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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.

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 06Nummer Manusstopp Utgivningsdag

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 -är Forshaga kommuns
  informationsblad till invånarna

Tycker du om att samarbeta?
Vill du samarbeta?
Och när i så fall?
Karlstadsregionens kommuner
samlades häromdagen för att disku-
tera framtida samarbete.
Slutresultatet blev att vi vill samarbeta
om vi alla tjänar på det…..
Frågan är: Vad vi vill ”tjäna”?
Kvalité? Kvantitet? Pengar?
Kunskap? Renommé?

Jag tror, att det inte alltid går att från
början se, om man tjänar på ett
samarbete eller inte. Därför skall vi
aldrig stänga dörrar innan möjlighet-
erna är prövade.
Vinsten kan se olika ut.
Kil och Forshaga kommuner har i
åratal samtalet om hur och när vi kan
samverka.

Nu kommer några konkreta förslag:
IT - och beredskapssamverkan.
Samarbete och samverkan tar nämli-
gen tid.
Någon har sagt att samverkan borde
stavas med ä, därför att det ofta till
en början gör ”ont” att samverka.
Ett land, en region eller en kommun
kan idag inte ställa sig frågan om man

tycker om att samarbeta eller inte.
Verkligheten kräver samarbete.
Många problem och utmaningar känner

varken nations- eller kommungränser.
Miljöproblem känner inga nations-
gränser.

Värmland kan till exempel inte ha en
fungerande kollektivtrafik om inte
landsting och kommuner samarbetar
över kommungränserna.
Kommunens föreningar kan inte åta
sig större tävlingsevenemang om man
inte kan arrangera dem tillsammans.

Bra gjort alla föreningar som tillsam-
mans fixade orienterings SM!
Vad kom då Karlstadsregionen fram
till?

Först och främst ett samarbete runt
turismfrågor.
Småkommunerna har ett brett
aktivitetsutbud medan Karlstad har
hotellen……..

Vad tycker du att vår kommun skall
samarbeta om med andra kommuner?

Maila, ring eller skriv gärna!

Slutligen.
Ni har ju säkert läst om att vår kom-
mun leder ett EU projekt kring
Laxfisketurismen utveckling.
Spanien, Irland, Wales och Sveriges
Forshaga jobbar tillsammans.
Visste ni, att det knappt finns någon
lax i älvarna i Spanien och på Irland?
Vårt laxfiske i kommunen är UNIKT.

Det är lätt att bli hemmablind. Inte är
det väl så märkvärdigt det vi har, inte?

Jo, det är det faktiskt  - åtminstone på
laxfronten.

Redaktörer
Malin Eriksson,
Mattias Sköld

Tfn 054 - 17 20 10

Tryck
Tryckeri AB Knappen

 Karlstad
Miljöcertifierade
enligt ISO 14001

för KommuN-KontakteN

och utgivningsdatum
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Forshagas årliga brännbolls-
turnering som arrangeras av
föreningen Rut gick av stapeln
lördagen den 30/8. Det var 31 lag
som deltog denna dag som var lite
blåsig och kall men trots detta var
humöret på topp bland deltagare
och arrangörer.

Turneringen började med att lagen var
uppdelade i 7 grupper där dom två
bästa lagen ur varje grupp plus två
treor gick vidare till åttondelsfinal.
Vinnare av turneringen blev Farbro
Barbro som vann över Kramp i
finalen med 61-54. Det var lagets
tredje vinst i turneringen och därmed
tog man hem vandringspriset för gott.

Många lag består av kompisgäng som
samlas år efter år för att delta i
turneringen. De kommunanställdas
lag, Kommunslummarna vann tre

Ibland saknar ålder betydelse. Ett
sådant tillfälle var när ett 70-tal
”ungdomar” firade 50-årsdagen.
Skratt och kramar ”stod som spön
i backen” när alla gamla vänner
möttes.

Många folkdräkter var på, efter viss
möda (pga garderobs-krympning), och
det kändes extra festligt när alla slog
sig ner runt långborden på Dömle
Stiftsgård.
Lagets förste dansledare Ivar
Johansson fanns på plats, liksom Iris
och Uno Ögren som varit medlemmar
i alla 50 år. De fick lagets standar i
present.

Framtiden representerades av 8-åriga
Josefin Magnusson som dansar med
vuxenlaget, och gör det bra!

Dansledaren Torbjörn Magnusson
överraskades genom att tilldelas
Svenska Ungdomsringens
förtjänsttecken i silver, överlämnat av
Riksrepresentant Elisabeth Lindholm

(Torbjörn fick även Forshaga
kommuns kulturpris 2002!).
Efter en god måltid började dansen i
Dömlekyrkan. ”Kunde Desmond Toto
dansa i kyrkan, så kan vi,” inbjöd
ordförande Yvonne Molnberg. Och
inledde danskvällen med Polonäs.
Ransäters Spelmanslag stod för härlig
dansmusik. Några gamla medlemmar
berättade minnen. Andra spelade fint
på fiol. Vid kaffet kom Håkan Jäder,
stå-upp-aren, känd från bl.a. Berns.

Alla glada kvällar har ett slut och efter
ännu några timmars dansande, med
bl.a. Västgötapolska och Oxdans,
avslutades festen med syskonring och
”Nu går sista visan”.

Lagets dansande är dock inte slut.
Söndagen den 21 september börjar
höstterminen med träningar i Hvilan,
Forshaga (jämna veckor) och Mons
församlingshem, Deje (udda veckor)
kl. 18 – 20. Vi dansar tillsammans
med Forshaga Folkdansgille.
Att fylla 50 är inget skäl att ta det

lugnt. Vi hoppas få träffa många glada
dansare i höst.

