
TomteHâlja 2003 s. 4

Bebisuppvaktning s. 2, 19, 20

Destination Polen  s. 5 och 6-7

Teaterungarna s. 17

www.forshaga.se
Nr 7 november 2003Nr 7 november 2003

www.forshaga.se

Bebisuppvaktning s. 2, 19, 20

Destination Polen  s. 5 och 6-7

TomteHâlja 2003 s. 4

Teaterungarna s. 17



2

Adam Oderönn Albin Karlsson Svartling

Albin Thunberg-Andersson David Johansson Elin Rudsberg

Emil Ahlström Emma Nyhlén Helga Karlsson

2

Bebisuppvaktning!!!
Kommunalrådet Angelica

Rage ser uppdraget att besöka
alla nyfödda och deras familjer
som en ”guldkant på sitt poli-
tiska uppdrag”. Hennes besök

aviseras alltid, både av
BVC och från kommun-

kansliets sida.
Med sig till den nya

familjemedlemmen har hon
blommor och ”Forshaganal-
len” inköpt hos Palle Media

AB.
Sidorna 2, 19-20.
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Angelicas kommentar

Nummer Manusstopp Utgivningsdag
8 Dec 26 november 10/11 december

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

Manusstopp och
utgivningsdatum för
KommuN-KontakteN

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

Tfn 0550 - 832 10
Forshaga kommun
Box 93, 667 22 Forshaga

Besöksadress: Storgatan 52
Tel: 054 - 17 20 00
Fax: 054 - 87 34 61

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

Ansvarig utgivare
Angelica Rage

Tfn 054 - 17 20 06

Redaktörer
Malin Eriksson
Mattias Sköld

Tfn 054 - 17 20 10

Tryck
Tryckeri AB Knappen

 Karlstad
Miljöcertifierade
enligt ISO 14001

-är Forshaga kommuns
  informationsblad till invånarna

Färre och färre vill ägna sig åt
politiska uppdrag. Det är oroväckande,
främst ur två synvinklar:
Beslut blir bättre om beslutsfattarna
har olika bakgrund och olika ålder.
Beslut blir bättre om de fattas i en
demokrati. I en demokrati får
nämligen alla komma till tals.
De allra flesta som åtar sig ett politiskt
uppdrag har ett mycket ärligt uppsåt
med sitt engagemang. Jag har därför
mycket svårt att förstå det politiker
förakt som brett ut sig.
Men visst är det befogat med kritik
ibland.

Inom politiken har samma utmaningar
som man har i de flesta privata eller
offentliga organisationer, till exempel:

Behov av uppriktighet. Att erkänna
sina misstag och att lära av sina misstag.

Behov av tydlighet. Att kunna
förmedla sina intentioner, ambitioner,
visioner och förslag på ett begripligt
sätt.

Behov av fokus. Att koncentrera sig
på de stora, övergripande, långsiktiga
frågorna och inte gräva ner sig i
småfrågor.

Behov av prestigelöshet. Att inte till
varje pris försvara sitt partiprogram utan
tillsammans med andra, utan prestige,
söka den bästa möjliga lösningen.

Behov av prioritering. Varken en
kommun eller ett företag kan lösa alla
problem för alla. Sortera, prioritera,
värdera – och välj sedan ut det som är
viktigast för medborgarna och kunderna.

Behov av ledarskap.

Politik är viktigt. Ibland t o m roligt.
Du kanske skall engagera dig i ett
parti i kommunen?

Anhörigstödet (f.d. Anhörig 300) i Forshaga
kommun fortsätter. Vi vänder oss till dig, som
vårdar eller på annat sätt har ett stort ansvar för
äldre, funktionshindrade eller långvarigt sjuka
närstående. Vill du ha avlastning/avlösning för att
få möjlighet till några lediga timmar för egen del
eller för att i lugn och ro kunna träffa andra i
samma situation?
Vi träffas i både Deje och Forshaga för samtals-
grupper, film/video om bl.a. demens, föreläs-
ningar om åldrande (doktor Börje Karlsson), om
att vara människa (biskop Esbjörn Hagberg),
m.m. Inte sällan har vi haft musikunderhållning.
Några trivsamma utflykter har vi  anordnat till
bl.a. till Finnbygderna i norra Värmland och en
bit in i Norge och till ett getostysteri i Högboda.
En viktig uppgift för oss nu är att bilda en
anhörigförening i Forshaga. Vi har en interims-
styrelse som arbetar med detta. Vi hoppas på att
få många medlemmar. Det största problemet är
at få tag i en lämplig ordförande.
Vi vore mycket glada om flera personer anmäler
sig som frivilliga för stödarbetet.
För mer information, personligt samtal eller
kanske hembesök, ring Forsgårdens reception tel:
054-17 21 50 så förmedlas samtalet till Maria
Schnelzer, demenssjuksköterska, Lisbet Fredriks-
son, sjuksköterska eller Eva-Lisa Svensson,
socionom.

Fortsatt anhörigstöd
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Tomtehâlja 2003
Värmlandstomten Inge kallade
traditionsenligt (för tredje gången
i ordningen) tomtar från när och
fjärran till kommunen för att delta
i festligheterna kring Tomtehâlja
2003. Barnen lämnade storögt
önskelistor till tomtar eller till
den norske fjösnissen…

Jodå, trots det inte alltför jul-lika väd-
ret (duggregn) blev det ny publik-
succé då tomtarna anlände till kom-
munen. Med risgrynsgröt, renar och
hästar, julsånger och tomtar i massor
är det lätt att tro att julen är kommen i
mitten av oktober.
Och de hitresta tomtarna hade att
göra, för många var de barn som ville
träffa tomten och lämna sin önske-
lista.

Fjösnissen från norge var enligt egen
utsago närmare 700 år gammal...

Tomten är barnens favorit

Att denna högtid är uppskattad av
barnen går inte att ta miste på…

          Mattias Sköld
         informatör

Det gällde att vara koncentrerad
för att inte ramla av...

Oscar Thunell från Deje ritade en
tomte på sin önskelista

Det bor en tomte i varje....häst!!!

Seklingnatta 15 november 2003
kl. 13.00 Portarna slås upp till utställningarna

kl. 13.30 Scenprogram startar
Deje Folkets hus

kl. 18.00 Mot Västbynäset i egen bil för
att fiska Sekling (om vädret så tillåter)
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Skolklass skänker leksaker till polska barn

Insamlandet av presenterna gick imponerande snabbt.
Drygt två veckor tog det eleverna att samla ihop över 200 leksaker

Anki Cooper, Forshaga Utlandshjälp, tog tacksamt emot paketen

En skolklass i årskurs tre på
Dejeskolan ville göra något för
fattiga barn och tog kontakt med
Biståndsprojektet i Deje och
Forshaga Utlandshjälp.

Från början var tanken att
presenterna skulle överlämnas lagom
till jul men i och med att transporten
skulle ge sig av redan den 27 novem-
ber fick presenterna kallas för gåvor.
Barnen lyckades samla ihop över 200
presenter som de sedan slagit in och
den 24 oktober på självaste FN-dagen
var det alltså dags att överlämna
presenterna till de ovannämnda
hjälporganisationerna.

