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Angelica´s kommentar

Nummer Manusstopp Utgivningsdag

2 25 februari 10/11 mars

3 30 mars 14/15 april

4 26 maj 9/10 juni

     Sommaruppehåll

5 18 augusti 1/2 september

6 22 september 6/7 oktober

7 20 oktober 3/4 november

8 24 november 8/9 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 hus-
håll läses in på band och distribueras till syn-
skadade.
Det är SRF Ljudproduktion i Kristinehamn
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

-är Forshaga kommuns
  informationsblad till invånarna

Tryck
Tryckeri AB Knappen

 Karlstad
Miljöcertifierade
enligt ISO 14001

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

Ett nytt år ligger framför oss.
Vilka möjligheter och hinder kommer
att möta oss, privat, i yrket och i
kommunen?
Jag fick ett julbrev från Bolagsbolaget
med några annorlunda tankar inför
2004:
”Vi vill framföra några optimistiska
tankar inför det nya året. Eftersom
verkligheten är densamma för alla,
fast annorlunda för var och en, så
gäller det att vi gemenskapar
framtidens förutsättningar. Att det
alltid finns outvecklade möjligheter
står utom varje tvivel:
Vem som helst kan räkna kärnorna i
ett äpple, men ingen vet hur många
äpplen det finns i en kärna. Låt oss
förädla vårt mentala trädgårdsmästeri och skapa
en god miljö för både idéer och kärnverksamheter,
väl medvetna om att vägen till lycka är under
ständig ombyggnad!”
Ack ja, åter blir man medvetandegjord om, att
inget blir som det varit, om det nu ens var som
man trodde…..

De största kommunala frågorna 2004 spår jag blir:
Hur omorganisera grundskolan eftersom
elevunderlaget minskar?
(flytta pengar från grundskolan till gymnasiet)
Hur få människor att vilja bygga på de nya
tomterna i Forshaga?
(ökad befolkning ger fler skatteinkomster)
Hur få företagen att må bra och trivas i kommunen?
(öka antalet arbetstillfällen)
Hur få ett större ekonomiskt utrymme genom att
samverka med andra kommuner?
(vård, omsorg, skola och näringslivsarbete kräver

mer resurser)
Hur få ned kostnaderna för långtids-
sjukskrivna?
Hur få till stånd fler ungdomsaktiviter?

Omvärlden påverkar oss vare sig vi
vill eller inte. Ibland är det hela
världen, ibland EU, ibland riksdagen,
ibland grannkommunen och ibland är
det Värmlandstrafik. Styrelsen för
trafikbolaget föreslår att all
lördagstrafik skall slopas under 2004.
Pengarna räcker inte till.
Jag hoppas verkligen inte att det blir
så, utan att man hittar andra
besparingsförslag.
Hur skall ungdomar kunna åka till och
från Karlstads nöjesliv?

Ansvarig utgivare
Angelica Rage

Tfn 054 - 17 20 06

Redaktörer
Lena Gullander
Mattias Sköld

Tfn 054 - 17 20 10
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Från den 1 januari 2004 har
räddningstjänstlagen ersatts av
lagen om skydd mot olyckor. För
gemene man är den största
skillnaden att det på sikt kan bli
möjligt att utföra sotningen själv.
Den nya lagen innebär också att
fastighetsägaren själv är ansvarig
för skötseln av köksfläktens
imkanal som tidigare kontrollerats
av sotaren vart sjätte år.

I första hand är det den enskilde
medborgaren som ansvarar för
brandsäkerheten, sedan följer
kommunen och staten. Forshaga
kommun ingår i Karlstads
Räddningstjänstförbund och det är dit
innevånare i kommunen kan vända sig
med brandtekniska frågor.

Information
om

maxtaxa
Från och med den 1 januari 2004
ändras beloppen i högsta
avgiftsintervallet i förskole-
verksamheten till 1260 kr/mån för
första barnet, 840 kr/mån för andra
barnet och 420 kr/mån för tredje
barnet. För det fjärde barnet betalas
ingen avgift heller i fortsättningen

På fritidshem blir högsta avgiften 840
kr/mån för första barnet och 420 kr/
mån för andra och tredje barnet.
Ingen avgift för fjärde barnet.

Från och med 2004 kommer
föräldraavgifter att tas för 12
månader. Juli månad är därmed inte
som tidigare avgiftsfri.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Idag kommer sotaren hem upp till tre
gånger per år till den som eldar med
ved. Denna sotning kan villaägaren i
framtiden få möjlighet att utföra själv.
Men för att sota själv krävs dispens
och tillstånd från kommunen, i
Forshagas fall Karlstads
Räddningstjänstförbund. Kraven för
att få dispens är dock ännu inte
fastställda. Kanske det även kommer
utbildningar eller kurser som i någon
form kan säkerhetsställa att man blir
kapabel att sota själv. Om en
fastighetsägare får dispens ansvarar
denne för att sotning sker på ett
betryggande sätt.

Den nya lagen innebär även en
utökad brandsäkerhetskontroll.

Oavsett om man tar över sotningen
själv eller fortsätter som idag, ska en
kontroll göras vartannat år. Sotaren
kontrollerar då att det finns stegar till
skorstenen och att de sitter ordentligt,
samt undersöker om det finns sprickor
i murstocken. Misstänks fel eller
brister görs ytterligare kontroller t ex
provtryckning.

Sammanfattningsvis är den påtagliga
skillnaden mellan den nya och gamla
lagen, att imkanalen inte kommer att
inspekteras av sotaren. Sotaren
kommer att fortsätta med övrig
kontroll. liksom tidigare med en lapp i
postlådan när det är dags.

Greger Nilsson
Byggnadsingenjör

Nu får du sköta imkanalen själv!

Lokala Hyresgästföreningen Forshaga
har årsmöte

torsdagen den 12 februari 2004
klockan 18.00 på  Forsgården.

Anmälan om deltagande senast måndagen den 9/2
till expeditionen: telefon 054 – 87 37 47

Anmälan är bindande!

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Hyresgästföreningen Forshaga-Deje
har årsmöte

torsdagen den 11 mars 2004
klockan 18.00 på  Forsgården.

Anmälan om deltagande senast måndagen den 8/3
till expeditionen: telefon 054 – 87 37 47

Anmälan är bindande!