Väl mött och stort tack till alla de som
gjorde vårt jubiléum till ett härligt
minne!
Vi vill gärna hälsa till alla er som
dansat i laget under de 50 åren. Det är
medlemmarna och deras insatser som
gör föreningen till vad den varit och är.
Tack!!!

Gunilla Åsberg

Ulleruds folkdanslag 50 år

Övre raden Torbjörn Magnusson, Josefin
Magnusson, Elisabeth Lindholm.
Nedre raden Ivar Johansson, Iris Ögren,
Uno Ögren. Foto: Bertil Lundberg

Brännball 2003
matcher och förlorade en match i
gruppspelet och gick därmed vidare
till åttondelsfinalen där det blev förlust
mot Sambuca med 34-41.

Man delade också ut ett pris till bäst
utklädda lag. Detta vanns välförtjänt
av Fireballs som hade ett Japan-tema
i sin utklädsel. Prissumman på 2000 kr
skänktes till barncancerfonden.

Kvällen avslutas i Forshaga Folkets
Park med grillade revbensspjäll och
underhållning av Stellan ”Gris-Nils”
Olofsson. För dansmusiken svarade
Bröderna Häggstad.

Mer information, resultat och bilder
kan du se på arrangörernas hemsida
www.brannball.com.

Maria Radevik & Lars-Erik Jansson
Personalkontoret, Forshaga kommun

Seklingnatta
15 november 2003
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Första och andra dagen i
september var Ungdomscentrum
med om att ordna aktivitetsdagar
för ungdomar i årskurserna åtta,
nio samt årskurs ett på gymnasiet.

Kommunen har uppmärksammat en
del problem som förekommit mellan
olika ungdomsgrupperingar. Eleverna
på Forshagaakademin har inte känt
sig välkomna till kommunen. För att
minska oroligheterna beslutade bl.a.
Forshaga kommun och
Ungdomscentrum att ordna
aktivitetsdagar i syfte att få
ungdomarna att lära känna varandra.

Från Dejeskolan och Centralskolan
deltog två tjejgrupper som är med i
projektet ”En kommun för alla” och
från Forshagaakademin deltog fyra
klasser i årskurs ett.
Sammanlagt över 100 stycken elever

Aktivitetsdagar vid Skivtjärn

Ungdomarna lyssnade till Roger Nilssons instruktioner

Trassel i den ”gorgiska knuten”

deltog i aktiviteterna.
Platsen för aktiviteterna var Skivtjärn

Övningar på stocken

och vid ankomsten bjöds det på bullar
och saft och senare korv med
potatissallad.

Ungdomarna delades in i mindre
grupper med varsina ”Positiva
ledare”, ungdomar som
Ungdomscentrum utbildat i ledarskap.
På så vis var det till stor del
ungdomar som ledde ungdomar.
För att klara av övningarna krävdes
det av ungdomarna att samarbeta
med varandra, lära känna vid dem vid
namn och ta varandra i hand.

Genom att få ungdomarna att delta i
samarbetsövningar skapar det en
kontakt mellan ungdomarna vilket

ökar gemenskapen mellan dessa.

Malin Eriksson
informatör

Den ideella föreningen ”Projekt Pax”
har vuxit sig starkare, och består
numera av ett nittiotal personer. Men
föreningen behöver ännu fler frivilliga.
Målet är att vara så många så att
deltagandet inte känns som en
belastning.
Som främsta uppgift har föreningen
åtagit sig att kvälls/nattetid åka runt i
kommunen och bevaka olika utsatta
platser. Ett arbete som sker i nära
samarbete med Ungdomscentrum,
Köpmannaföreningen,
Företagarföreningen, Polisen, och
andra berörda.

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

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.

       Mattias Sköld, informatör

I början av september var Bo
Gustafsson från Polisen i Karlstad
på besök i Forshaga och berättade
bl a om hur brottsstatistiken ser ut i
kommunen. Och hur Projekt Pax
kan förändra den till det bättre…

Nattpatrulleringen fortsätter…



5

Har kommunens gator och torg
varit ovanligt tomma på kapsyler?
Troligtvis har årskurs sex på
Centralskolan i Forshaga varit i
farten.

Sveriges flitigaste kapsylsamlarklass

På väg till Karsltad för invägning

Kapsyljakten är en tävling för alla 4 –
6-klassare i hela landet. Den går helt
enkelt ut på att samla in så många
kapsyler från möjligt. Syftet med
Kapsyljakten är främst att väcka
elevernas intresse för miljö och
återvinning av metallförpackningar.
De insamlade kapsylerna smälts
sedan ner och återvinns - ett evigt
kretslopp.
Årskurs 6 på Centralskolan i
Forshaga rensade minst sagt sin
omgivning på kapsyler. Till sin hjälp
hade de också företag och

privatpersoner som sparade sina
kapsyler. De satte upp lappar och
placerade hinkar där hjälpsamma
personer kunde lämna sina bidrag till
tävlingen. Och talesättet ”många

bäckar små…” stämmer väl överens
med klassens insamling – det blev en
ansenlig mängd kapsyler.

Samtidigt var vinsten värd att kämpa
för. Vinstsumman uppgick nämligen
till hela 50 000 kronor. 50% av
vinstpengarna läggs sedan på ett
valfritt miljöprojekt medan de övriga
50% tillfaller klasskassan.