- Vilket bra initiativ av barnen, kunde
Leif Larsson från Biståndsprojektet
konstatera.
Gåvorna kommer sedan att
överlämnas till ett rehabiliterings-
center i Polen för handikappade barn,
samtliga flickor i åldern 7-18 år.
- Värt att nämna är att de flesta

gåvorna faktiskt kommer ifrån
eleverna själva. Saker och leksaker
de tyckt varit överflödiga, berättar
Anki Cooper från Forshaga
Utlandshjälp.

Belöningen för arbetet lät inte vänta
på sig, saft och hembakt bulle.

En symbol för Forshaga kommun i
form av en smidesljusstake får

också följa med till Polen, säger
klassens lärare Synnöwe Kilhage

Sara gav bort tre av sina gosedjur

Malin Eriksson
informatör
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Den 8 oktober var det dags för
28 tjejer från Deje att sätta sig i
en buss som de skulle komma att
tillbringa ungefär 350 mil i
tillsammans. Det var en resa som
tjejerna under en längre period
har förberett sig på både mentalt
och kunskapsmässigt för. Resans
geografiska mål var Polen och är
en del av det arbete projektet
”Forshaga, en kommun för alla”
genomför.

Bussen rullade ner mot Karlskrona
där vi fick en lugn natt på färjan över
till Gdansk. På färjeterminalen i
Gdansk mötte vi upp vår tolk Ewelina
som sedan följde oss under vår
vistelse i Polen.

Första dagen i Polen tillbringade vi
mycket tid i bussen för att ta oss till
huvudstaden Warszawa. När vi väl
kom fram började vi med att besöka
en enormt stor judisk begravningsplats
för att sedan bege oss vidare till ett
museum. Ett museum som ger en bild
av hur det kunde vara att leva i
Warszawas getto under andra
världskriget och förintelsen. Första
dagen avslutades med en kort
rundvandring i det som tidigare varit

Warszawas gettokvarter. När vi till
sist anlände till hotellet var vi alla lite
småhungriga och tjejernas första möte
med polsk mat ägde rum…det rådde
helt klart delade meningar om hur vi
uppfattade maten.

Att komma upp på morgonen utan
mammas eller pappas hjälp är inte
alltid så lätt. Att fortfarande ligga i
sängen och sova när alla andra sitter i

bussen och väntar på att få åka kan
göra vem som helst lite
stressad…Men trots försovningar och
förseningar på morgonen blev andra
dagen en lyckad dag. Vi gjorde ett
besök på den plats där förintelselägret
Treblinka var beläget under andra
världskriget och fortsatte sedan vår
färd i bussen ner mot Krakow.

Efter en god natts sömn på hotell
Kazmier hade vi en heldag på
Auschwitz där vi blev  guidade av
Woytec. Woytec var även den som
guidade oss nästa dag, då vi besökte
Auschwitz II Birkenau. Detta var en
lång dag, då vi tillbringade ungefär
åtta timmar utomhus. Dagen
avslutades på en judisk restaurang
med ljuva toner från den judiska trion
J. Lieberman. Många var trötta och
några slumrade till när desserten var
uppäten.

Den femte dagen var det med all
säkerhet inte någon som försov sig!
Det var nämligen dagen då tjejerna
fick tre timmar för sig själva i staden
Krakow. Det shoppades, fnissades
och spanades på polska killar…

”Forshaga, en kommun för alla” -destination Polen

Beskådande av bevarade porträttsfotografier avslutade
rundvandringen i Auschwitz

Det var svårt att föreställa sig vad som hänt på denna plats.
Bild tagen i Treblinka Forts. nästa sida!
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In i bussen igen och den här gången
var vi påväg till Konin där vi skulle
tillbringa sista natten i Polen. Den här
kvällen serverades mat på hotellet och
vid det här laget hade säkerligen alla
tjejer vant sig vid att det serveras
soppa vid varje middagstillfälle…

Forts.”Forshaga, en kommun...”

Auschwitz lämnar ingen oberörd. Under besöket gavs också tid att
fundera och diskutera

geografiska resan till Polen är över så
har vi ännu inte avslutat vår
gemensamma resa… Snart ska alla
tjejer träffas igen och då ska vi
tillsammans påbörja efterarbetet.
Vi som var ledare på resan vill tacka
alla tjejer för en otroligt fin
upplevelse!!!

Under sista dagen i Polen besökte vi
Chelmno. Ännu en plats där det
mördades tusentals människor under
förintelsen. Det var vårt sista
studiebesök och där handlade det
mycket om för tjejerna att förbereda
sig på hur det skulle bli att komma
hem igen. Hem till lilla Deje i
Värmland, där allt skulle komma att se
ut och vara precis som det var den
där onsdagen när tjejerna klev på
bussen för första gången för att
påbörja sin resa. Vem kommer att
möta mig vid bussen? Vilka frågor
kommer mina kompisar/familj att
ställa? Hur kunde hela förintelsen få
äga rum? Vad kommer att hända nu?
Ja, frågorna och funderingarna var
och är säkert många efter och under
en resa som denna och även om den

Bussen, vårt andra hem... Christer Mattsson, Martin Wetterheim,
Fredrik Snell, Kjell Gillberg,
Maria Hallén, Anna Larsson,
Madelene Nilsson, Charlotte Hallberg,
Lotta Gren

Vid pennan, Madelene
Ungdomscentrum

Chelmno, vårt sista studiebesök.
Tjejerna börjar förbereda sig på hur det blir att komma hem igen

Med fullt ös på Forshaga Folkets hus!
Kl.13.00 – drar det igång med barn och ungdomar som uppträder, cafeteria, verkstad för skapande verk-

samhet mm. Ev. lite överraskningar i programmet!
Kl. 17.00 – blir det disco för de lite yngre, upp t.o.m. årskurs 6.

Kl. 20.00 – blir det disco för de lite äldre, från årskurs 7 upp t.o.m. 18 år.

Vi behöver fler som uppträder!
Hör av Dig, Du som kan sjunga, dansa, spela instrument eller teater, mima mm.

Vi övar på Folkets hus 5 och 12 november kl.18-22.

Vi behöver också fler vuxna som kan tänka sig att hjälpa till en timme eller två. Ni behövs!!!

Ring: Yvonne Enochsson  054-87 13 69, alt. 0702-67 45 42

Lördagen den 15 november firar vi 5-årsjubileum!

Rädda Barnen, Forshaga
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Expedition Neandertal
av John Darnton

Mystiska försvinnanden i Pamirs
otillgängliga bergstrakter blåser liv i
den gamla myten om ”Snömannen”.

När en framstående amerikansk
forskare plötsligt är spårlöst borta
skickar den amerikanska regeringen
två av hans lärjungar på en expedition
för att ta reda på vad som hänt. Man
gör snart sensationella och skräm-
mande fynd. Skallen efter vad som
ser ut som en neandertalare visar sig
vara 25 år gammal istället för 40 000.
Snömannen lever!

Expedition Neandertal är ett rafflande
Indiana Jones - äventyr som bör
kunna läsas med stor behållning av de
som fascinerats av Jean M Auels
böcker.

Svalbard – den arktiska pärlan
av Ingvar Persson
Svalbard är en av de sista verkliga
vildmarkerna inom ett rimligt avstånd
från Sverige.
Landskapet är mycket säreget och
spännande och tar nästan andan ur
åskådaren.
Det är en stark upplevelse att fara
med båt mitt bland isbergen och vara
omgiven av kalvande glaciärer och
spetsiga bergstoppar.