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Styrelsen
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Under hösten bestämde vi i arbetslag
3 oss för att jobba med änglar som
tema. Vi lärare gick ut i klasserna och
frågade eleverna vad de hade hört och
visste om änglar. Barnen hade mycket
funderingar och tankar om ämnet och
vi började skriva ner deras tankar. De
fick också måla hur de tänkte sig att
de såg ut. De var mycket kreativa och
änglar kan se ut på de mest skiftande
sätt. Granarna har prytts med
änglabokmärken på kristyr, vackra
målningar täcker väggarna, nästan
alla bord är upptagna av utställningen.

Så här har barnen beskrivit
änglar:
• En ängel för mig är snäl och

schysst. Är jämt på vakt under
mitt liv och min ängel är vit och
glänser./9 år

• En ängel kan vara någons skydds
ängel. Och tar upp de snälla
människorna i himlen./10 år

• Nästan som en fågel med
armar och ben./6 år

• En ängel är som en ande. De
lever i himlen. De är genom-
skinliga och finns när vi
behöver dem./7 år

• En ängel är snäll, modig, stark.
Hjälper till svär aldrig./10 år

• En ängel för mig är en
förstörare av mörker en
förstörare av svält och sorg
men framför allt en beskyddare
för de goda. En ängel är som
en pil av glädje, en pil av lycka,
en pil skjuten av Guds
glädjebåge./10 år

Att det finns skyddsänglar hade de
flesta hört talas om, men inte att det
finns så många olika sorter. Ju mer vi
läste desto mer fann vi.  I Bibeln
hittades ärkeänglar och änglar som
kommer med bud. Att det finns både
goda och onda änglar, tyckte många
barn var intressant.

De äldre eleverna forskade om änglar
och skrev ner vad de fick reda på, för
att sedan kunna berätta för de yngre
eleverna. De skrev egna små
ängladikter och änglasagor som de
framförde.

Det går en ängel
Det går en ängel kring vårt hus,

han bär på två förgyllda ljus,
han bär en bok uti sin hand,
så somna vi i Jesu namn.

En del barn ställde frågor till
änglarna:
Vad heter du?
Hur är livet uppe i himlen?
Kan du väcka döda?
Kan du trolla så att jag kan flyga?
Kommer jag till himlen?
Det har varit vernissage på
änglautställningen hos förskolan och
åk 1-4 för alla barn och lärare på
skolan. Änglar i alla former och
storlekar samt i olika material fanns
med. Barnen har tagit med
änglafigurer hemifrån, sådana som de
tyckt extra mycket om och varit

rädda om. I samlingarna fanns även
tavlor med de klassiska änglamotiven
t ex med skyddsängeln över barnen
som går på en bro.

Änglar på Dejeskolan

Som avslutning på änglatemat hade
åk 3 satt ihop en egen änglamusikal
som de framförde för hela
arbetslaget. De hade skrivit texten
själva i vilken det framkom hur viktigt
det är att ha en skyddsängel i livets
svåra situationer. Flera både sjöng
och spelade solo. Efteråt bjöds på
änglapepparkakor, bakade av
förskolan och åk 1. På kvällen gavs
även en föreställning för föräldrarna.

     Mona Maria Englund
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Ponta
En liten pigg och
söt kattfröken med
stor personlighet
önskar ett bra hem!
Kattvana, ej små
barn.

Sune
En mycket snäll
och kelig, något
äldre, kastrerad
hankatt.
Önskar ett hem
hem utan andra
katter.

Katter söker nytt  hem

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

Den 16 januari fick NUTEK i
Stockholm Värmlandsbesök och det
med råge (och Rage!). Då var det
nämligen dags för 2004 års miljö-
diplomering. Vi är nu fem kommuner i
Värmland som erbjuder våra företag
en miljödiplomeringsutbildning.
Förutom Forshaga även Grums,
Hammarö, Hagfors och Munkfors.

I Forshaga startade vi år 2001 och har
nu sammanlagt hunnit med att
diplomera 33 företag. (Hela företags-
listan hittar du på www.forshaga.se)
Med alla de andra kommuner
inräknade är det nu 66 företag i länet
som jobbar med ständiga
miljöförbättringar enligt vår modell.
Snacka om effekter på miljön och ofta

Du glömmer väl inte att låta en ackrediterad firma
besiktiga Din oljetank senast 2004-07-01!
Nya miljökrav har införts för cisterner som innehåller
1-10 m3 olja eller diesel. Många cisterner är gamla och

Antalet miljödiplomerade företag växer i Värmland!
även direkt affärsnytta för företagen!
Eftersom diplomet varar ett år
betyder detta att man måste göra
minst en ny åtgärd för varje år för
att kvalificera sig för ett nytt diplom.

Väl framme i huvudstaden fick vi en
inspirerande föreläsning av

Carl Eric Linn (Brann
Patentbyrå). Efter
detta skedde en
högtidlig ceremoni där alla företag fick
ta emot sitt diplom ur Stefan
Henningssons (NUTEK) hand.

Till sist redovisade Forshagas
miljöchef, Åke Sjöberg, exempel på
vilka åtgärder som verkligen har blivit
gjorda under året. Både stora och små
förbättringar, allt från dubbelsidig
kopiering till ny bärgningsbil. Totalt
handlar det om 104 stycken
dokumenterade åtgärder. Mycket
imponerande!

Katrin Johansson
LIP Klarälven

Har Du en oljetank utomhus? Luciatåg i kommunhuset
F-2 Blå huset, Grossbols-
skolan gick luciatåg i
kommunhuset och bjöd på
härlig julstämmning.

Hjärtligt tack
hälsar personalen!!!

i dåligt skick och kan rosta sönder.
Cisternerna skall därför kontrolleras
vart 6:e eller vart 12:e år, beroende på
korrosionsskydd. Reglerna gäller för
såväl privatpersoner som företag.
Ni som har en oljetank inomhus har
ytterligare två år på er. Sista datum för besiktning av
inomhustankar är 2006-07-01. Vänta inte för länge
med besiktningen, det är många cisterner som ska
kontrolleras!

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddskontoret
054-17 20 29

Nydiplomerade företagare från
Värmland
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Sedan 1995 är det förbjudet att
använda dimljus/varseljus tillsammans
med halvljus. Anledningen till detta är
att mötande förare bländas och får
sämre siktsträcka när de möter fordon
med halvljus kombinerat med dimljus.
Dimstrålkastare får endast användas
istället för halvljus och då bara i
dagsljus.