Intresset för tävlingen var jättestort.
Totalt konkurrerade Centralskolans 6:a
med ca 170  klasser från hela Sverige.

- Mina elever var mycket flitiga i sin
insamling som för övrigt förlades till
efter skoltid, försäkrar klassens lärare
Karl-Rune Kolberg.
En hel släpkärra fylldes till
bristningsgränsen och i slutet av
augusti bar det iväg till Ragn Sells i
Karlstad för invägning.
Vikten visade sig vara 940 kg, samma

vikt som en annan klass i Sverige. Då
blev det bråttom men som tur var fick
klassen in en leverans i absolut sista
sekund som säkrade vinsten.

Totalvikten blev 1003,5 kg. Otroligt
duktigt jobbat! Vilken insats för
miljön!

Malin Eriksson
informatör

Den 19 september hölls på Irland
projektet Salmon-Tours första
internationella konferens kring
sportfiske.

Vid konferenserna presenterar
Forshaga sitt sportfiske och
samtidigt lär vi oss mer om hur vi
kan bemöta de utländska gästerna
på ett bättre sätt.

Forshaga kommun är projektledare
för det internationella EU-projektet
(InterReg IIIC) med deltagare från
6 länder: Spanien, Finland, Norge,
England, Irland och Sverige
(Forshaga).

Gemensamt för alla länderna är att
man vill utveckla sitt sportfiske och
särskilt sitt laxfiske.

Salmon - Tour

Lillemor Bäckström från Forshaga
i talarstolen



6

LÄSTIPS från Biblioteket

Levande historia
Av Hillary Rodham Clinton
Hillary Clinton är känd för flera
hundra miljoner människor runt om i
världen. Ändå är det inte många
utanför den närmaste kretsen av
familj och vänner som hört henne
berätta om den fantastiska resa hon
gjort genom livet. Här skriver hon
öppenhjärtigt , humoristiskt och
lidelsefullt om sin uppväxt i en typisk
amerikansk förstads trygga
medelklasskvarter på 1950-talet och
om sin förvandling från Goldwater-
flicka till politiskt aktiv student till
omstridd First Lady. Hennes
avslöjande skildring av åren i Vita
huset är samtidigt historien om livet
med Bill Clinton, om ett trettioårigt
äventyr i kärlek och politik som har
utstått personliga svek, skoningslösa
utredningar och allmänhetens ständiga
granskning.

Adjö , herr Muffin
av Ulf Nilsson & Anna-Clara
Tidholm
En gång var herr Muffin ett ungt och
starkt marsvin.

Då kunde han bära och kånka på
gurkor. Nu är han gammal, trött och grå.

Han tänker på sitt liv och mumsar på
en mandel.

En onsdag får han plötsligt ont i
magen…….

3 bommar och 1 spik
av Ylva Wallin
Elsa känner hur kroppen arbetar, hur
den får ta ut sig. Hon pressar sig själv
lite mer, ökar stegen och spurtar i
varje uppförsbacke. Benen kämpar
de sista metrarna upp för backen och
så lättnaden i stegen när hon når upp
till plan mark. Sakta klarnar tankarna.
Här är det bara hon, tempot i benen
ger hjärnan ro att fungera, det går av
sig självt.

Öppettider:

Forshaga
Månd - onsd 12-19
Torsd - fred 10-17

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

Fredag 10-14

Nu kan Forshaga kommun erbjuda autogiro. Fakturor
gällande vatten o renhållning, hyra, äldreomsorg och

barnomsorg kan fr.o.m september 2003 betalas med tjänsten
autogiro.

Vi bifogar en autogiroanmälan där Ni fyller i Era aktuella
uppgifter. Villkoren för autogiro finns att läsa på blankettens

baksida. Blanketten återsänds ifylld till oss.
Kopian behålls av Er.

I samband med vårt erbjudande om autogiro kommer vi inte
längre att skicka ut påminnelser på våra fakturor. Ett

inkassokrav med avgift, för närvarande 160 kr, skickas 10
dagar efter förfallodag om inte fakturan är betald.

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

Ekonomikontoret

Veronika bestämmer sig för att dö
av Paulo Coelho
Veronika är ung och vacker, har vän-
ner och beundrare att gå ut med, fast
jobb och en familj som tycker om
henne, men ändå är hon inte lycklig.
Det är något som fattas i hennes liv.
Morgonen den 11 november 1997 be-
stämmer hon sig därför för att dö.
Hon tar en överdos sömntabletter
bara för att lite senare vakna upp på
ett sjukhus. Där berättar man för
henne att även om hon lever,
så är hennes hjärta skadat och hon

har bara några få dagar kvar att leva. Det finns inget roligare än orientering!
Det tycker Elsa, Martina, Tove och
Mika.Barn/ungdomsböcker
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Bebisuppvaktning!!!
Kommunalrådet Angelica Rage ser uppdraget att besöka alla nyfödda och deras familjer

som en ”guldkant på sitt politiska uppdrag”. Hennes besök aviseras alltid,
både av BVC och från kommunkansliets sida.

Med sig till den nya familjemedlemmen har hon blommor och ”Forshaganallen” inköpt hos
Palle Media AB.

Sidorna 8-9.

Mölnbacka jaktskytteklubb firar i
år 40 år. Klubben har 350
medlemmar med en klar majoritet
män. Det är förhållandevis få
kvinnor och juniorer som är
medlemmar, så nu vill klubben
intressera just dessa målgrupper.

Överallt i Sverige finns platser där
det utövas eller har utövats olika
former av idrott. I samband med
att Riksidrottsförbundet fyller 100
år 2003, uppmärksammas vissa av
dessa platser, miljöer och
byggnader.

