från Tokyo som
kom för att hälsa på sin kollega i
Forshaga, Värmlandstomten Inge.

Tomten från Tokyo kom inte helt
ensam, med sig hade han ett stort
släptåg med japansk media. Varje
sekund skulle dokumenteras på film
och fotograferas, för att publiceras i
japansk media.
Japaner är nämligen inte enbart
intresserade av att sjunga karaoke på
sin fritid, de har också ett smått
otroligt tomteintresse.

Mattias Sköld
informatör

Ja(pan) tomten finns!!!
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Skolan fick avslutas och sommaren
inledas med att Ungdomscentrum
ordnade disco för ungdomarna som
slutat årskurs sju respektive åtta.
Discot anordnades i såväl Deje som
Forshaga.  Det blev en lyckad
skolavslutning, konstaterar
Madelene Nilsson, fritidsledare/
fältassistent på Ungdomscentrum.
Många föräldrar hade engagerat sig i
discot vilket är mycket positivt.

”Skapa ditt drömsommarjobb” är
ett projekt som tidigare anordnats av
Communicare. I år var det Forshaga
kommun och Ungdomscentrum som
stod som projektledare. Projektet går
ut på att ungdomar får skapa sitt eget
drömjobb utefter sina egna idéer och
intressen. Ungdomscentrum ställer
upp med handledning i deras väg till
drömjobbet och ger dem råd och tips
på ett lyckat entreprenörskap.
Intresset var minst sagt stort. Det var
över 30 stycken ungdomar som sökte
till de sammanlagt 11 platserna.
Drömsommarjobben som valdes ut
var alltifrån kaninhoppning till en
modellflygplansmässa och gymnastik i
Slottsparken samt att anordna
Forshaga kommuns variant av
Småstjärnorna. Samtliga ungdomar
har jobbat intensivt med sina uppdrag.
Upptill åtta timmar om dagen har de
arbetat.

Sommarläger i Mölnbacka
Sista veckan i juni och första veckan i
juli ordnade Ungdomscentrum ett
sommarläger i Mölnbacka för
mellanstadiebarn från hela
kommunen. 30 barn i veckan, alltså
totalt 60 barn deltog i daglägret som i
huvudsak höll till i Mölnbackas
bygdegård.
Ledare för lägret var 12 stycken
ungdomar i åldern 16 till 18 år som
Ungdomscentrum har utbildat i
ledarskap etc.
Både barn och lägerledare fick vara
med om en mängd aktiviteter blandat
med en hel del bad.
Tre spelare från Carlstad Crusaders
kom och hälsade på vilket var mycket

En av alla dopp under lägret i Mölnbacka

uppskattat.
Frida Andersson och Hanna
Ghylesten, två av dem som fått skapa
sina egna drömsommarjobb besökte
sommarlägret med sin uppvisning i
kaninhoppning.
Sommarlägret i Mölnbacka var det
första som anordnades men med så
mycket positiv respons som
Ungdomscentrum och lägerledarna
fick så blir det troligtvis en uppföljare
nästa sommar.

Vad händer i höst?
Madelene på UC tipsar om den
hockeyresa som äger rum den 19.e
september då Färjestad och Toronto
möts i Globen i Stockholm.

Madelene Nilsson, Ungdomscentrum

Intresserade kan forfarande men
snarast anmäla sig till resan. I
dagarna sitter Ungdomscentrum och
planerar höstens aktiviteter.
De mottar gärna förslag och idéer
från såväl ungdomar som föräldrar,
tel. 054 – 172272.

    Malin Eriksson
    informatör
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Forshaga kommun kan i stort betecknas
som en idyllisk kommun att bo och vistas
i. Fin natur och bra möjligheter till
intressanta och stimulerande
fritidsaktiviteter finns här.

Tyvärr finns här också en del
problem. Under senare tid har
skadegörelse, stölder och bråk tyvärr
ökat markant. Dessa problem är inte
sällan drogrelaterade. Och alla
drabbas, såväl privatpersoner som
affärer, industri, föreningslivet och
kommunala verksamheter. Det finns
dock något vi kommuninnevånare
själva kan göra för att komma till rätta
med problemen.

Problemen har nu nått en nivå som
gör att kommunen anser att det måste
till omedelbara konkreta åtgärder för
att få bukt med skadegörelse och
stölder. Vad man önskar är att vi i
Forshaga och Deje kan starta upp
någon sorts nattpatrullering.
Kommunen ställer upp med en bil,
utrustad med mobiltelefon och en del
annat viktigt material samt naturligtvis
drivmedel.