Denna bok tar dig med på en fantas-
tisk resa till isbjörnens land.

BARN/UNGDOMSBÖCKER

Den osynliga flickan
av Deborah Ellis
Parvana är elva år och bor med sin
familj i huvudstaden Kabul i Afghanis-
tan. Kriget har pågått i flera år och i
takt med bombningarna blir deras liv
fattigare och fattigare.
Talibanerna styr landet och de har
förbjudit alla kvinnor att arbeta. Så när
Parvanas pappa blir bortförd och
fängslad finns det ingen i familjen som
kan försörja dem. Men det finns ett
sätt… om Parvana vågar.

” En spännande och lättläst bok om
ett svårt ämne .”

Mulle Meck
av George Johansson och Jens Ahlbom
”Hej, jag heter Mulle Meck!
Lokomotiv och tåg, det är stora
mojänger och molijoxer, det!
Och tänk, utan dem skulle stora delar
av världen stå stilla. Buffa heter min
boxerhund. Vi ska berätta om tåg för
dig.”

LÄSTIPS från Biblioteket

Öppettider:

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

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

Fredag 10-14

Butorps byalag har under ett stort
antal år drivit många olika
utvecklingsprojekt. Några exempel
är i ordningsställning av vandrings-
& hästleder och Put-and-Take
fiske. Vidare har man renoverat
samlingslokalen, Ordenshuset som
nu är ett bra alternativ för möten,
konferenser eller kurser. På
Björnvålsfallet har man tidigare
ställt i ordning för att kunna ta emot
upp till 6 gäster men under höst (-
03) och vinter (-04) jobbar man med
att skapa fler sovplatser på
övervåningen. Uthyrning av stugan
sker året runt. Vintertid finns det
även preparerade skidspår (vid
snötillgång) som utgår från
Björnvålsfallet. Styrkan i
utvecklingsarbete är byalagets
strävan att följa den röda tråden; att
skapa goda förutsättningar för
turistiskverksamhet som många av
innevånarna i byn kan ta del av.

Välkommen till natursköna Butorp
som är en by med kultur- och
naturintressanta områden vackert
belägen runt sjön Åstjärn.

Butorp -en pärla i Forshaga kommun!

Vid förfrågningar eller bokningar av
Ordenshuset kontakta
Peter Ingmarsson 0563-505 47

Vid förfrågningar eller bokningar av
Björnvålsfallet kontakta
Bernt Fagrell 0552-320 27
Tommy Nyhlen 0552-320 02

Ordenshuset i Butorp
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Detta händer i Forshaga
9 Kl. 13  Ishockey ”Olsäter SK - Charlottenberg” Ängevi ishall (när förhållandena så

medger, Olevi Olsäter)

9 Kl. 17  Ishockey ”Forshaga IF - Kumla” Ängevi ishall

11 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. ”Trumpetpärlor” Claes
Grumer och Anders Göranzon

11 Kl. 15 ”Antikrunda” på Forsgården med Ali Basari från Antik & Design. Arr. SPF-
Forshaga Ullerud

11 Kl. 18:30  ”IKEA-Torpgârdena?” Putte Svensson (Hultsfredfestivalen) föreläser i
Deje Folkets hus

12 Kl. 20.30  Innebandy div 2 dam ”GS86 - Lesjöfors IBK”, Grossbolshallen

15 Seklingnatta, Deje Folkets hus och Visten

15 Kl. 13  Ishockey ”Olsäter SK - Ekshärad” Ängevi ishall (när förhållandena så
medger, Olevi Olsäter)

15 Kl. 14.30  Innebandy div 1 herr ”GS86 - Partille IBS”, Grossbolshallen

15 Kl. 13-17  ”Barnen vår framtid” i Forshaga Folkets hus. Kl. 17-19.30 Disco årskurs
1-6. Kl. 20-23 Disco årskurs 7 - 18 år. Arr. Rädda Barnen-föreningen i Forshaga

16 Kl. 17  Ishockey ”Forshaga IF - Arvika” Ängevi ishall

18 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. ”Historiskt från gamla
Forshaga” Gunnel Johansson

23 Kl 13-17 Julmarknad, Forshaga Hembygdsgård. Hantverk, kaffeservering, fisk-
damm, m m. Arr. Forshaga Hembygdsförening

23 Kl. 16  Samtal kring om rättvis handel i församlingshemmet, Forshaga. Samtals-
ledare Sven Årnäs. Arr. SENSUS och BILDA. Kl. 18 Sånggudstjänst i Forshaga
kyrka, med bl a Forshaga Gospel

23 Kl. 16  Konsert med Dejefors Musikkår i Deje Folkets hus

23 Kl. 17  Ishockey ”Forshaga IF - Köping” Ängevi ishall

23 Kl. 19.30  Ishockey ”Olsäter SK - Filipstad” Ängevi ishall (när förhållandena så
medger, Olevi Olsäter)

25 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. ”Bolivia -okänt land”
Lena Hallberg från Sunne berättar

25 Kl.18.30, Kommunfullmäktige. Forshaga Folkets hus. Budget, stipendieutdelning
mm!

27 Lasse Tenander i Deje Folkets hus

28 Kl. 19.45  Innebandy div 1 herr ”GS86 - Lillån IBK”, Grossbolshallen

29 Kl. 10-14  Julbasar i Forshaga Missionskyrka

29 Kl. 15  Innebandy div 2 dam ”GS86 - SK Örnen”, Grossbolshallen

30 Kl. 14-18  Julbasar & sångstund i Forshaga Missionskyrka

DECEMBER

2 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. ”Det goda samtalet”
Biskop Esbjörn Hagberg

3 Kl. 19  Ishockey ”Forshaga IF - Skåre” Ängevi ishall

5 Kl. 19.30  Innebandy div 1 herr ”GS86 - Skattkärrs IK”, Grossbolshallen

6 Kl. 11-15  Öppet hus, ForshagaAkademin

7 Kl. 17  Ishockey ”Olsäter SK - Nyedshov” Ängevi ishall (när förhållandena så
medger, Olevi Olsäter)

7 Kl. 18  Konsert med Forshaga musikskola i Forshaga Missionskyrka

9 Kl. 9.30  Frukostklubben, Församlingshemmet i Forshaga. Terminsavslutning,
adventresa. Anmälan

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

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

Barn, dans, film, föredrag, hembygd,
marknader, musik, sport/idrott, teater,
ungdomar, utställningar, årets fester,
etc...

Aktuella evenemangstips publiceras
också här i KommuN-KontakteN.

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

Kontakt
Nina Höjdefors
Turismansvarig
tel: 054 - 17 20 87
fax: 054 - 17 21 35
e-post: nina.hojdefors@forshaga.se

Mattias Sköld
Informationsansvarig
tel: 054 - 17 20 10
fax: 054 - 17 20 88
e-post: mattias.skold@forshaga.se
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På Folkuniversitets uppdrag har genom
Vuxenskolan i Forshaga en studiecirkel
arbetat med att söka ta fram idéer och
förslag till hur vi kan förbättra
situationen för Värmland i allmänhet
och Forshaga kommun i synnerhet.