Grundregeln är att du ska använda
halvljuset i både dagsljus och mörker.
I mörker, skymning, gryning eller när
vädret kräver det, får vi inte ha annat
ljus än halvljus tänt. Undantaget är vid
dimma eller kraftig nederbörd då det
är tillåtet att använda dimljus, även när
det är mörkt.

Nu när den mörkare årstiden är över
oss är detta vikigt att rätta sig efter.

Den första maj 2000 infördes en ny
lag om väjningsplikt vid övergångsställen.
Lagen innebär att fordonsförare har
väjningsplikt mot fotgängare som är
ute på eller ska gå ut på ett
övergångsställe. Orsaken till att lagen
infördes var att det dog och skadades
alldeles för många gående vid
övergångsställen.

Lagen innebär att fordonsföraren
måste stanna och släppa över en
fotgängare. Men det betyder inte att
man som gående kan kasta sig ut i
gatan hursomhelst, utan måste själv
också ta ett ansvar för sitt handlande.
Självklart ska fordonsförarna stanna,

Dimljus inte tillåtet tillsammans med halvljus
Våta vägbanor gör att dimljusen
bländar mötande trafik extra mycket,
vilket påverkar ögat även en tid efter
själva mötet. Kontrollera därför att
beslysningen är rätt, både för din och
andras säkerhet.

Utdrag ur Trafikförordningen
(1998:1276)

Tillåtet ljus på bilar:

Normala förhållanden dagsljus:
Halvljus eller annat ljus (varsellykta,
dimstrålkastare, spänningsreducerad
halvljusstrålkastare

Normala förhållanden gryning/
skymning:
Halvljus/i vissa fall helljus

Normala förhållanden mörker:
Halvljus/helljus

I dimma och kraftig nederbörd
dagsljus: Halvljus eller dimljus,
Dimbakljus

I dimma och kraftig nederbörd
gryning/ skymning: Halvljus eller
dimljus,  I vissa fall helljus, Dimbakljus

I dimma och kraftig nederbörd
mörker: Halvljus eller dimljus,
Helljus ,Dimbakljus

Straffet för överträdelse av detta är böter.

Phernilla Lund
Trafiksäkerhetsinformatör

men man måste ta hänsyn till hur
långt ifrån övergångsstället fordonet
är och fundera på om det hinner

kommer på gatan. Detta har skapat en
del oreda genom åren eftersom lagen
har missuppfattats av många cyklister.
Går man av cykeln och leder den över
gatan räknas man dock som gående
och omfattas då av regeln.

Detta kan kännas lite rörigt, men så
här kan man sammanfatta det.
Fordonsförare har väjningsplikt mot
gående, som är på eller precis ska kliva
ut på övergångsstället, men inte mot
cyklister och mopedister. Cyklister och
mopedister har väjningplikt mot övrig
fordonstrafik som kommer på gatan.

Phernilla Lund
Trafiksäkerhetsinformatör

Miljö och hälsoskyddskontoret kommer
under våren 2004 att besöka djurstallar
med får.

Vid besöken kommer bl a information
om vad lagar och föreskrifter kräver att
tas upp. Information och råd om
djurskyddsfrågor kan i de flesta fall ges.
Miljö- och hälsoskyddskontoret är
däremot inte expert på alla frågor med
anknytning till djur men kan hänvisa till

sakkunniga.

Miljö- och byggnadsnämnden har bl.a.
till uppgift att verka för god djurhållning.
I djurskyddslagens andra och tredje
paragrafer står att ”Djur skall
behandlas väl och skyddas mot
onödigt lidande och sjukdom. Djur
skall ges tillräckligt med foder och
vatten och tillräcklig tillsyn. Stall
och andra förvaringsutrymmen för

stanna i tid. Att
kliva ut i gatan
och tvinga
någon att göra
en panik-
bromsning är
inte lämpligt.
En sak som kanske inte riktigt
framgått vid införandet av den nya
regeln är att väjningsplikten enbart
gäller mot fotgängare. Cyklister och
mopedister omfattas alltså inte av
denna lag, utan har tvärtom väjnings-
plikt mot de fordons-förare som

Vad gäller egentligen vid ett övergångsställe?

djur skall ge djuren tillräckligt
utrymme och skydd samt hållas rena”.
Djurägaren har ansvar för sina djurs
välfärd antingen det gäller sällskapsdjur
eller nyttodjur och Ni håller säkert med
om att de nämnda grundläggande
kraven måste uppfyllas.

         Maria Johansson
          Miljö- och hälsoskyddskontoret
          054-172030

Djurskyddstillsyn
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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

Amerikanska gudar
Neil Gaiman

Lutherska badet
Unni Drougge

”Tänk vilka vackra barn ni skulle få”,
tjatar Barbaras mamma.
Fast hur skulle det gå till? Barbara
46-årig psykoterapeut som mäter
183 cm i strumplästen, har för länge
sedan gett upp hoppet om att hennes
vackre man Björn ska vilja bli pappa.
Han vill inte dela Barbaras
uppmärksamhet med någon annan,
det räcker väl alldeles utmärkt med
bara de två i soffan framför videon?
Och för den delen har Barbara annat
än bebisar att tänka på. Zeppo till
exempel, den döve poolvakten på
Sicilien som blev hennes livs hittills
enda otrohet. Eller Farona, den nya
sekreteraren på mottagningen som
förvrider huvudet på alla män. Och
Ulla kvinnan på Lutherska badet som
hostar fram bittra cynismer om det
opålitliga manssläktet.
Plötsligt tycks Barbaras välordnade
tillvaro förvandlad till ett inferno av
obesvarade frågor. Och varför
kommer aldrig mensen…?

Kråke på mejeriet
Maria Bosson

-Varifrån kommer mjölken? Undrar
Elsa.
-Från korna vet du väl, säger Kråke.
Elsa tittar fundersamt på mjölkpaketet.
Hon kikar ner genom öppningen.
-Ja, men hur får korna in mjölken i
paketet?
-Det vet jag inte, säger Kråke och

tittar fundersamt på paketet han också.

Du får följa Kråke och Elsa till en
mjölkbonde och ett mejeri för att få
veta hur mjölken kommer in i paketet.