Riksidrottsförbundet 100 år
5 platser i Värmland finns med bland
de 100 utvalda idrottsmiljöerna.

Stora Valla i Degerfors
Karlhyttans Skidstadion i Filipstad
Svenska Rallyt representerad av
specialsträckan Malta – Bergsäng i
Hagfors
Sandbäckstjärn i Karlstad
Ängevi IP i Forshaga Kommun

I samband med ishockeymatchen
Färjestad – Västra Frölunda i Ängevi
Ishall,  måndagen den 15 september,
överlämnades en minnesskylt vid en
liten ceremoni i första periodpausen.

På Ängevis minnesskylt finns bl a ett
foto av Forshaga IF:s allra första
allsvenska ishockeylag. En bild som är
tagen  1948.

Mattias Sköld
informatör

Carl-Erik Johansson, Forshaga
IF:s ordförande med minnestavlan.
Till vänster Johan Norrman, styrelse-

ledamot i Värmlands
Idrottsförbund, till höger Angelica

Rage, kommunalråd

Hockeylegender från Forshaga
IF:s storhetstid.

Från vänster: Birger Adrian, Arne
Holm och Enoc Strandberg

Jodå, det blev en hockeymatch
också. Revanschen för värm-

länningarna och Färjestad får dock
vänta på, Frölunda vann med 4-2...

100 valda byggnader och miljöer
föräras med en minnesskylt som skall
avtäckas vid lämpligt tillfälle under
september månad.

En (kul)sport

Anläggningen är byggd av med-
lemmarna själva och är belägen i höjd
med Kvarntorp. Inriktningen för
klubben är hagelskytte och kulskytte.
De har viltmålsbanor på 80 respektive
50 meter, en inskjutningsbana, en
skeetbana samt två trappbanor.
- Jaktskytte och viltvård är en sport
som är på frammarsch och utövas på
elitnivå, förklarar klubbens ordförande
Gunnar Söderbäck.
Framtidsplanerna för Mölnbacka
jaktskytteklubb handlar om att bygga
en ny skeetbana för större tävlingar,
hålla skjutbanor till förfogande åt
friskolan samt att erbjuda
jägarexamen. Dessutom finns
möjligheterna att ordna skidskytte,
alternativt springskytte då anläggning-
en ligger precis intill NKlJ-banan.

För mer information, kontakta
flick/damverksamhet Birgitta Frödin
tfn: 054/871934,
juniorverksamhet Roland Halvarsson
tfn: 054/532177
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Hugo Hägglund Johan Olsson

Josefine Svensson Consent Linus Wennerstrand Lowe Ytterdahl

8

Alex Siöström Alicia Norlén André Fornander

Anton Lövgren
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Matilda Anteryd Naa Adjeley Kirkinen Oskar Olsson

Tuwa Varberg Victor Magnusson Victor Nilsson

Theodor LindqvistSebastian BlombergRasmus Appelgren
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På allmänhetens inrådan har Barn –
och utbildningsnämnden tagit på sig att
med jämna mellanrum informera
Forshaga kommuns innevånare om
nämndens arbete. Vi har bestämt att
informationen skall nå er läsare två
gånger per år.

Om vi startar i februari i år så visade
det sig att vi var på god väg mot ett
underskott, närmare bestämt 3,7
miljoner kronor. Det som skedde då
var att förvaltningen fick ett uppdrag
att ta fram olika besparingsförslag för
innevarande år samt 2004. Från
politiskt håll initierades en översyn av
alla våra verksamheter, från
förskolans verksamhet till de elever
som läser på gymnasiet.

Hur ska våra verksamheter formas i
framtiden utifrån det uppdrag staten
har gett oss via t ex läroplanerna.
Hur ska vi se framåt? Hur vill vi att
det ska se ut 2010?
Utvecklingschefen Monica Matson
fick uppdraget att arbeta med detta,
förankra idéerna hos våra skolledare.
De beslut som fattades i maj -03 för att
komma ned med budgeten i balans var
bl.a. nedläggning av öppna förskolorna,
badresor som gäller de elever som
”bussas” till badhuset (dock inte
simundervisningen i förskolan) skulle
avslutas, och förändrade öppettider på
fritidshemmen 07.00-17.00. Om man
summerar dessa åtgärder plus de andra
besluten som fattades kommer vi att
kunna räkna samman reduceringar på
ca 2,7 mkr för år 2003 och med effekt
år 2004 på 2,9 mkr.
Nu har vi sett att fritidshemmen inte
kunde öppna senare utan de flesta
områden öppnar tidigare då många
hade behov av fritids före 07.00.
Däremot så kan de flesta
fritidshemmen stänga 17.00.
Badresorna kommer att fortsätta för
barn i åk 1-3, för alla barn i hela
kommunen. I öppna förskolans lokaler
i Deje har en grupp föräldrar tagit på
sig ansvaret för att ha egen
verksamhet vilket de har annonserat
om för nytillkomna föräldrar.

Diskussioner med en grupp föräldrar
förs även i Forshaga.
Hur kommer det sig att detta är
möjligt nu då budgeten såg så mörk ut
i februari? Jo, rektorer och
verksamhetschefer har arbetat på ett
strukturerat och målmedvetet sätt för
att göra sin del i budgetarbetet, och
har lyckats bra med det. Likaså Barn-
och utbildnings förvaltningen som
arbetet lika strukturerat mot de
politiskt beslutade direktiven. Sedan
har Karlstad kommun gjort om sina
kostnader för gymnasieplatser som vi
köper av dem, den så kallade
interkommunala ersättningen. Den
nya metod som används innebär i
korthet att man fördelar ut kostnaderna
på de olika program som finns i
Karlstad, för vår del innebär detta en
kostnadsbesparing. Hur stor vet vi inte
i dagsläget. Sista budgetuppföljningen i
september såg ljus ut för nämnden; vi
hoppas att den håller sig året ut.