Studiegruppen har letts av Willy
Håkansson som haft följande
medarbetare: Sören Bergqvist, Bengt
Hallin, Nisse Jansson, Sune Jansson,
Rolf Jonsson, Tryggve Larsson, Sven-
Åke Modin och Per-Åke Nygren.

Ur gruppens protokoll saxar vi följande
idéer och förslag som diskuterats och
som då gäller enbart Forshaga kommun,
vilka förslag också till viss del förts
vidare till vårt kommunalråd för fortsatt
undersökning och utredning: Där har
bland annat diskuterats:

Att söka få de stora industrierna i
Munkfors och Hagfors att återgå till att
omlasta allt sitt gods på Deje järnvägs-
station i stället för att som nu göra detta
i Karlstad. Här skulle det i Deje kunna
bli ett antal arbetstillfällen. Studiecirkeln
har gjort en skiss över hur bangården
kan nyttjas för ändamålet.

Att i samband med ovan nämnda få
Vägverket att påskyndas planerad
ombyggnad av Rv 62 mellan Deje norra
och Övre Ulleruds kyrka. Vägverket
har klara planer för detta!

Att påverka våra riksdagsledamöter att
motionera om förbättrade avdrags-
villkor för resor till och från arbetet,
vilket skulle underlätta att få mera folk
att bosätta sig i vår kommun för pendling
till/från sina arbetsplatser oavsett var
dessa är belägna.

Att få kommunens ledning att snabbt
ta ställning till det förslag studiecirkeln
utformat – och på karta inritat – för att
på outnyttjad mark norr om kvarteret
Elektrikern bygga 10-11 mindre villor i
en första etapp. Plats finns för
ytterligare villabyggnation.

Att kommunen medverkar till att de
snart tomma industrilokalerna efter
Samhall blir nyttjade på ett för kommunen
och forshagaborna fördelaktigt sätt.

Att cykellederna inom kommunen ses
över och också skyltas på ett

ändamålsenligt sätt. Studiecirkeln har
på en kommunkarta - som förslag -
ritat in lämpliga vägar, vilket sänts vidare
till berörda delar av kommunledningen.

Att i samband med förutnämnda också
se över promenad- och cykelväg längs
med gamla banvallen vid Lyckan-Södra
Hyn efter Sveriges första järnväg.
Detta med anledning av att en silhuett i
stålplåt av det äldsta bevarande loket
”Fryckstad” snart kommer att sättas
upp vid Illberg, just på den plats där
första spadtaget togs.

Att det undersöks – och också
åtgärdas - att ge möjlighet för turister
och andra att besöka det vackra och
intressanta området kring Forshaga
Kanal. Detta är idag i stort omöjligt
genom Fortums inhägnad av området.

Att det snarast och brådskande utredas
hur vi skall ge möjlighet för kommunens
skolelever att kunna bedriva Friidrott.
Kommunen saknar idag helt anläggningar
för friidrott. Studiecirkeln har funnit
att utrymme finns på Ängeviområdet
för att där anlägga såväl löparbanor
som allt övrigt som erfordras för att
rätt kunna bedriva friidrott. Det är vår
skyldighet att ge i första hand skoleleverna
– men också alla övriga - denna möjlighet

I övrigt har mängder av olika frågor
behandlats, här följer ett axplock.

Möjligheten till en bro över Klarälven
vid Grossbol för att kunna nyttja de
hyperfina markområden som finns på
Sundstad.
Vidare har diskuterats varför det inte är
möjligt att få tillgång till tomtmark i
Skived utmed Rudskogsvägen i
anslutning till Karlstadsgatan. Där
skulle tveklöst många karlstadsbor och
andra intressera sig för tomtköp. Idag
är där åkermark.
Kanske det också skulle vara möjligt
att bygga större villor uppe på berget
väster om centralorten.
Cirkeln anser det också vara
nödvändigt att kommunen bevakar
vissa gårdars eventuella försäljning,
exempelvis Kvarntorps Herrgård där
själva ängen mot Klarälven skulle bli ett
ypperligt fritidsområde.
Sveriges första fasta biograf fanns i
Forshaga. Varför inte en minnesplatta

över denna unika företeelse?
Minnesstenarna över gamla hängbron
finns på Skivedssidan men ligger helt
glömda och gömda för allmänheten. De
bör flyttas till mera allmän plats,
kanske Hembygdsgården?
Sly, buskar o träd, som finns på många
ställen – bl.a längs med Klarälven –
hindrar oss alla att se många vackra
vyer, bör borttagas.
Max-hastigheten på Länsväg 720
Skived-Färjestad är 70 km. Då vägen
långa sträckor är såväl rak som bra
och med skog där fin sikt råder borde
hastighetsbegränsningen ses över.
Studiecirkeln frågar sig också varför
Forshaga försummat utbyggnaden av
fjärrvärme till privata fastigheter. Detta
bör snarast ses över för flera delar av
kommunen.
Turistbyrån ligger idag vackert
placerad invid Klarälven. Men vore inte
en mera central plats befogad,  kanske
i eller invid nuvarande bibliotek om
detta flyttas enligt vad som ryktesvis
försports.
Väntsal och bussgods-terminal saknas
helt i Forshaga! Varför?
Det är nu brist på lokaler för
småindustri. Kommunen bör se över
detta. Kanske vi bland annat borde ha
ett mindre men ändamålsenligt slakteri i
vår närhet?
Vägverket hade kallat till information
om planerad ombyggnad av tre viktiga
korsningar utmed RV 62. Representant
från Studiecirkeln var där, men i övrigt
var intresset från berörd allmänhet lika
med noll, det var endast Dyvelstensbor
som kom dit. Varför inte bättre bevaka
sådana viktiga informationer?
En man vid namn Harald Hansen har
tillverkat autentiska modeller i skala av
båten ”Freja” och en ”Lustenbåt”, vilka
till och med har ångmaskiner. Detta är
något att visa! Hur och var är frågan.
I Norrland har man turistattraktioner
såsom exempelvis ”Älgsafari”, ja man
säljer till och älgens avföring!  Är detta
något för Forshaga och Värmland??
Längs med Klarälven finns märken
kvar efter ”trälvägarna”, det vill säga
de vägar där båtkarlarna fick gå för att
med linor dra´ lastbåtarna mot strömmen
i Klarälven upp till Forshaga och
Munkfors. Är detta möjligtvis en
turistgrej att ta vara på??

Willy Håkansson

Värmlands och Forshagas framtid -studiecirkel med idéer
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Under året har antalet fall med
nedskräpning ökat markant i
kommunen, men nu får det vara nog!

Miljö- och hälsoskyddskontoret
kommer att skärpa handläggningen av
nedskräpnings-ärenden, de flesta
fallen kommer att bli polisanmälda.
Allmänheten uppmanas att rapportera
till miljö- och hälsoskyddskontoret om
nedskräpade platser inom kommunen
upptäcks. En anmälan görs och
platsen städas så snart som möjligt,
detta kommer att debiteras den
nedskräpande om det går att bevisa
vem det är.

En del villaägare tippar sitt
trädgårdsavfall i skogen i närheten av
bostadsområden. Det man kanske
inte tänker på är att det kan drabba
någon granne som kan få obehag av
sork eller andra skadedjur. Tekniska
förvaltningen får allt för ofta köra bort
avfallet och detta belastar alla
skattebetalare.