Vi en några stycken som bildat en
ideell förening som vi döpt till ”Projekt
Pax” (Pax är latin och betyder frid
eller fred). Vi har åtagit oss att, på
frivillig basis, åka ut och bevaka olika
utsatta platser några timmar på
nätterna. Vi arbetar naturligtvis i nära
samarbete med polisen,
Ungdomcentrum,
Köpmannaföreningen,
Företagarföreningen och andra
berörda. Dessa är också
representerade i en referensgrupp
som vi har regelbundna möten med.
Polisen kommer också att informera
om vilka områden det är viktigt att
besöka på nätterna, eventuella bilar
att hålla utkik efter och annat viktigt
för patrulleringen. Vår plan är att
bilens utgångsplacering veckovis skall
varvas mellan Forshaga och Deje.

Det är inte meningen att de som är
ute skall agera poliser eller
ordningsvakter. Det är främst
observera och, om sådana situationer
uppstår, kalla på polis.
Och dokumentera vissa händelser.

PROJEKT PAX
Vi är i nuläget ett sextiotal som
anmält oss som deltagare i projektet.
Men vi behöver bli fler. Målet är att vi
skall vara så många så att deltagandet
inte skall kännas som en belastning.
Så många så att man inte skall
behöva vara ute och patrullera mer än
någon gång varannan eller var tredje
månad. Du är lika välkommen i projektet
oavsett om du har körkort eller inte
(vi åker aldrig ensam i bilarna).

Nattpatrullering förekommer redan i
många kommer med mycket gott
resultat. Bland annat i Munkfors,
Hagfors, Molkom och Filipstad.

Du som är intresserad är välkommen
att anmäla dig till Tommy Jonsson på
telefon 0552 - 103 79, alt. 070 – 316
28 62. Det går också bra att skicka
en intresseanmälan via e-mail.
Adressen är:
arbetsidecentrum@forshaga.se.

Låt oss tillsammans gör vår
kommun till den idyll den borda
vara!

    Projekt Pax.

Naturligtvis har dom det, men det
är vi som vuxna som är deras
“ombud”.
Nu har Rädda Barnens
lokalförening i Forshaga startats.

Vad vill vi med verksamheten?
Vi anser att det behövs ett forum,
som ser till att barns bästa alltid
kommer först. Det behövs idag, dels
för att det finns många orosmoln på
vår himmel och våra barn behöver
vuxnas trygghet. Dels för att det finns
mycket trevligt man kan göra
tillsammans i alla åldrar.

Vi vill att vår lokalförening ska leva i
en positiv anda och växa sig stor och
stark med många
kommuninnevånares hjälp.
Vi räknar inte med att kunna utföra
“stordåd”, men är vi bara tillräckligt
många som värnar om barnens rätt i
samhället, så blir vi starka.

Vi hoppas att Ni kommer
att uppmärksamma oss
lite varstans i vardagen.

Till att börja med hälsar
vi alla intresserade
välkomna att bli
medlemmar eller på
annat sätt stödja Rädda
Barnens lokalförening i
Forshaga kommun.

Ta gärna kontakt
med oss!

Kontaktperson:
Yvonne Enochsson
tel. 054 – 871369,
alt. 070-4124608

         Yvonne Enochsson
         ordförande

Har våra barn några rättigheter?

Styrelsen. Bakre raden från vänster Else Persson,
Carina Ågren (vice ordförande), Lill Hurtig, Ann

Gustafsson Sjöö (sekreterare)
Främre raden från vänster Gun Forsström (kassör),

Yvonne Enochsson (ordförande), Susanne Magnusson
På bilden saknas Gunnar Ström och Elisabeth Edström.
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OLSÄTER MARKNAD
Den trivsamma marknaden

Söndag 28 sept. kl 10:00-16:00

Knallar, utställningar, servering,
Deje Modellflygklubb flyger och

bygger

Ulleruds Bygdekommitté

Välkomna!

Färjestad BK
vs

Frölunda Indians

Ishockey i Ängevi Ishall

Måndag 15 september kl. 19

Biljetter: tel. 054-87 21 86

Sätt betyg på Forshaga kommun
Datum:....................................

I samband med.....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

var jag i kontakt med..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Personalens bemötande (ringa in ett svarsalternativ):

Mycket bra Bra Dåligt

Personalens kunskaper (ringa in ett svarsalternativ):

Mycket bra Bra Dåligt

Detta vill jag ha sagt i detta sammanhang:........................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Kontakta mig:     Ja       Nej

Namn: ..............................................................Tel: ............................