Kapten Kalsipp del 5
Dav Pilkey

Efter tre år i fängelse har Shadow
bara ett mål i sikte – att återvända
hem och aldrig mer hamna i trubbel.
Men strax före frigivningen händer
något som ändrar allt. När Shadows
hustru omkommer i en bilolycka rasar
alla goda föresatser. Plötsligt har han
inget mer att förlora, han skulle kunna
nappa på vilket vansinnigt förslag som
helst…

På planet hem till begravningen får
Shadow sällskap av en märklig
person. Mr Wednesday är både
obehaglig och karismatisk, och han
känner till mer om Shadow än vad
som egentligen är möjligt. Innan
Shadow vet ordet av har han
övertalats att börja arbeta åt sin
oroväckande medpassagerare.
  Tillsammans med Mr Wednesday
beger sig Shadow på en lång riskfylld
odyssé genom USA. Det blir en
sällsam resa genom tid och rum, fylld
med hisnande upplevelser och
överraskande möten. Men vem är Mr
Wednesday och varför har han lejt
Shadow? När arbetsgivaren avslöjar
sinn sanna natur och sitt syfte blir
Shadow av någon anledning inte alls
förvånad…
  Det blåser upp till storm. Ett oväder
nalkas över den amerikanska
kontinenten, obevekligt och ödesdigert.
Gudarna förbereder sin sista
uppgörelse…

Nu har Georg och Harold verkligen
ställt till det… de har skapat ett
Monster!
Hon är snabbare, smartare och mer
ond än något världen tidigare har sett
-Hon är Madam Byxterror. Med hjälp
av sina fruktade robotar och en
fruktansvärd frisyr försöker Madam
Byxterror ta över världen och hon gör
kalsongtricket på dem som står i hennes
väg – till och med på Kapten Kalsipp!
Kommer Madam Byxterror att betyda
slutet för våra hjältar?
Svaret får du när du läser boken.
Se upp, vem står och lurar i skuggorna
bakom dig?
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Den 12/12 genomfördes årets
LuciaRock av en grupp ungdomar vid
namn, C-Unit
Tillsammans med Ungdomscentrum.
Efter flera timmars byggande i
Centralskolans idrottshall kunde vi
köra igång kvällen som inleddes med
DJ Robbans musik mix, det lokala
bandet ”Disowned” äntrade senare
scenen som första live band till våra
hårdrocks-älskande ungdomars glädje.
 Sedan fick den Hiphopande delen av
publiken sitt… ”Obession”, klev upp
och levererade ett fett bra gung!
Även dessa lokala förmågor….!
Sen var det dags för Skate/
StreetPunk, i form av bandet ”Salive
Paper” som gästade oss från
Karlstad, med en stor dos av både
svett och humor höll de hov på
scenen.

Peoples voices och stämningen var på
topp!
En spontan ”battle” bröt ut på scen,
och vi fick se och konstaterade, att det
finns många ännu oupptäckta stjärnor
på hiphopens himlen I Forshaga!

Närmare kl.03 på natten kunde vi
tillslut köra hem ett gäng trötta men
glada killar i C-Unit,
-Faan va kul, man ville inte att kvällen
skulle ta slut liksom…! Gäspade en av
dem i baksätet på vägen hem.
C-Unit hade slitit, planerat och
organiserat i veckor, för detta som
skulle bli årets
ungdomsfest i kommunen.
 Målet, att locka kommunens

forts. nästa sida!

LuciaRock med C-Unit &

När kvällen led mot sitt slut var det
dags för det sista uppträdandet,
tillsammans med vår DJ rappade

ungdomar till ett drogfritt
arrangemang, och på så vis få ett kul
och nyktert luciafirande, lyckades!

Runt 200 ungdomar (besökare +och
arbetande/spelande) var där!
Samtidigt arrangerade KIA-Lan
föreningen ett Lan på Träffen och
Friskolan hade ordnat en
fotbollsturnering och 5-kamp hela
helgen, så utbudet för våra ungdomar
var stort denna helg.
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Luciatåg i Deje bibliotek
Fredag 12 december var det
Öppet hus på Deje bibliotek.
Det var välbesökt, mycket tack
vare det fina luciatåg som klass 3,
Dejeskolan stod för.

Efter luciatåget blev det, som
traditionen bjuder, saft- och
lussebullskalas.

forts. LuciaRock...

Värmlands Folkblad besökte och
intervjuade grabbarna i C-Unit under
festkvällen, och de fick beröm för sin
goda insats från både besökare,
föräldrar och andra inblandade!

Att ordna en sådan här fest kräver ett
gott samarbete och många goda
viljor…

Vi hade inte lyckats så bra utan stöd
från bla. Centralskolan, Lite Design,
PurpleSport, personalen på Träffen
och Deje Gårn, AIC, Robert
Björkman, Nattvandrande föräldrar
och Samverkansföräldrar.

STORT TACK TILL ER!

Själva tyckte grabbarna så här efteråt
att, detta ska vi göra igen!

Och vi på Ungdomscentrum håller
självklart med, så håll utkik efter
kommande C-Unit och
Ungdomscentrums arrangemang!

Anna Larsson
Ungdomscentrum
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För många är en av livsdrömmarna att
få bygga sitt eget hus, på en egen vald
plats, kanske intill någon sjö, vid
älvkanten eller rent av i en
skogsglänta. Visst vore det trevligt.
På byggnadskontoret får vi med
jämna mellanrum frågor om hur vi
ställer oss till byggnation på olika
platser inom kommunen, men tyvärr
så är det långt färre planer som blir
förverkligade.

Vi kan nästan dagligen läsa i
tidningarna om olika byggprojekt i
Karlstad och Hammarö till svindlande
priser. Men varför väljer så få att
bygga i Forshaga?
Självklart hänger det samman med
prisläget på våra befintliga hus, under
2003 låg snittpriset för 120 sålda hus i
kommunen på ca 450- 500 000:-.
Kostnaden för att bygga ett nytt
”standardhus” hamnar i dag med
lätthet runt 2 miljoner kronor och då är
det lätt att förstå osäkerheten inför
beslutet att bygga. Men allt går inte
att mäta i kronor och ören. Det finns
kvaliteter med att bo på en mindre ort
nära släkt och vänner. Kännedomen
till den plats man har växt upp på har
ett värde som är svårt att prissätta.
Inte minst skulle ökad husproduktion
vara ett mycket positivt tecken för
hela kommunen, även för den som
kommer utifrån skall vi kunna erbjuda
bra boendemiljö.