Vad gäller byggnader och tomter så
ska dom hållas i vårdat skick enligt
lagen. En inventering har genomförts
av Plan- och bygglovavdelningen och
ett antal fastighetsägare kommer att
få brev med påpekanden.

Forskning pekar på att radon i
inomhusluften påverkar hälsan. En
källa till radon inomhus är
byggnadsmaterial i form av s k blå
(lätt-)betong. Detta tillverkas inte
längre, men kan finnas i hus byggda
under åren 1930-1975.

Radonhalten i inomhusluften kan
variera kraftigt under dygnet och
med årstiden. Variationerna beror
dels på temperatur- och
vindförhållanden men också på hur
bostaden utnyttjas, hur
ventilationssystemet fungerar, hur
ofta man vädrar osv. De stora
tidsvariationerna gör att man måste
mäta under en ganska lång period
under eldningssäsongen för att få en
god uppskattning av radongashaltens
årsmedelvärde. En normal mätning
pågår 2-3 månader och ska vara
avslutad senast 30 april för att ett
årsmedelvärde ska kunna beräknas.

Egna hem med radonhalter över 200
Bequerel per kubikmeter (Bq/m3) i inom-
husluften kan få radonbidrag. Tidigare
var gränsen för bidrag 400 Bq/m3.

Funderar Du på att mäta radonhalten i
Din bostad i vinter? Kontakta miljö- och
hälsoskyddskontoret gärna före den 1
december, så hjälper vi dig! 054-17 20 00 vxl.

Varje år spolas stora mängder läkemedel ned i toaletter eller
kastas i hushållssopor. Det måste vi sluta med därför att:

• Läkemedel som spolas ned i toaletter kan spridas i vatten och
mark och orsaka betydande miljöproblem.

• Läkemedel som läggs i sopor kan hamna i orätta händer, t ex
hos barn eller missbrukare.

Nytt samarbete mellan apoteken och Forshaga kommun

Gör så här!
Lämna överblivna läkemedel till apoteket. Undantag: cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel, dessa
klassas som farligt avfall och ska lämnas till kommunens miljöstation på Katrinebergs Återvinningscentral i Deje.

Kasserade kanyler läggs i särskild behållare, som fås på apoteket. När behållaren är fylld lämnas den till apoteket.

Gamla termometrar lämnas på miljöstationen vid Katrinebergs Återvinningscentral i Deje.

Småbatterier läggs i kärl (gröna soptunnor) som finns uppställda vid återvinningsstationerna i våra tätorter.

Kontakta Tekniska förvaltningen eller ditt apotek för ytterligare information.

Det är ett fåtal personer som anser
det vara okej att dumpa skräp och
trädgårdsavfall i naturen trots att det
gratis får lämnas på vår
återvinningscentral Katrineberg i
Deje. Följderna blir förfulning samt
risk för skador på vatten, mark,
människor och vilt.

Stoppa nedskräpningen av Forshaga kommun! Mäta radon i vinter?

Hjälp oss - tillsammans kan vi göra
vår vackra kommun ännu bättre och
trivsammare!

Miljö- och hälsoskyddskontoret:
Åke Sjöberg 054-172031,
ake.sjoberg@forshaga.se
Tekniska förvaltningen:
Sven-Erik Heggen 054-172037,
sven-erik.heggen@forshaga.se
Plan- och Bygglovavdelningen:
Greger Nilsson 054-172090,
greger.nilsson@forshaga.se
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Dags för vad? Jo, att påminna varan-
dra om att det är höst förstås.

Det har blivit mörkt och halt även
denna höst och ingen är väl speciellt
chockad över det. Ändå ser vi rubri-
kerna i tidningarna varje vecka...

...”bilist...

...överraskad av halkan...”, ”halkan
orsakade.....”.
Men är olyckorna verkligen halkans
fel?
Det är dags att tänka efter hur vi
beter oss på höst- och vintervägarna.
Minskar vi hastigheten? Håller vi
längre avstånd till framförvarande?
Tänker vi på att stoppsträckan ökar
dramatiskt? Skrapar vi fram bilen
innan vi åker iväg? Har vi rätt sorts
däck på bilen? Passar på att påminna
om vilka regler som gäller för dubb-
däck:

1 oktober - 30 april får du använda
dubbdäck
1 december - 31 mars ska du använda
vinterdäck vid vinterväglag

Som bilförare har vi en del att tänka
på och vi bär ett stort ansvar när vi
ångar fram i våra 1200-kilosburkar av
plåt. Men vi är inte ensamma om att
bära ansvar, för även...

...mopedisterna...

bär ett ansvar. De som väljer att köra
moped på hösten och vintern bör
tänka på samma saker som bilisterna.
Halkan innebär även bland annat att
risken för omkullkörning ökar efter-
som vi lättare får sladd. Stopp-
sträckan ökar även för mopedister.
Att hålla avstånd och ta ut marginaler
vid omkörningar är andra saker att
tänka på. Speciellt viktigt för klass II-
mopedister som samsas med

oskyddade trafikanter på cykelbanan.
Det är ju inte bara mopedister som
kan köra omkull, även cyklister och
gångtrafikanter kan halka omkull och
då gäller det att inte köra över dessa.
Avstånd och marginal är nyckelord.
Att kontrollera att ljuset fungerar
både bak och fram är andra viktiga
saker. Och att däcken är lämpliga för
vinterunderlag.
Nåt man lätt kan göra både som
mopedist och bilist är att åka till en
tom parkeringsplats en halkig dag och
öva.

Hur är det då med nästa trafikant-
grupp, nämligen...

...cyklisterna...?

Har denna trafikantgrupp det per-
fekta beteendet? Fråga en cyklist och
du får ett ja, men fråga en bilist och
få ett hmmm... Hur kommer det sig
att vi uppfattar cyklister olika bero-
ende om vi själva är cyklist eller inte?
För cyklister gäller samma trafik-
regler som för alla andra trafikanter.
Man får inte köra mot rött, man ska
stanna vid stopptecken, man ska rätta
sig efter högerregeln och så vidare.
Dessutom är det lag på att man ska
synas i mörker, både med ljus och
reflexer. Sunt förnuft säger oss att vi
inte är självlysande och egentligen
skulle en lag inte behövas. Men nu
finns den och man önskar en större
efterlevnad av den. Det är inte lätt
för en bilist eller mopedist att ta
hänsyn till en cyklist som inte syns...
För de som glömt vad lagen säger så
ska man ha vitt eller gult ljus fram,
rött bak, vit reflex fram, röd bak och
orange, gul eller vit i sidorna. Cykel-
ljuset är också bra till att se vart man
kör för en cementsugga är rätt hård
att köra på. Och att cementsuggan
bär reflex syns ju inte om man inte
har cykelljus.
Mycket att tänka på även som cyklist
alltså.

Och inte ens som.....