Om vi återgår lite till utredningen som
gjordes av Monica Matsson så visar
den i korthet att barn antalet sjunker i
hela riket och då även i Forshaga
kommun, det som skall göras nu är att
arbeta fram en ny organisation som
kan formas med tiden, vi behöver se
över vilka lokaler som kan avyttras
och hur lärartjänster och ledartjänster
kan möta det minskade antalet elever.
I detta arbete som sker partgemensamt
med politiker, tjänstemän samt de
fackliga organisationerna så skall vi
även arbeta för att lärartätheten ökat
till 8,5 lärare/100 elever år 2005, från
idag 7,7. Vi skall även meddela att
nämnden antagit Region Värmlands
mål om att arbeta för ett införande av
lärcentrer i alla Värmländska
kommuner. För Forshagas del så
innebär detta att vi arbetar för att
erbjuda er vuxna utbildning mot
universitet och högskolor runt om i
Sverige. Man skall kunna studera
efter sina egna förutsättningar,
kvällstid, halvtid, heltid. Här finns det
många bra idéer som kommer att
presenteras då vi närmar oss ett
genomförande. Komvux erbjuder

redan idag distans kurser inom
gymnasieämnen.

De reformer som skulle införas är
klara fullt ut, maxtaxan och allmän
förskola för 4-5 åringarna. Dessa
reformer gjorde att vi fick in ett större
antal barn i verksamheten än vad vi
hade lokaliteter till; nu känns det
stabilare, vi kan se att nästa år är det
inte fler barn på väg in i systemet än
vi kan hantera, det skall inte behövas
fler ”tillfälliga” dagis.

Extra kul är att barnen som kommit till
Skolgatan ”Åsmyren” i Forshaga inte
längre behöver befinna sig i en
lägenhet på Bruksgatan, även om
personalen där tillsammans med
barnen har skapat en positiv miljö så
är det bättre med ett riktigt dagis som
är deras.

Barn- och utbildningnämnden

Kul är även att Olsäterskolan har
byggts om så att de idag även har
förskoleverksamhet i lokalerna (5-12
år).

Vi hoppas att denna första information
skall ge er läsare lite större intresse
och förståelse för vad Barn –och
utbildningsnämnden i Forshaga
kommun gör och hur vi tänker. Detta
hanteras som så att ordförande samt
vice ordförande skriver informationen
men att nämnden har godkänt det hela
genom att ha läst igenom skriften.
Benny Pedersén

Stefan Ögren
Ordf. Barn –och utbildningsnämnden

Vice ordförande
Barn –och utbildningsnämnden
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Tekniska informerar
Kommunalt vatten till Östra Deje

Många i Östra Deje har problem med
sitt dricksvatten och i vissa fall är
vattnet otjänligt. Kommunen planerar
därför att förlänga den vattenledning
som idag slutar vid Postluckan. Det
aktuella området för ny vattenledning,
sträcker sig från Postluckan i söder till
bron över Klarälven i norr samt från
Klarälven i väster till Rönningen och
Gylterud i öster. Intresseförfrågan har
skickats ut till alla i detta område –
totalt ingår ett sjuttiotal fastigheter -
och ett första informationsmöte har
ägt rum.

Kommunen har anslagit 500.000
kronor i budgeten för 2003 och
resterande kostnader finansieras via
anslutningsavgifter. Sträckningen på
ledningen är inte bestämd ännu, utan
beror till viss del på vilka som anmäler
intresse. Anslutningsavgiftens storlek
är också beroende på hur många som
anmäler sig. Ju fler som ansluter sig,
desto lägre anslutningsavgift med
förbehåll att om en fastighet ligger för
enskilt och renderar orimliga
kostnader kan det bli en högre
anslutningsavgift. Kommunen bygger
normalt fram till tomtgräns där vi

sätter en avstängningsventil.
Fastighetsägaren bekostar anslutning
in i huset där även vattenmätaren
placeras.

Grävningsarbetet beräknas starta
senare i höst och vara slutfört i början
av 2004. Om du har frågor, kontakta
Morgan Häggbom på tekniska
förvaltningen, telefon 054-17 20 38.

Skadegörelse på gatubelysning
och fastigheter

Den senaste tiden har det förekommit
omfattande skadegörelse på
gatubelysning och fastigheter i
kommunen. Många
kommunmedborgare ringer och
berättar att gatlampor inte fungerar
och när kommunens entreprenör
kommer för att leta efter felen visar
de sig ofta bero på olika slag av
skadegörelse. Armaturer är
sönderslagna, åverkan har skett på
belysningsstolpar eller elskåp.

När det gäller fastigheterna är det
främst Dejeskolan och Centralskolan
som varit föremål för skadegörelse
men det har även förekommit på t.ex.
Grossbolsskolan och daghemmet

Gullvivan. Skadegörelsen består bl.a.
av klotter, sönderslagna fönsterrutor
och förstörda kortläsare.