Men det var ju det här med priset, vad
kostar det att bygga ett nytt hus?
Det är givetvis väldigt individuellt.
Saker som var lyx och få förunnat för
20-30 år sedan är att räkna som
standard i dag, kakel och klinkers,
golvvärme, trägolv och integrerade
vitvaror i köken. Om man få en offert
från en husleverantör ingår som regel
detta i priset.
För den som vill bygga och låta en
entreprenör utföra hela jobbet är det
fullt möjligt att bygga ett hus på 120-
130 kvm för 1.7-1.8 miljoner kronor.
För den händige kan givetvis priset
hamna på en helt annan nivå.

Bygga hus - ditt livs största investering

Enligt ett av våra lokala bankkontor
skulle en kostnadskalkyl kunna se ut
så här:

Total byggkostnad: 1 800 000:-
Lån: 1 700 000:-,
 ränta bottenlån bunden 5 år.
Amortering: 42 000:-/ år
Driftkostnad: 20 000:-,
el, uppvärmning, v/a och försäkringar

Månadskostnad:  12 500:-/ mån brutto
        10 400:-/ mån netto

I nuläget är fastighetsskatten
borttagen de första 5 åren och i
ytterligare 5 år är skatten halverad.
För en familj med två barn och en
gemensam inkomst på 450 000:- om
året skulle det enligt banken vara fullt
möjligt att klara denna utgift. Banken
kan dock kräva en borgesman.

På byggnadskontoret får vi ibland
frågan ”kan vi bygga där?”.
Självklart vill vi att det skall byggas i
kommunen och skall i möjligaste mån
verka för att underlätta för den som
vill bygga. I nuläget finns det inte så
många byggklara tomter att erbjuda
inom de tätbebyggda områdena i
kommunen. I Deje vid Tjärnheden
finns ett antal byggklara tomter
alldeles i närheten av Klarälven och
arbete pågår med att ta fram en ny
detaljplan för området Berghaget i
Forshaga. Den nya detaljplanen
kommer att innehålla 8 villatomter.

Att tänka på!
För att man överhuvudtaget ska kunna
komma i gång att bygga är det många
saker som skall lösas innan man kan
sätta spaden i backen. Att bygga sitt
eget hus är för de flesta den största
investeringen man kan göra som
privatperson.

Till att börja med bör följande redas ut:
Vart vill vi bygga?
Är det möjligt för oss att köpa tomten
av markägaren?
Är läget lämpligt med tanke på El,
vatten och avloppshanteringen?
Får vi bygglov hos
byggnadsnämnden?
Närhet till skola, dagis mm?
Hur skall huset se ut? Hur stort skall
det vara?
Hur får vi reda på vad det kostar?
Har vi råd?

Om man inte vet vad man vill ha eller
hur huset skall se ut kan det vara en
bra start att ta kontakt med några
byggföretag, husleverantörer eller
arkitekter för att få idéer och
inspiration.
Vi här på byggnadskontoret jobbar
dagligen med ”byggfrågor” och ställer
i möjligaste mån upp och svarar så
gott vi kan på frågor. Vi kan bland
annat svara på vem som är
markägare.

forts. nästa sida!
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OK- vi bygger!
Ni har bestämt Er. Tomten Ni drömde
om gick att köpa, byggnadsnämnden
är positiva till placeringen. Kontakten
med någon eller några entreprenörer
är upprättad. Ritningarna är framtagna
och finansieringen är säkrad. Då är
det dags att söka bygglov och stycka
av tomten.

Avstyckning görs av Lantmäteriet.
Kostnaden för handläggningen beror
på hur mycket arbete som krävs för
att hitta fastighetsgränser mm men en
minimikostnad är 13 000:-.
Avstyckningen skall sedan godkännas
av byggnadsnämnden om tomten inte
ligger inom detaljplanelagt område.

Kommunens plan- och bygglovsenhet
handlägger bygglovsansökningar åt
byggnadsnämnden som sedan fattar
beslut. All mark inom hela kommunen

forts. Bygga hus...

omfattas i någon form av byggregler,
det kan vara i form av detaljplaner,
områdesbestämmelser,
strandskyddsområden mm. Det är bra
att ta kontakt med oss i ett tidigt skede
så att eventuella hinder kan diskuteras
och undanröjas. Skall man bygga
utanför det kommunala vatten och
avloppsnätet skall miljökontoret
tillfrågas om avloppshanteringen.

Vi på plan- och bygglovsenheten inom
tekniska förvaltningen ska göra vårt
bästa för att underlätta för dig som är
byggintresserad att komma igenom
denna byggprocess.

Lycka till och välkomna!

Greger Nilsson,
byggnadsingenjör

En skuld som gäller en privatpersons
köp av varor eller tjänster för eget
bruk avskrivs (preskriberas) efter tre
år, enligt Preskriptionslagen. Men
den tiden kan förlängas om t ex
påminnelser görs för att driva in en
skuld. Nedan följer en
sammanställning av regler som gäller
kvitton och andra värdehandlingar.

Inkomster: lönekontoutdrag är
lämpliga att spara i sex år, se nedan

Utgifter (köp): kvitton sparas i tre
år, så länge kan en näringsidkare
kräva dig på obetald skuld, se
Preskriptionslagen 2 §. Har säljaren
utfärdat en längre garanti; spara
kvittot under garantitiden. Vid köp av
varor gäller minst två års
reklamationsrätt – spar kvittot i två
år.

Deklarationer: kvitton ska sparas i
sex år, se Taxeringslagen 4 kap.
Skatteverket kan inte kräva Dig efter
sex år men om Du själv vill ha
bevismaterial för tidigare år är det
klokt att spara i åtminstone 10 år.

Bankkontoutdrag
(månadssammanställningar):

Lån (löpande skuldebrev): kvitto
på slutbetalt lån sparas i 10 år.

Försäkringar: försäkringsbrev
sparas så länge försäkringen är
aktuell. Kvitton för betald försäkring
sparas i tre år. Vid skadehändelse
där försäkringsbolaget skall lämna
ersättning kan det underlätta att ha
sparat kvitton, men detta är absolut
inget krav. Livförsäkringsbrev och
begravningsförsäkring sparas hela
livet.

Kontokort:

Tumregler för hur länge
kvitton ska sparas

sparas minst tre år, med hänsyn till
deklarationen sex år. OBS! Glöm ej
att kolla transaktioner, t ex
kontantuttag och gireringar mot varje
kontoutdrag du får.

Fastighet: spara kvitton så länge
Du har kvar fastigheten,
bevismaterial för att beräkna ev.
reavinstskatt vid försäljning.