...gångtrafikant...

kan man uppföra sig hur som helst. I
Finland finns en reflexlag, men här i
Sverige har vi inte en sådan lag. Sunt
förnuft (igen) säger att vi inte ska
behöva en sådan lag. Så nu är det
hög tid att se över reflexförrådet.
Som joggare är vi ofta duktiga på att
se till att vi syns. Varför följer beteen-
det inte med oss när vi går? Hur ska
vi kunna begära att andra trafikant-
grupper ska visa oss hänsyn om vi
inte syns? Hur ska vi kunna begära
att bilister ska släppa förbi oss på
övergångsstället om vi inte syns? Hur
ska en mopedist upptäcka oss i tid på
den gemensamma gång- och cykel-
vägen om vi inte syns? I väldigt få
fall av olyckorna skyller man på den
gående men i väldigt många fall är
den gående mer skyldig än fordons-
föraren. Vi har hört det förut, men en
påminnelse är aldrig fel; ”vi syns inte
bara för att vi ser”....

Phernilla Lund
Trafiksäkerhetsinformatör
Tel: 070-244 36 63

KYRKORNAS
GLOBALA SÖNDAG

23 november

Tema: Rättvis handel

Kl. 16  i Forshaga
Församlingshem

Vid samtalsbordet: Runar
Patriksson, riksdagsman,

Sven Årnäs, TV4, Sofia Wa-
lan,  Sveriges Kristna Råd

SKR, Ulrika Fransson, SEN-
SUS, Nils-Magnus Nilsson,

revisor, och Annika Fall, Sune
Sandström, Elisabeth Lipsey.

Servering.

Kl. 18 i Forshaga Kyrka
Gudstjänst: Forshaga Gospel,

Staffan Hellström,
Josef Kjellgren m.fl.

Då var det dags igen!
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Som framgick i förra Kommun-
kontakten förekommer det mycket
skadegörelse på bl.a. gatubelysning
och fastigheter i kommunen. Det
kostar oss skattebetalare stora belopp
varje år - pengar som i stället skulle
kunna användas till något annat.

Sven-Erik Heggen, som är driftchef
inom gatu- och parkavdelningen,
berättar att under september och
oktober har skadegörelse på gatube-
lysning och klotter kostat ca 80.000
kronor.

- Det är framför allt gatubelysning vid
Bråtvägen, gång- och cykelvägen
Löved-Dyvelsten, Bruksgatan i
Forshaga samt hängbron och gång-

och cykelvägen vid Edebyvägen-
Forsleden i Deje, som har varit utsatt
för skadegörelsen, säger Sven-Erik. I
viadukten under väg 62 på gång- och
cykelvägen Löved-Dyvelsten har fler-
talet lampor slagits sönder vid två
tillfällen. Varje armatur kostar ca 1800 kr.

- Eftersom det har varit så mycket
skadegörelse den senaste tiden, har vi
inte hunnit med att åtgärda problemen
lika snabbt som kommuninnevånarna
förväntar sig och är vana vid, fortsät-
ter Sven-Erik. Det beror främst på att
vi måste beställa hem material,
armaturer t ex,  samt hitta lösningar
som försvårar ny skadegörelse. Vi
hoppas på medborgarnas förståelse
för detta.

Fastighetschef Kent Nilsson intygar
att skadegörelsen denna höst varit
stor också på kommunens skolor,
främst högstadieskolorna i Forshaga
och Deje. Sönderslagna fönsterrutor
men även klotter och åverkan på kort-
läsare har förekommit. Kostnaden
under hösten har inte sammanställts
ännu men uppskattas till ca 100.000 kr.

Sven-Erik Heggen menar att det är
viktigt att vi alla i kommunen hjälps åt
för att förhindra skadegörelsen. Att få
en dialog med dem som förstör, att få
fram budskapet att det inte är ”någon
annan” som betalar, utan det är alla vi
kommuninnevånare som via skatten
står för kostnaden.

Hyresgästföreningen
Forshaga-Deje vill påminna alla
medlemmar om julmarknadsresan
till Liseberg i Göteborg den 6/12.
I priset ingår bussresa samt
inträde till Liseberg.

Kostnad per medlem blir 295:-
för mindre än 30 anmälningar

Kostnad per medlem blir 245:-
för upp till 40 medlemmar

Kostnad per medlem blir 200:-
för 48 (eller fler) anmälningar

Kostnad för ickemedlem är 295:-
oavsett antal anmälda medlem-
mar.

Sista anmälningsdag är den 26/
11 till expeditionen 054 - 87 37 47
eller
Monica: 054 - 87 40 84 eller
Inger: 0552 – 122 10
Anmälan är bindande.

Information från de lokala
hyresgästföreningarna

Styrelsen för Lokala hyresgäst-
föreningen i Forshaga inbjuder
sina medlemmar till årets julbord
på  Forsgården den 29/11
kl. 14 -17

Sista anmälningsdag är den
24/11 till expeditionen
054 - 87 37 47 eller
Monica: 054 - 87 40 84 eller
Inger: 0552 – 122 10
Anmälan är bindande.

Deje Lokala hyresgästförening
inbjuder sina medlemmar till årets
julbord söndagen den 7 december.
Information om anmälan, plats,
tid m.m. kommer enligt uppgift att
delas ut under november.

Styrelsen för Dejefors Lokala
Hyresgästförening inbjuder sina
medlemmar till Luciakaffe den 14
december klockan 16.00 i mötes-
lokalen.

Hjälp kommunen att förhindra skadegörelse

Kökets hjälte 2003
I maj fick Ann-Marie Andersen,
kokerska på Centralskolan i Forshaga,
reda på att hon erhållit det
nyinstiftade stipendiumet ”Kökets
hjälte”. Stipendiumet delas ut av
Skånemejerier till en person som varje
dag gör stora insatser i restaurang/
storkök.

Ann-Marie har nu hämtat ut
stipendiet, och för pengarna valde hon
att tillsammans med arbetskamraterna
tillbringa en weekend på Spa i Sunne.

Grattis än en gång Ann-Marie!!!

Köket och förkläden förbyttes för
en helg till rekreationsanläggning

och badrockar...
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Verksamheten i Föreningen för
kvinnliga företagare har blivit alltmer
omfattande. Redan i våras planerades
föreläsningsserien, som inspirerades
av Böret Segolsson-Knutsson och
Eva Ryhr-Andersson från Region
Värmland och länsstyrelsen. Under
hösten har ett antal föreläsningar
genomförts med stöd från
länsstyrelsen. Träffarna har varit
mycket uppskattade och vid varje
tillfälle har ett 20-tal företagare
samlats på Forshaga gästgiveri.

Serien, som har temat Samverkan och
utveckling, inleddes med att
företagsläkaren och psykiatrien Ann-
Marie Pettersson talade med temat
Kropp och själ i arbetslivet. Därefter
har ämnet varit Framgångsvanor och
hållits av Nina Höjdefors, Limatur
AB. Den 3 november återkommer
hon och svarar för ämnet Positivt
tänkande.

Avslutningen sker den 1 december
och alla kvinnliga företagare hälsas
välkomna.

Inför nästa år har ordföranden
Kristina Karlsson många idéer och
hon vill fortsätta kring temat
Samverkan och utveckling.

Tillsammans med Regionalt
Resurscentrum för kvinnor i
Värmland anordnas ytterligare en
föreläsningsdag i Forshaga
– det är den 8 december och då är
ämnet Försäljnings- och
förhandlingsteknik

Vid pennan
Lillemor Bäckström

Samarbetet mellan Forshaga och
övriga kommuner i Karlstads-
regionen, Kil, Grums, Hammarö och
Karlstad är mycket aktuellt inom
flera områden.