Kommunens fastigheter är försedda
med larm och vid inbrott tillkallas
väktare automatiskt. Denna
uttryckning, kostnaderna för att
åtgärda skadegörelsen samt att
ersätta det stulna förorsakar
merarbete samt stora utgifter för
kommunen. År 2003 var kostnaden
drygt 200.000 kronor enbart för
sönderslagna fönsterrutor på
Dejeskolan och Centralskolan. Dessa
kostnader täcks inte av försäkring
utan bekostas genom skattemedel
samtidigt som det belastar den
ordinarie verksamheten. Detta innebär
t.ex. att det blir mindre pengar till
underhåll av fastigheterna.

Störningar Grossbolsområdet
I samband med ombyggnaden av
gatu- och VA-nätet i Grossbol, kan det
till och från förekomma olika typer av
driftstörningar. Det kan vara att
vattnet tillfälligt blir brunfärgat eller att
gatubelysningen är släckt beroende på
att strömmen har brutits.

Vi som jobbar i projektet LIP-
Klarälven fanns på torget i Forshaga
fredagen den 5 september.
Det kom mycket folk som hade frågor
om miljö och energi. Vi hade även
med två killar från Drivhjulet i Karlstad
som visade att det går att köra sin bil
och även gräsklipparen på etanol.
Många, främst män, hade frågor kring
konverteringen av motorer.
Man kunde också vara med och testa
sina miljökunskaper i en tävlig.

Vinnarna i denna tävlig:
1a pris: Britta Mattsson, Deje (5 liter
etanol+konvertering av gräsklippare)
2a pris: Lollo Englund Forshaga
(uppladdningsbara batterier)
3dje pris Astrid Bergman Forshaga
(lågenergilampa)

LIP- dagar genomfördes även i de
andra kommunerna (Torsby, Hagfors
och Munkfors) som vi samarbetar
med i LIP-Klarälven. De som hade
alla rätt på tävlingen i samtliga
kommuner var med och tävlade om
en Flottfärd på Klarälven.

Den lycklige vinnaren blev en
Torsbybo vid namn Tarja Myllykoski.

Stort Grattis till er alla!

Katrin Johansson
folkbildare LIP-Klarälven

LIP-Dagar
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Vara gympainstruktör? Anordna
en modellflygplansmässa?
Arrangera Småstjärnorna? Tävla
i kaninhoppning? Tro det eller ej
men ovannämnda projekt är
faktiskt exempel på sommarjobb
som skapats av ungdomarna
själva.

”Skapa ditt drömsommarjobb” är ett
projekt som Ungdomscentrum har
hand om och som går ut på att
ungdomarna själva väljer vad de vill
jobba med utefter sina intressen.

Att Hanna Ghylesten och Frida
Andersson ville sommarjobba med
kaninhoppning är kanske inte så
konstigt. De har sysslat med det i två
år och visste vad de gav sig in på. På
samma sätt hade Tomas Larsson ett
brinnande intresse för modellflygplan.

Helena Hall och Erika Hagstrand
tänkte mer strategiskt. De läser på
omvårdnadsprogrammet och sökte
därför sommarjobb på Lintjärn för att
få bra meriter.

Björn Arvidssons sommarjobb
handlade om att bygga upp en
ungdomswebbsida.

Mycket av arbetet låg på
planeringsstadiet för många av
sommarjobbarna. Affischering,
bokning av lokaler var bara några av
arbetsuppgifterna.

Marie-Louise Eriksson och Caroline
Olsson som anordnade gympa skulle
sätta koreografi till musiken och
beställa vackert väder eftersom
gympan skulle vara utomhus i
Slottsparken.

Elin Preisz och Nora Houshmand
behövde ordna audition för att hitta
kommunens svar på Britney Spears,
Black Sabbath och Bryan Adams
men det var också mycket arbete
med ljud och ljus, sponsring och att
ordna en jury.
- Showen var helt klart roligast. Att
få se ett färdigt resultat efter allt
arbete, samtidigt som det kom stor

publik kändes jättekul,
kunde Elin Preisz
konstatera.

Gemensamt tyckte alla
sommarjobbare att tre
veckor var alldeles för
kort tid. Men å andra
sidan var alla nöjda med
sina projekt och skulle
gärna göra om det.
Gympainstruktörerna
erkände dock att de
hade lite träningsvärk
efter alla pass.

16 september firades “Cykelns dag” i
Forshaga kommun. Detta som ett led i
den internationella miljöveckan.

Full fart längs banvallen under ”Cykeldagen”!
Härligt cykelväder, tipsfrågor längs
cykelbanan mellan Deje och Forshaga
och muffins vid målet lockade många
att trampa den 2 mil långa sträckan.
Vid målet kunde man dessutom få lära
sig mer om trafiksäkerhet, friskvård
och miljö.

Startskottet för cykeldagen gick redan
kl 07.00 på morgonen då frukostpåsar
delades ut till hurtiga kommuninvånare
som cyklade till jobbet.
Bra jobbat alla glada cyklister!

Ungdomarna som fick skapa sina egna sommarjobb

Caroline Olsson, Marie-Louise Eriksson, Hanna Ghylesten, Frida
Andersson, Elin Preisz och Tomas Larsson var några av de ungdomar

som skapat sitt eget drömsommarjobb.

Vinnare av Småstjärnorna blev gruppen Fairytale
bestående av Lisa, Mikaela och Emilia.

De intäkter som Småstjärnorna och
modellflygplansmässan drog in gick till

välgörande ändamål.

    Malin Eriksson, informatör



13

Skivedskolans dag
En solig och lite blåsig höstdag i
slutet på september anordnades
Skivedskolans dag.
Tanken var att samla in pengar
för att kunna skapa en bättre
utemiljö för eleverna.
Det var fyllt av aktiviteter både i
klassrummen och ute på skol-
gården.