Du kan posta Ditt betygskort portofritt.
Lägg det i ett kuvert på vilket Du skriver:

Forshaga kommun
Kommunkansliet/Betyg

FRISVAR
6500 180 000

667 22  Forshaga
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Efter fjolårets teatersuccé med
Aino Trosells ”Lusten finns,
Gråten är borta”, om
nedläggningen av Deje bruk, gick
årets föreställning betydligt
längre tillbaks i tiden, till en
sägenomspunnen man vid namn
Ulle Bonde.

Han var storbonde i det medeltida
Sverige någon gång runt år 1350 och
ägde hela Hollerud (nuvarande
Katrineberg). Detta i en mycket svår
tid, då pesten härjade som värst i
Europa.

Ulle Bonde

forts. nästa sida!

Med pesten följde också stora
förändringar i samhället. Kyrkan
ökade sin makt, och detta drabbade
Ulle Bonde mycket hårt, då hans
fiskerätt i Dejeforsen drogs in, till
förmån för kyrkan.

Midsommardans på Hollerud

Hästar fanns också med i rollistan

Föreställningen är en fri tolkning av
Ulle Bondes liv, men bygger på
medeltida dokument som
manusförfattaren Fridolf Sjöqvist letat
fram. Pjäsen har satts upp vid två
tidigare tillfällen, 1935 och 1952.
Årets uppsättning har dock bearbetats
och anpassats till dagens publik.

Hur gick det då, lyckades Ulleruds
Teateraktörer motsvara de högt
ställda förväntningarna och följa upp
fjolårets succé?
Svaret är kort och entydigt, JAA!
Skådespelarna, ca 30 till antalet, gör
ett fantastiskt arbete med ett mycketNunnorna kommer med sorgebud

”Du ska inte va le i mun Bolla”
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För de allra flesta så innebär
skolavslutningen startskottet för
lugna, lata dagar med strand, sol,
bad och sena mornar. Men för en
Solunge är det annorlunda. När
lovet startar, börjar också
repetitionerna inför den årliga
teaterföreställningen.

Drygt 20 till antalet är de, i åldrarna
9-23 år, med konstnärlig ledare samt
regissör i form av Tina Bengtsson.

I år firade Solungarna 10 år, och det
med en smått fantastisk uppsättning
av Shakespeares “Som Ni Behagar –
i sagans värld”. En kärlekskomedi
fylld med rappa repliker, spänning,
humor, sång, dans och musik.
Spelplatsen var, liksom föregående år,
under bar himmel i Skivedskogen.

Handlingen hade förlagts till 1700-
talets Sverige, då frankrike var det
stora föregångslandet. Men också en
tid då skogen var full av tomtar, troll
och skogsrår. Och ut i denna skog

forts. Ulle Bonde

Solungarna 10-års jubilerade med Shakespeare

”Här ska bli fest, för husfolk och gäst”...
...och vad vore en fest utan râvkrok

bra manus. Det ”händer” saker hela
tiden på scenen (dans, slagsmål,
hundar och hästar på plats, etc.), och
man blir hela tiden mycket intresserad
av vad som ska hända
fortsättningsvis. Tre musiker bidrar till

 Kärleksparet Peder (Peter Jensen)
och Åsa (Helena Nilsson)

att accentuera händelserna samt
bygga upp den medeltida stämningen.
Något som också kläder, scenbygget
och skådespelsplats gör. Två och en
halv timme (= föreställningens längd
inkl. paus) fullkomligt flög iväg.

Betyget blir således även i år MVG.

Tackar och bockar för
underhållningen gör (bl a)
Mattias Sköld
informatör

Älvor dansar trollskt i dimman forts. nästa sida!
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forts. Solungarna...

tvingades flickorna Rosalind (Rebecca
Lindman) och Celia (Tillla Hallberg-
Jönsson) fly. För att de undgå
upptäckt klädde Rosalind ut sig till

Shakespeares pjäs hade förflyttats till Sverige, 1700-tal och sång av Bellman...

man. Oredan blir sedan total, då
Orlando (Johan Åberg), mannen hon
höll hjärtans kär, dyker upp.
Föreställningen gav prov på en mängd

skådespelartalanger (nästa Persbrant,
Skarsgård, Nielsen eller Perned
kommer kanske från Forshaga…), en
genuin kärlek till teater, musik och
dans. Men framför allt, ett gäng
otroligt duktiga barn-ungdomar (samt
vuxna) som gjort ett jättearbete och
helt trollband sin publik.
Ett stort TACK till samtliga!

Mattias Sköld
informatör

Celia (Tillla Hallberg-Jönsson) och Rosalind (Rebecca Lindman)
spatserandes i trädgården

Det narrades friskt i Skivedskogen.
(David Hallberg-Jönsson och

Pendar Khalili)