Några av samarbetsområdena
finner vi inom det internationella
EU-projektet Town-Net. Här
handlar det om att öka attraktionen
till en region eller ett område genom
att gå samman och bl a
marknadsföra sig tillsammans.
Genom att hela Karlstadregionen
agerar tillsammans kan vi lättare
locka både företag och nya
invånare till området. Inom Town-
Net arbetar vi med tre teman, dels
att försöka få fler att åka kollektivt
inom Karlstadsregionen. Vi ska
också ta fram medel för att skapa
en regional identitet och vi ska
samarbeta med tillväxtfrågor.

Projektet är internationellt och här
ingår Holland, som är ledare,
Norge, Danmark, England och

Tyskland. Regionerna som deltar är
inte de hetaste inom sitt land. De
söker också öka attraktiviteten och att
öka samarbetet inom sina regioner.
Genom att ta del av varandras
erfarenheter kommer vi var och en
att bli mer konkurrenskraftig och vi
kommer att finna nya
samarbetspartners.

Kompetensutveckling bland Forhagas kvinnliga företagare

Projektet Town-Net
Projektet kommer att pågå under tre
år och har just startat.

Nyligen deltog representanter från
Forshaga, Kil, Grums, Hammarö
och Karlstad vid en
upptaktskonferens i Holland.

Lillemor Bäckström
Utvecklingschef

Från vänster: Anders Dahlén kommunchef från Hammarö, Jan Wadell
kommunalråd från Kil, Forshagas kommunchef Greger Karlsson, och

bitr kommundirektör Ulf Nyqvist från Karlstad
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Hagens såg - ett familjeföretag med gamla anor
Hagens såg sysslar med försäljning
och produktion av byggmaterial, såg-
och hyvelarbeten. Alltifrån rent virke
och bräder till stugor, badtunnor och
bastubad finns till försäljning.
- Det börjar bli lite trångt här på
gården, med allt virke och alla
maskiner, förklarar ägaren Sven
Johansson.

Verksamheten har en lång historia
bakom sig. Sågen var först i drift vid
Nyback utanför Deje under åren
1910-1938 och drevs av Ragnar och
Severin Johansson, vilken sistnämnda
var Svens farfar.
Sedan flyttades sågen till dess
nuvarande plats i Hagen, ett par
kilometer utanför Deje.
1951 tog Svens pappa Ingvar Johansson
över verksamheten och 1986
lämnades stafettpinnen över till Sven.

I framtiden kommer troligtvis Svens
äldste son Mikael Högström att ta över
firman och för på så vis vidare familje-

företaget i ytterligare en generation.

       Malin Eriksson, informatör

Vinterväghållning
November månad är här, vilket
innebär vinterväglag och att tiden för
snöröjning och sandning är inne.
Tekniska förvaltningen vill därför
passa på att informera om vad som
gäller i samband med detta.

Sandning

sköts av kommunens personal och
resterande är utlagt på entreprenörer.
Vid snöfall gör jourhavande arbetsle-
dare en bedömning när snöröjning ska
påbörjas.
 Snögräns för plogning är 4cm på
gång- och cykelvägar och 6-8cm på
gator beroende på typ av snö. Det tar
8-10 timmar att ploga varje distrikt
och under långa snöfall sker plogning
kontinuerligt.
Kostnad per plogningstillfälle är ca
60.000 kr på ordinarie arbetstid och
ca 80.000 kr vid övertidsarbete.

Kommunen har inte möjlighet att ta
bort snö på infarter till fastigheter. Vi
måste prioritera framkomlighet och
halkbekämpning. Vid stora mängder
snö tas snövallar bort efterhand vid
vägkorsningar och trottoarer.

Snöröjning och halkbekämpning på
gångbanor utmed fastigheter åligger
fastighetsägaren. Om snömängden
blir stor och kommunen tar gång-
banan i anspråk för plogvallar frigörs
fastighetsägaren denna skyldighet.
Utkörning av snö från fastigheter och

Tekniska informerar
infarter ut i körbanor är enligt
ordningsstadgan förbjudet.

Bergvärme till Stacken
Daghemmet Stacken i Forshaga har
som den första av kommunens
fastigheter försetts med bergvärme.
Tidigare användes direktverkande el
och med den satsning som nu gjorts
beräknas att en besparing på ca
56.000 kronor kan göras årligen.
Arbetet har pågått under sommaren
och hösten och har innefattat tillbygg-
nad av ny undercentral där berg-
värmepump med kringutrustning
placerats. För att klara värmebehovet
har fem borrhål på 180 meter borrats
i berget och invändigt har nytt vatten-
buret värmesystem installerats. Den
totala kostnaden är beräknad till 1,2
miljoner kronor.

Länsstyrelsen i Värmland har lämnat
ett bidrag på 78.400 kronor till kon-
vertering från elvärme till vattenburet
värmesystem.
Bidrag lämnas inte för installation av
bergvärmepump.

Sandning sker med sand 0-10mm utan
salttillsats. Vid frosthalka saltar
kommunen större gator och backar.
För att underlätta halkbekämpning
kan sandningssand hämtas i mindre
kärl, hink eller liknande, på kommun-
förråden i Deje och Forshaga.
Personal finns säkrast på plats
vardagar 09.00-09.30
samt 13.00-13.30.

Snöröjning
Kommunens tätorter är uppdelade i
sexton plogdistrikt. Hälften av dessa
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Lördag 4 oktober genomfördes
den första ForshagaAkademins
dag i ett strålande höstväder och
besöktes av drygt 150 personer.

ForshagaAkademins dag

Johanna Nilsson, Evelina Bååth, Jenny Emanuelsson och Eike Fokkens,
samtliga elever från Hundsportgymnasiet visade upp olika hundraser

Elever och personal från samtliga
gymnasieinriktningar informerade om
skolan och arrangerade ett stort antal
aktiviteter knutna till sin utbildning.

Hundsportgymnasiet bjöd på rasparad
och agilityuppvisning vid hundstallet.
Efter avslutad uppvisning bjöds
besökarna in i hundstallet där elever
svarade på besökarnas frågor om
hundar och utbildningen.

Sportfiskegymnasiet visade upp
ismete, flugbindning och en utrustad
trollingbåt.
Besökarna fick prova på
fiskemetoderna fluga och casting.

Fiskdammen för de yngre var så
välbesökt att ”fisken” tog slut.

Sporthandelsgymnasiet visades upp

Nina Simon elev vid Sportfiskegymnasiet hjälpte
de yngre besökarna till napp i fiskdammen

tänd utanför skolan var kön för att få
en nygrillad korv stundtals ganska
lång.

I kafeterian serverades bland annat
kaffe och kanelbulle på kanelbullens
dag. Inkomsten denna dag går till
klasskassan.

Gustav Wilén klättrar och Ville
Sjögren står och tittar på, båda

elever vid Sporthandelsgymnasiet

och besökarna fick prova på
annorlunda sporter.
Backklättringsstävlingen var mycket
uppskattad och vanns av Gustav Wilén
som lyckades klättra 26 backar högt!

Viltvårdsgymnasiet demonstrerade
fällor och fällfångstanordningar.
Besökarna fick prova på
luftgevärsskytte på älgbana och vid
troféstationen demonstrerades bland
annat tillvaratagning av mink och
bockhorn.