Ponnyridning var populärt

På skolgården kunde man bli
ansiktsmålad eller få färgglada

flätor i håret

Fynd? Vid loppisborden fanns mycket som bytte ägare denna dag

Mums...

Man kan ju inte vara i toppform
varje gång...

Malin Eriksson & Mattias Sköld
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Detta händer i Forshaga 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

OKTOBER
2 Kl. 14  Barnteater “Fröken M, Rutan och dom andra” musikal för barn

4-8 år i Deje Folkets hus. Entré 20 kr
2 Kl. 19  “Bland glasdjävlar och spöken” författarafton med Helene Tursten

i Forshaga Bibliotek
3 Kl. 19  Innebandy div 1 herr “GS86 - Lesjöfors IBK”, Grossbolshallen
3 Kl. 21-02  Mogendans med Fernandoz i Deje Folkets hus. 20 år,

entré 120 kr
4 Kl. 11-16  ForshagaAkademins dag. Besök skolan och ta del av dess

aktiviteter
7 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. “Änglar och

demoner” Gunnar Lindberg från Ekshärad
8 Kl. 19  Ishockey “Forshaga IF - Grums” Ängevi ishall
9 Kl. 18  Bio: ”Smala Sussie” i Deje Folkets hus. Från 15 år.
12 Kl. 14.30  Innebandy div 2 dam “GS86 - Grums IBK”, Grossbolshallen
12 Kl. 18  Bio: ”Miffo” i Deje Folkets hus. Från 7  år.
14 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga.

“Värmlandsmöten i Amerika” Kjell Keeper Emanuelsson berättar
14 Kl. 15  Mannekänguppvisning på Forsgården med

Forshaga Skor & Kläder samt Roots. Arr SPF
15 Kl. 18  Bio: ”Pirates of the caribbean” i Deje Folkets hus. Från 11  år.
15 Kl. 19  Ishockey “Forshaga IF - Viking” Ängevi ishall
17-19Tomtehâlja
21 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga.

“Kropp och själ” doktor Per Henrik Magnusson
22 Kl. 19  Ishockey “Forshaga IF - Hallsberg” Ängevi ishall
24 Kl. 19.30  Innebandy div 1 herr “GS86 - Karlstad IBK”, Grossbolshallen
26 Kl. 17  Ishockey “Forshaga IF - Karlskoga” Ängevi ishall
28 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga.

Den sjungande polisen Lennart Karlsson från Arvika

NOVEMBER
1 Kl. 15  Innebandy div 2 dam “GS86 - Lekvattnets BK”, Grossbolshallen
2 Kl. 17  Ishockey “Forshaga IF - Sunne” Ängevi ishall
4 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. “Utblick och

inblick. Vietnam i focus” Lilleby och Jonny Boström

Forshaga kommun söker material
som har anknytning till Klarälven

Vi håller på att skapa en

Allmänt upprop !!!
stadigvarande utställning om
Klarälven, kommer att benämnas
Älvrum.

Utställningen kommer att belysa
Klarälven ur flera olika aspekter t.ex.
biologiskt, geologiskt, hydrologiskt
men också älvens betydelsen för oss
människor som transportled och
fiskeplats. Gäller såväl dåtid som
nutid.

Om du äger något som skulle kunna

platsa i en sådan utställning skulle vi
gärna vilja låna detta av dig. Det kan
vara föremål men också bilder eller
skrifter. Allt är av intresse.

Hör av Er till någon av oss
nedanstående.  Tack på förhand !

Kontaktpersoner:
Lars Emilson 054- 17 20 80
Åke Sjöberg 054- 17 20 31
Katrin Johansson 054- 17 20 04

Ni får gärna vara på vår skolgård
och använda våra leksaker, men
snälla ni, förstör dem inte. Vi har
själva tjänat ihop pengarna på
Grossbolsskolans Dag till våra
vipp-gungor och vår hinderbana
och många andra saker.
Vi blev så ledsna och besvikna när
vi kom till skolan, och våra saker
var trasiga. Det kostade 800:- att
få ett nytt handtag till gungan.

 Elevrådet på Grossbolsskolan

Till er ungdomar, som
vistas på Grossbols-

skolans gård!
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 41 (9 - 12 oktober)
Torsdag: Fylld frukostkorv, potatismos, grönsaker. Päronkräm.
Fredag:  Rotmos, fläsklägg. Soppa.
Lördag:  Goda lådan (köttfärsgratäng). Persikor med grädde.
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding.

Vecka 42 (13 - 19 oktober)
Måndag: Kokt höns, currysås, ris/potatis, ärter. Soppa
Tisdag:  Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcocktail.
Onsdag: Korv stroganoff, ris/potatis, bönor. Färsk frukt.
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde.
Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm.
Lördag: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass.
Söndag: Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äppelmaräng med grädde.

Vecka 43 (20- 26 oktober)
Måndag: Monikas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa.
Tisdag:  Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker. Jordgubbskräm.
Onsdag:  Fiskarens festgratäng alt. Dragonfisk, potatis, ärter.
Ananaskompott.
Torsdag: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt.
Fredag:  Frukostkorv, senapssås, potatis, grönsaker. Soppa.
Lördag:   Strömminglåda, potatismos, rårivna morötter. Äpple och
kanelkräm.
Söndag:  Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med crisp.