Hyra: spara kvitton i minst två år

S k ”slip” kollas av mot
bankkontoutdrag och kan sedan
slängas. ”Slipen” ensam fungerar inte
som bevis på fullgjord betalning.
Bankomatkvitton kollas mot
bankkontoutdrag och kan därefter
slängas.

OBS! Betalorderkopior för
betalningar gjorda genom t ex
privatgiro och personkonto är ej
kvitto.

Hör gärna av Dig till Rådrummet
Konsument om Du har några
frågor!

Ina Jönsson, Jolanda Girzl,
Jane Ullman
Besöksadress:
Kungsgatan 12/ Stora Torget,
Karlstad,
Öppet kl. 11 - 16
Tel. 054 – 29 73 01,
054 – 29 73 02, Tel.tid kl. 13-16
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”Betydelsen av internationella
kontakter för sportfiskeutvecklingen –
information om Salmon-Tour” var
rubriken den 4 december när
Forshaga kommun bjöd in till en
heldag på Slottet. Verksamma inom
sportfiske och turismnäringen i
Värmland fanns på plats för att lyssna
på flera intressanta föredrag.

Forshaga kommun håller i trådarna för
Salmon-Tour, som är ett EU-projekt
där sju kommuner och regioner i
Sverige, Spanien, Finland, Irland,
Wales och Norge samarbetar om
sportfisketurism. Tillsammans ska
länderna bilda ett nätverk och
projektet ska bland annat resultera i en
gemensam hemsida och en gemensam
databas för laxfiske och turism. Alla
länder, förutom Norge, ska också vara
värd för varsin konferens. Den första
konferensen ägde rum på Irland i
september 2003 och slutkonferensen
kommer att hållas i Forshaga under
våren 2005.
En viktig del i Salmon-Tour är att
synliggöra att fisket är en resurs.
– På Irland arbetar man mycket i
skolan med vatten- och miljöfrågor,
vilket är något som vi i Forshaga
också planerar att göra, säger Lars
Emilson som är sportfiskeutvecklare i
Forshaga kommun. Det ökar intresset
och medvetenheten hos barn och
ungdomar och bidrar till en positiv bild
om fiske och om allt runtomkring fiske.

– Att träffas här idag är också ett sätt
att visa hur viktigt fisket är, fortsätter
Lars Emilson.

Sebastian van den Bergen och Gun-
Marie Östedt-Axelsson från INVA,
Invest in Värmland, pratade bland

Internationellt samarbete kring laxen

Sebastian van den Bergen och
Gun-Marie Östedt-Axelsson

annat om att turismen i Värmland har
lett till flera företagsetableringar.
– Personer som varit här som turister
får upp ögonen för Värmland och vill
etablera sin verksamhet här, säger
Sebastian van den Bergen.
INVA: s uppgift är att göra det så
enkelt som möjligt för utländska
företag att etablera sig i Värmland.
Det kan till exempel handla om att
finna lämplig mark, lokaler, arbetskraft
eller partners. Exempelvis har
holländska företagare startat upp
verksamhet i Värmland.
– Det är naturen och de stora ytorna
som lockar holländarna, menar
Sebastian van den Bergen som själv

är från Holland.

Monica Karlsson, länsturistchef på
Värmlands Turistråd, pratade bland
mycket intressant om de charterresor
som kommer att gå från Schweiz
direkt till Karlstad.
– Värmlands Turistråd arbetar med
att göra pr för Värmland och
sportfisket är en del i det arbetet,
anser Monica Karlsson.

Sune Berger, professor i turism och
geografi på Karlstads universitet,
föreläste om betydelsen av internatio-
nella kontakter. Han menade att det
är viktigt och givande för universitetet
att möta andra kulturer, att forskning
och utbildning berikas av kontakter
med andra länder. Enligt Sune Berger
kan Karlstads universitet odla
kontakter som är bra för turismen.
– Även i utbildnings- och
forskningssammanhang kan vi slå ett
slag för Värmland, säger han.

Efter att ha lyssnat till föreläsarna
från INVA, Värmlands Turistråd och
Karlstads universitet kan man
konstatera att sportfisket är
betydelsefullt för Värmland. Samtliga
föreläsare var också positiva till
samarbete med andra länder och
eniga om att internationellt samarbete
främjar sportfisketurismen.

Lena Gullander
informatör

Petrusgrillen eller Petruskiosken som
det kallas i dagligt tal är en
samlingsplats för mat och glassugna
människor. Den startades 1985 och
nuvarande ägaren, Lisbeth Hedlund,
övertog rörelsen 1989.

Inriktningen har hela tiden varit lika
nämligen att tillgodose hungriga
matgäster på ett snabbt, effektivt och
trevligt sätt. Utvecklingen inom
området kräver att man håller sig
ajour med nya rätter, smaker, sätt
servera maten m.m. Detta samtidigt
som man skall jobba kräver sin kvinna,
menar Lisbeth.

Petrusgrillen - med (snabb)mål att mätta

Petrusgrillen har 5 anställda, alla
kvinnor. Anställningarna är inte
heltidsanställningar utan är naturligtvis
anpassade till verksamheten.

Att Petrusgrillen är en liten oas för
oss som äter snabbmat beror enligt
Lisbeth på att de har en bra och god
kvalité på det som erbjuds.

    Johnny Grundahl, FFC
12
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Hur fungerar det i Sverige?
Vilka rättigheter har
funktionshindrade barn?
Hur tänker och agerar svenska
föräldrar?
Frågorna var många när Oupa
Luvuno, Phuti Eddie Kgole och
Nomathema Mkhonza Sonto från
Sydafrika besökte Värmland och
Forshaga i början av december 2003.

De är föräldrar till barn med
funktions hinder och medlemmar i
organisationen DICAG, Disabled
children´s action group. Tillsammans
med Rädda Barnen arbetar DICAG
med funktionshindrade barns rättig-
heter i Sydafrika. Vardagen kan

På besök från Sydafrika

många gånger vara svår för de
funktionshindrade i Sydafrika och de
långväga gästerna hade mycket att
lära av besöket i Sverige.