Årskurs tre på Sportfiskegymnasiet
serverade lunch, varmrökt lax, i
restaurangen och till grillen som var

Tipspromenaden som länkade
samman utbildningslokalerna vanns av
Eva Gerger,
Sonja Sundelius och Bo-Göran
Öijwall.

   Eva Tjernberg

Skridskoskola

för barn födda
96 och 97

Söndag 9 november
kl. 9.30

information kl. 11.00

i Ängevi ishall

Hjärtligt välkomna!
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Jag kliver in i IOGT/NTO:s lokal
Hvilan en kall torsdagskväll i
november och hänger av mig
ytterkläderna. Det är knäpptyst i
lokalen. Om jag inte hade sett ett
antal barn springa omkring
därinne när jag gick förbi fönstret
15 sekunder tidigare skulle jag ha
trott att jag kommit fel. Jag kikar
in i samlingssalen och ser 15 barn
som under andlös tystnad ser på
när deras fem jämnåriga kamrater
lika ljudlöst framför ett
teaterstycke på scenen. När så
teaterstycket är slut bryter en
våldsam applåd ut och
ljudvolymen höjs till den nivå jag
förväntat mig att möta när jag
klev in genom dörren.

Teaterungarna -ny förening i Forshaga

Det är den helt nybildade föreningen
”Teaterungarna” som har sin första
sammankomst. Ledarna för gruppen
går alla på högstadiet och heter
Magdalena Hallberg Jönsson, Victoria

Lindman, Joanna Göranzon, Carolina
Wesley och Sandra Lindell. De har
bjudit in barn i årskurs tre till fem för
att leka och spela teater tillsammans
med dem.
Teaterövningarna avlöser varandra
och barnen är helt med på ledarnas
instruktioner. De går in för alla
övningar med liv och lust och jag
fascineras över hur ledarna får dem
med sig till 100%. När de som
avslutning samlas i en ring på golvet
och stämmer av hur första träffen har
varit är det ingen tvekan om att
barnen haft två roliga timmar och
garanterat kommer tillbaka nästa
gång! Kanske får vi se resultatet av
övningarna i form av ett teaterstycke
framåt vårkanten. Ledarna, tillika
styrelsen i den nybildade föreningen

kan vara riktigt nöjda med starten, när
vi efteråt samlas hos
Ungdomscentrum för att hjälpas åt att
genomföra föreningens första
årsmöte och formellt bilda
”Teaterungarna”.

Initiativtagarna och ledare för Teaterungarna.
Saknas på bilden gör Joanna Göranzon

Skådespelarna går in för övning-
arna med liv och lust

Janne Johansson
Ungdomscentrum

Barnen lyssnade intresserat på vad
ledarna hade att säga

Katter söker nya hem

Intresserad att skaffa katt?
Kontakta Djurens Vänner i Deje på tel. 070-514 18 47. Mån, ons, fre kl. 18-19

Freddie
En gosig och nyfiken katt som vill
vara med och hjälpa till med det

mesta. Kan vara lite blyg för
människor han inte känner

Mitzi
En mycket

trevlig katt-
dam på cirka
3-4 år. Hon
älskar att

kela och gosa
och skulle må
bäst i ett hem
utan andra
katter och
små barn

Doris är en liten pigg och glad kattflicka
som önskar ett bra hem, gärna på landet
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 45 (6 - 9 november)
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt.
Fredag:  Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa.
Lördag:  Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding.
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås.

Vecka 46 (10 - 16 november)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm.
Tisdag:  Kalops, rödbetor, potatis, grönsaker. Bärsoppa.
Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt.
Torsdag: Korvrätt, grönsaker, potatis. Ananaskräm.
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis. Fruktsoppa.
Lördag: Fiskpudding, smörsås, potatis, grönsaker. Glass med bärsås.
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage.

Vecka 47 (17- 23 november)
Måndag: Bruna bönor, stekt fläsk, potatis. Soppa.
Tisdag:  Stekt spätta, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt.
Onsdag:  Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm.
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt.
Fredag: Ugnsstekt falukorv, stuvade grönsaker, potatis. Apelsinsoppa
med banan.
Lördag:  Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm.
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse.

Vecka 48 (24 - 30 november)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Chokladmousse.
Tisdag:  Kasslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa.
Onsdag:  Kålpudding, sås, potatis, lingon. Färsk frukt.
Torsdag:  Fylld frukostkorv, potatismos, grönsaker. Päronkräm.
Fredag:   Rotmos, fläsklägg. Soppa.
Lördag:  Goda lådan (köttfärsgratäng). Persikor med grädde.
Söndag:  Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding.

Vecka 49 (1 - 7 december)
Måndag: Kokt höns, currysås, ris/potatis, ärter. Soppa.
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter. Fruktcoctail.
Onsdag: Korv Stroganoff, ris/potatis, bönor. Färsk frukt.
Torsdag:  Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde.
Fredag:   Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm.
Lördag:  Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass.
Söndag:  Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde.

Vecka 50 (8 - 10 december)
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.

Skollunch
Forshaga och Deje skolor

Vecka 45
6/11  Sambalgratinerd
fisk,potatismos.
7/11  Ugnsfalu,makaroner./
Veg.korv.

Vecka 46
10/11  Risgrynsgröt/
Mannagrynsgröt,pålägg.
11/11  Schnitzel, sås, potatis./
Falafel.
12/11  Fiskbullar,sås, potatis.
13/11  Pastasås Sole Rosso, pasta./
Veg.pastasås.
14/11  Burgare, potatismos, dres-
sing./Veg.burgare.

Vecka 47
17/11  Kokt höns, ris,currysås./
Broccoligratäng.
18/11  Soppa, mjukt bröd.pålägg.
19/11  Frukostkorv, potatismos./
Veg.korv.
20/11  Fisk crispy,kall sås/
spenat,potatis.
21/11  Köttfärssås, spagetti./
Veg.sås.

Vecka 48
24/11  Pannkaka,sylt,keso.
25/11  Korv Stroganoff, ris./
Veg.korvgryta.
26/11  Fiskarens festfisk,potatis.
27/11  Pastagratäng./Veg.gratäng.
28/11  Kalops,potatis,rödbetor./
Linsgryta.

Vecka 49
1/12  Pannbiff med lök,sås, pota-
tis./Grönsaksbiff.
2/12  Skinksås,pasta./Veg.pastasås.
3/12  Stekt fisk,filsås,potatis.
4/12  Soppa, mjukt bröd,pålägg.
5/12  Het korvgryta, ris./
Veg.moussaka

Vecka 50
8/12  Grillkorv,potatismos./Cous-cous.
9/12  Portergryta,potatis./Veg.gryta.
10/12  Fisk i ugn,kall sås,potatis.

Varje dag serveras:
Mjölk, matfett, bröd och salladsbord.
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Ingrid Stensjö Fager Ludvig Thunberg Malva Lidström

Marcus Lindström Marcus Ravn Örtendahl Maryam Rashidy

Max Bergqvist Max Johansson Melker Andersson
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Mikaela Magnusson Othilia Noresäter-Hammami Pontus Johansson

Sabine Schaper Saga Linnéa Friman Lysén Sanne Harnesk

Theodor Brunzell Tilda Nordström Wilma Flood