Vecka 44 (27 oktober - 2 november)
Måndag: Värmlandskorv/köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonkräm.
Tisdag:   Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa.
Onsdag:  Fiskgratäng, potatis, ärter. Fruktkräm.
Torsdag:  Stekt fläsk, raggmunk, lingon. Aprikossoppa.
Fredag:   Kycklinggryta med grönsaker, ris/potatis. Banan.
Lördag:   Rostbiff, potatisgratäng, grönsaker. Glass med bär.
Söndag:  Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage.

Vecka 45 (3 - 6 november)
Måndag: Oxbringa, pepparrotssås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa
med grädde.
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter. Kräm.
Onsdag: Pytt i panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt.

Skollunch
Forshaga och Deje skolor

Vecka 41
9/10 Fiskgratäng, potatis.
10/10 Slottsgryta, potatis./Fylld
paprika

Vecka 42
13/10 Blodpudding/Potatisbullar.
14/10
Grillburgare,potatismos,dressing./
Veg.burgare.
15/10 Korvgryta Yokohama, ris./
Wookat grönsaksris.
16/10 Måltidens dag. Överrask-
ning!!.
17/10 Fisk Crispy, kall sås ,potatis.

Vecka 43
20/10 Köttbullar, makaroner. /
Falafel.
21/10 Portergryta,potatis./
Rotfruktsgryta.
22/10 Broccoligratäng, skinka,
potatis.
23/10 Soppa, mjukt bröd,pålägg.
24/10 Wraps./Veg.färs.

Vecka 44   LOV

Vecka 45
3/11  Pytt-i-panna,rödbetor./
Veg.pytt.
4/11  Färs i ugn, sås, potatis. /
Kikärtsbiff.
5/11  Soppa, mjukt bröd,pålägg.
6/11  Sambalgratinerad fisk,
potatismos.
7/11  Ugnsstekt falukorv, makaro-
ner./Veg.korv.

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

Alla barn på förskolan Stacken tackar
för de fina västarna vi fått från Kak-
El. Nu syns vi, när vi är ute och går i
trafiken och i skogen och leker.
En dag när vi skulle gå till skogen,
hade alla barn fått varsin väst, utom
den yngsta flickan. När hon  fick se
de andra, sa hon  “Jag måste också ha
en Kak-El”. Stort Tack!

Tack för västarna, Kak-El!
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SM i orientering

Miljömedvetenheten på topp
under SM i orientering!

Under dagarna två stod SISU
Forshaga och Deje SF som ar-
rangörer för orienterings SM. Ett
jättearrangemang som innehöll
det mesta.

Eller vad sägs om regn och rusk
kvaldagen och strålande solsken då
finalerna gick av stapeln. Solskenet
lockade till storpublik (drygt 1000
personer) ut till Sisugården utanför
Forshaga.

Resultat:
H21
1) Johan Ivarsson, Hakarpspojkarna  2) Håkan
Pettersson, Göteborg  3) Per Öberg, Hällen

D21
1) Karolina A. Höjsgaard, Domnarvet 2) Jenny
Johansson, Ulricehamn 3) Lina Bäckström, Linné

H20
1) Emil Lauri, Tisaren  2) Oskar Malmberg,
Umeå  3) Henrik Eliasson, Göteborg

D20
1) Sofia Karlsson, Tullinge  2) Lina Nero,
Ronneby  3) Lina Lindberg, Dalaporten

H18
1) Marcus Millegård, Sävedalen  2) Martin
Härberg, Järla  3) Anders Håkansson, Hedemora

D18
1) Helena Jansson, Hagen  2) Anna Persson,
Göingarna  3) Frida Bakkman, Lessebo

Mattias Sköld, informatör

Linnea Mehler och Elin Wång Rönning från Centralskolan såg till
så att alla sorterade sin sopor rätt

Orienterare är ett miljömedvetet
släkte berättar Elsa Widmark,
miljöansvarig vid SM-arrang-
emanget i Forshaga. ”Aldrig att
det lämnas något skräp kvar i
naturen efter en tävling.”

Klubbarna bakom Orientering SM i
Värmland har tagit fasta på detta och
gått ännu ett steg längre. Genom att
miljödiplomera hela SM-arrang-
emanget enligt stiftelsen Håll Sverige
Rents modell visar dom verkligen att
miljöfrågorna tas på allvar. För att
erhålla utmärkelsen ”miljödiplomerat
arrangemang” krävs att ett flertal
kriterier uppfylls, bl a skall de som
jobbar med arrangemanget miljö-
utbildas, en miljöpolicy skall tas fram
och alla deltagare skall få miljö-
information. Under tävlingsdagarna i
Forshaga kunde tävlande och publik
även konkret se resultatet av miljö-
diplomeringen i form av tavlor med

Elsa Widmark, miljöansvarig vid
arrangemanget i Forshaga, pose-

rar vid en av många “miljötankar”
som fanns uppsatta i målområdet

tänkvärda miljöcitat och miljöstationer
för sopsortering.

Mia Widlund
Agenda 21-samordnareLördagens finaler lockade storpublik

Finalerna var ibland rafflande sekund-
strider som  i klassen H18 där Marcus
Millegård slutligen stod som segrare
blott 6 sekunder före Martin Härberg.
Å andra sidan fanns finaler där
segraren kändes mer viss redan i ett
tidigt skede av loppet, som i klassen
H20 där Emil Lauri gjorde processen
kort, och slutligen vann med närmare
3 minuters marginal.

Berömmet för tävlingarna och arrang-
emanget är samstämmigt. Ett mycket
trevligt arrangemang med genomgå-
ende hög kvalite.

Glada tjejer på pallen i D20. Fr v Sofia
Karlsson, Lina Nero och Lina Lindberg