För att få svar på frågorna träffade
föräldrarna två mammor från
Forshaga, som också har barn med
funktionshinder. De berättade för
varandra om hur deras vardag ser ut
och vilka rättigheter funktionshindrade
barn har i Sverige respektive
Sydafrika. Alla delade med sig av sina
tankar och erfarenheter. Oupa
Luvuno, Phuti Eddie Kgole och
Nomathema Mkhonza Sonto fick
många nya kunskaper att ta med sig
hem till Sydafrika. Kunskaper som de
kan ha användning för i sitt arbete
med funktionshindrade barns
rättigheter.

Lena Gullander
Informatör

Ester Wästlund. enhetschef social-
och omsorgsförvaltningen lyssnar

till Nomathema Mkhonza Sonto

Dejefors Musikkår 80 år

Året var 1924 och Viktor Klarström bildade tillsammans med några
musikintresserade ungdomar från Dejefors, den Musikkår som i år fyller

80 år!
På initiativ av Henning Rooth instiftades 1965 Viktor Klarströms

minnesfond, som i dag ger musikkåren ett bra ekonomiskt stöd för att
kunna bedriva den kulturella verksamheten vidare.

1934 överlämnade Viktor Klarström ledarskapet till Vilhelm Axelsson,
som sedan tillsammans med brukets musikanter även var ute och

spelade till dans. Enligt gamla noteringar var man speciellt populära
bland flickorna i Edsvalla... Efter tre år lämnade Vilhelm Axelsson över

taktpinnen till Richard Bodin. Richard Bodins insatser för Dejefors
Musikkår går inte att beskriva med några få rader. Richard levde helt för
”sin” musikkår och uträttade under 38 år ett arbete som knappast kan

överträffas. Ideellt bedrev han sin egen musikskola och flera av hans
elever finns kvar i dagens musikkår. Minnet av Richard Bodin kommer

att leva länge i kåren och kommunen. Efter Bodin hade musikkåren
turen att hitta sin nuvarande dirigent, Göran Nyberg, som i hela 28 år

delat med sig av sina musikaliska kunskaper till kårmedlemmarna.
Mer om Göran Nyberg och Dejefors Musikkår idag kan ni läsa om i

nästa nummer av KommunKontakten.

Med dokumenterad verksamhet från 1924 kan Dejefors Musikkår
i år presentera ett stosrslaget jubileumsprogram!

Mina damer och herrar -
vi startar med:

Klarström, Axelsson, Bodin & Nyberg

Disney-Festival
- V Å R E N  2 0 0 4  -

Önskar du delta i

Samlarmässa
vykort & kuriosa
 i Ängevi ishall den 20 maj?

Kontakta: Ingemar Hansson,
tel: 070 – 660 65 74 alt.

Birgitta Kihlgren,
tel: 070 – 658 31 69

Hästens dag
15 februari i Centralskolan,

Forshaga, kl. 10 - 16

Ur programmet:
Prylbytartorg
Ponnyridning

Utställare / Säljare
Häst, hund och katt-produkter

Tävlingar, Lotterier
Fråga veterinären

Hovslagaren berättar
Fiskdamm mm…

Cafeterian är öppen hela dagen!!!
Entre: 20:-, barn under 7 år gratis

Varmt välkomna!!!!

Ytterligare info på  www.kvhac.nu

13
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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

JANUARI
28 Kl.  18.30  Idrottshistoriskt cafè i Forshaga Folkets hus.

Tema ishockey under 40-, 50- och 60-talet
29 Kl.  19.00  Nyårsrevy “Campingliv” Folkets Hus Forshaga
30 Kl.  19.00  Nyårsrevy “Campingliv” Folkets Hus Forshaga
31 Kl. 14.30  Innebandy div 1 herr “GS86 - IBF Ludvika”, Grossbolshallen
31 Kl.  19.00  Nyårsrevy “Campingliv” Folkets Hus Forshaga
31 Kl.  22-02  Attack “Oah hela natten” i Deje Folkets hus

FEBRUARI
3 Kl. 9.30  Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Swing-cats
10 Kl. 9.30  Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Från

Sunnemo till Kansas med Curt Nilsson-Stjärnqvist
13 Kl. 19.30  Ullerudsrevyn “Så var det med den tron” Deje Folkets hus
14 Kl. 19.30  Ullerudsrevyn “Så var det med den tron” Deje Folkets hus
15 Kl. 10 -16  Hästmässa vid Centralskolans huvudentré. Ponnyridning,

utställare, tävlingar mm. Entré 20 kr (barn under 7 år gratis)
17 Kl. 9.30  Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Willy

Håkansson ser tillbaka
18 Kl. 20.30  Innebandy div 2 dam “GS86 - Skoghalls IBK”, Grossbolshallen
20 Kl. 19.30  Ullerudsrevyn “Så var det med den tron” Deje Folkets hus
21 Kl. 14.30  Innebandy div 1 herr “GS86 - Mora IBF”, Grossbolshallen
21 Kl. 15  Ullerudsrevyn “Så var det med den tron” Deje Folkets hus
24 Kl. 9.30  Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Torleif Styffe
28 Queer “Queen tributband” i Deje Folkets hus

MARS
2 Kl. 9.30  Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Percy Schtzer

med musiker
6 Kl. 15  Innebandy div 2 dam “GS86 - Dotteviks IF”, Grossbolshallen
9 Kl. 9.30  Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga.

Författarmorgon med Bernt Norén

Ullerudsrevyn presenterar

”Så var det med den tron”
En jubileumsrevy i 2 avdelningar

Premiär Deje Folkets Hus fredagen 13 Feb. Kl. 19:30

Lördag 14 Feb. Kl. 19:30
Fredag 20 Feb. Kl. 19:30
Lördag 21 Feb. Kl. 15:00

Biljetter till samtliga föreställningar på telefon 0552-20047

Endast telefonförsäljning. Numrerade platser. Bilj. Hämtas senast
20 min. innan föreställningen.

Vuxna 120:-  Barn under 15 år 50:-

VÄLKOMNA!
Dubbeljubileum
Verksamheten började för 25 år sedan och årets revy är den 20: e

Ingen går säker i Forshaga, har vi
ju läst i tidningarna den senaste
tiden. Än värre blir det.
Även år 2004 inleds med en
nyårsrevy från Revygänget i byn.
De utlovar en föreställning med
diverse hyss och upptåg. Namnet
detta år är ”Campingliv”, med anled-
ning av den fina camping som kom-
munen har fått i anslutning till våra
excellenta fiskevatten i Klarälven.
Alla som någonsin har campat vet ju
att det kan hända de mest oväntade
saker på en campingplats. För den
som inte vet vad som försiggår på
campingplatsen kan det här vara ett
tillfälle att på ett bekvämt och roligt
sätt ta reda på detta.
Teaterpacket bjuder in till fem före-
ställningar i Forshaga Folkets hus:
29, 30 och 31 januari
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 5 (26 - 29 januari)
Lördag: Fiskpudding, smörsås, potatis, grönsaker. Glass med bärsås
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage

Vecka 6 (2 - 8 februari)
Måndag: Bruna bönor, stekt fläsk, potatis. Fruktsoppa
Tisdag:  Stekt spätta, remoladsås, potatis, ärtor. Färsk frukt
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt.
Fredag:  Ugnstekt falukorv, stuv. grönsaker, potatis. Apelsinsoppa, banan
Lördag:  Költtfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsvisse

Vecka 7 (9 - 15 februari)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Chokladmousse
Tisdag:  Casslergratäng, potatis, grönsaker. Fruktsoppa
Onsdag: Kålpudding, sås, potatis, lingon. Frukt
Torsdag: Fylld frukostkorv, sås, potatis, grönsaker. Päronkräm
Fredag:  Rotmos, fläsklägg. Äppelsoppa
Lördag:  Goda lådan, sallad. Persikor, grädde

Söndag: Köttgryta, potatis. Vaniljpudding

Vecka 8 (16 - 22 februari)
Måndag: Kokt höns, currysås, potatis/ris, ärtor. Fruktsoppa
Tisdag:  Stekt sill, löksås, potatis, råa morötter. Fruktcoctail
Onsdag: Korv Stroganoff, ris/potatis, bönor. Frukt
Torsdag: Kålsoppa, frikadeller. Våfflor, sylt och grädde
Fredag:  Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm
Lördag:  Kokt fisk, räksås, potatis, ärtor. Nyponsoppa, grädde

Söndag: Nötstek, sås, potatis, grönsaker. Äppelmaräng, grädde

Vecka 9 (23 - 29 februari)
Måndag: Monicas fläskköttgryta, ris/potatis. Aprikossoppa
Tisdag:  Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker.
Onsdag: Fiskarens festgratäng, potatis, ärtor. Ananaskompott
Torsdag: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Frukt
Fredag:  Falukorv, senapsås, potatis, grönsaker. Kräm
Lördag:  Strömmingslåda, potatismos, ärtor. Äppel- och kanelkräm

Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladpudding

Vecka 10 (23 - 29 februari)
Måndag: Köttkorv, potatismos, morötter. Hallonkräm
Tisdag:  Körttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Mangosoppa
Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärtor. Fruktkräm
Torsdag: Raggmunk, stekt fläsk, lingon. Aprikossoppa
Fredag:  Kycklinggryta, ris/potatis. Banan
Lördag:  Fisk, stuvad spenat, potatis. glass, bär

Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Ananas, grädde

Skollunch
Forshaga

och
Deje skolor

Vecka 5
26/1 Pannkaka, sylt, keso.
27/1 Köttbullar, makaroner.
28/1 Fiskbullar, sås, potatis.
29/1 Soppa, mjukt bröd,
pålägg.
30/1 Tomatbräserad falu-
korv, potatismos.

Vecka 6
2/2 Monikas fläskgryta, ris.
3/2 Lasagne.
4/2 Lunchkorv, potatismos.
5/2 Fiskarens festgratäng,
potatis.
6/2 Skinkfrestelse

Vecka 7
9/2 Pannbiff med lök, sås,
potatis.
10/2 Korv Stroganoff, ris.
11/2 Soppa, mjukt bröd,
pålägg.
12/2 Stekt fisk, filsås, potatis.
13/2 Pastagratäng.

Vecka 8
16/2 Potatisbullar/ Blod-
pudding, lingon, keso.
17/2 Tonfisksås, ris.
18/2 Wraps.
19/2 Grillkorv, makaroner.
20/2 Schnitzel, sås, potatis.

Vecka 9

S P O R T L O V
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Julgransskakning

Fredagen den 30 januari klockan 19 till 23
ska du absolut besöka www.forshaga.se
och klicka dig fram till Ungdomsforum. Då
genomför vi nämligen historiens första
ungdomschatt i kommunen! En hel rad av
kommunens politiker och tjänstemän finns
uppkopplade och tar del av dina synpunkter
och svarar på dina frågor. Kommunalrådet
Angelica Rage, fritids- och kulturchefen
Jan Hagstrand, informationsansvarig
Mattias Sköld och personal från
Ungdomscentrum är några av dem du
möter via dataskärmen och tangentbordet
under kvällen.
Ungdomsforum är en nyhet på Forshaga
kommuns hemsida. Det är bara under

Ungdomschatt på www.forshaga.se
kvällen den 30 januari som sidan kommer
att ha en chattfunktion men det finns alltid
möjlighet att göra inlägg om sådant som
rör ungas situation, även om du inte får
något omedelbart svar. Vår förhoppning är
att Ungdomsforum bland annat ska bli
ytterligare en mötesplats mellan dig som
är ung i Forshaga Kommun och
kommunens tjänstemän och politiker.
Tanken är att det är en plats där du som är
ung får göra din stämma hörd och skriva
om något du är glad för, irriterad på, nöjd
med eller arg för. Det kan handla om
kommunen du bor i eller någon annan
plats i världen, små glädjeämnen i
vardagen eller stora världsfrågor. Det

viktiga är att du slipper besvärliga
mötesformer och ändå når ut med vad du
vill ha sagt.
Förhoppningsvis kommer idéer och
förslag från kommunen, som på ett eller
annat sätt rör ungdomar att läggas ut på
Ungdomsforum, för att ge dig möjlighet
att ge synpunkter.

Missa inte chansen att föra en diskussion
med oss under chattkvällen! Se till att
vara uppkopplad du också, så möts vi på
en bildskärm nära dig…

Janne Johansson
Ungdomscentrum

Den 8 januari  var det dags
att slänga ut granen och
plocka bort tomtarna i
dagbarnvårdarnas grupp-
lokal i Deje.
Många barn och föräldrar
deltog i festligheterna.

Dans runt granen, fika och
fiskdamm kan inte
resultera i annat än en
lyckad eftermiddag!

Christoffer, Ellinor, Sara, Hanna och Aron
dansar tillsammans med sina föräldrar

I dansen ”Herr sju spring” hamnar man på golvet...

Det är jobbigt att skaka ut julen...
fika var perfekt för att återhämta krafterna


