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Bebisuppvaktning!!!

Cornelia Kennerstad

Elin Olsson Essra Al Bdairi Filip Rohm

Hanna Karlsson Hannah Mollstedt Ida Rosenlind

Kommunalrådet Angelica Rage ser uppdraget att
besöka alla nyfödda och deras familjer som en

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

kommun-kansliets sida.
Med sig till den nya familjemedlemmen har hon

blommor och ”Forshaganallen” inköpt hos
Palle Media AB.

Sidorna 2, 19-20.
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Angelicas kommentar
Har du hört talas om Ansvarskommittén?
Om inte, så är det dags att börja läsa i
tidningar och lyssna på radio och TV.
Det pågår nämligen ett stort och brett
arbete, om hur Sverige ska styras i
framtiden. Ett är säkert, du kommer
att som kommuninvånare bli påverkad!
Frågan är nämligen inte om
kommunens handlingsfrihet bör öka,
utan hur och i vilken omfattning.

Varför är det önskvärt att  fler beslut
fattas närmare kommuninvånarna?
Medborgarna får en bättre service om
kommunen får utforma välfärden utifrån
de lokala förutsättningarna.
Kommunerna är olika, därför måste
lösningarna på problem tillåtas bli olika.

En av de viktigaste utmaningarna inför
framtiden är att få människor att
engagera sig i samhället, såsom att gå
och rösta, delta i föreningsliv och
engagera sig i olika samhällsfrågor.
Fler engagerar sig om man kan
påverka sin ”vardag” mer än vad man
kan idag. Detta brukar kallas
subsidiaritetsprincipen – det vill säga,

beslut skall fattas nära de personer
som berörs av beslutet.
En central uppgift för kommunen är att
prioritera mellan olika behov och
resurser. Förutsättningen för detta är att
det finns ett politiskt och ekonomiskt
handlingsutrymme. Om istället statliga
myndigheter och domstolar ytterst får
avgöra vad som skall prioriteras i en
kommun, då minskar intresset från

kommuninvånarna att engagera sig.
De flesta samhällsfrågor kan inte
lösas av en aktör ensam. Det måste
ske ett samspel mellan de olika
nivåerna i samhället.
För att detta samspel skall fungera är
det viktigt med en tydligare
rollfördelning och klarare spelregler.
Det måste vara enkelt att veta vilka
som skall bjudas in till ett möte där ett
speciellt problem skall lösas.
Det måste vara tydligt vem man skall
vända sig till om man är missnöjd och
vill få en förändring till stånd.
Kommunerna kan inte ställas till svars
för saker som andra beslutat.

Detta var en superkort
sammanfattning av kommitténs arbete
så här långt.
I nästa steg kommer
ansvarskommittén att bland annat
diskutera vilken omsorg, skola och
vård kommunen kan ge i framtiden
och framför allt, hur detta skall
finansieras.
Ett inte helt lätt uppdrag men ack så
viktigt…...

     Nr Manusstopp Utgivningsdag
      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

Manusstopp och utgivningsdatum
för KommuN-KontakteN

KommuN-KontakteN

på band
Forshaga kommuns
information till alla

hushåll läses in på band
och distribueras till

synskadade.
Det är SRF Ljud-

produktion i Kristine-
hamn 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

Ansvarig utgivare
Angelica Rage

Tfn 054 - 17 20 06

Redaktör
Mattias Sköld

Tfn 054 - 17 20 10

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
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Den 18 februari bjöd
Centralskolans niondeklassare på
en färgstark show i Forshaga
Folkets hus.
Sång och musik varvades med
dans, och i sketcherna hölls
humorhatten högt.

Som sig bör drevs det med lärare och
elever, men också tidstypiska
fenomen som exempelvis dokusåpor
skämtades det med och om. Så här i
”utröstningarnas tidevarv” känns det
både spännande och angeläget att
skämta om vår samtid, något som
ungdomarna lyckades fantastiskt bra
med. Guldstjärna också till fina
skådespelarinsatser.

Centralskolans show...

Att linedance slagit i den yngre
forshagagenerationen gick inte att ta
miste på. Så många, så samspelta och
så….DUKTIGA! Med
undertecknads taktkänsla likt en
drucken talgoxes är intrycket givet –
I´m impressed!

4
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...och föreningstid

Forshagas musikaliska tradition gör
att publikens krav och förväntningar
är högt ställda. Och inte blev de
besvikna på de musikaliska inslagen i
showen heller.
Solosång, duetter, rock, hip-hop,
pianospel…och allt i en
kvalitetsmässig nivå långt ovan
trädtopparna.
Forshagas status som musikalisk
stormakt står fast!!!

Mattias Sköld
informatör

Nu är det min tur att berömma alla
dessa ungdomar som har medverkat
till att det har blivit ett så lyckat
resultat med föreningstiden på
centralskolan. Innan jag berättar vad
föreningstid  är för något så vill jag
passa på och tacka våra handledare
och speciellt tack till de externa, Bo
Wennerstöm mek, Jenny Fransén
ridning, Lars Norbäck ishockey,
Krister Magnusson atleten, Nickas
Kilhage jägarexamen, Anne Lindberg
mode och trend.

Så vad är nu föreningstid? Syftet är
att alla högstadieelever ska lära sig att
samarbeta kring ett gemensamt
intresse som i en förening, med att
välja ordförande och kassör eller att
söka pengar. Vi ville också integrera
entreprenörskap i skolan.
Allt detta startade men en brainstorm
där elever fick komma med egna
ideer om vad dom skulle kunna tänka
sig att jobba med två timmar i veckan

Fortsättning nästa sida!.

5
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under tio veckor i skolan. Dessa olika
förslag visades på en liten mässa i
skolan och sedan var det dags att
bestämma vilken förening man ville
jobba i. Slutligen blev det ca 330
elever som deltog i föreningstiden
fördelat på tjugosex olika föreningar.

Det har varit stor variation på de olika
föreningarna allt från ishockey, agility,
jägarexamen, EU moppekörkort till att
sy om gamla kläder. Några har
deltagit i att göra film och redigera,
och detta fick vi hjälp av Film i
Värmland att genomföra. Alla
filmerna deltog sedan i en tävling på
internet.

Ett femtiotal elever har valt att arbeta
med skolans vårshow. Några andra
exempel på synliga resultat av
föreningstiden är Hästens dag i
Forshaga, med utställare,
ponnyridning och prylbytardag, teater

Till alla duktiga 9:or på CentralskolanTill alla duktiga 9:or på CentralskolanTill alla duktiga 9:or på CentralskolanTill alla duktiga 9:or på CentralskolanTill alla duktiga 9:or på Centralskolan
Tack för en jättebra show. Vilken kul kväll jag hade.
Dansare, teatertalanger, scenarbetare och killarna i

bandet -vilka fina ungdomar ni är!
Jag önskar er alla lycka till i framtiden.

Från en mamma

för förskolebarn och disco för låg- och
mellanstadieelever.

En förutsättning för att detta skulle
kunna genomföras är de pengar som
Gro projektet bistod med. Gro är ett
projekt som handlar om att öka
samverkan mellan skola och

omvärlden.

Som grädde på moset avslutade vi allt
detta med två dagars mässa på folkets
hus i Forshaga tillsammans med
vårshowen, så att även föräldrarna
kunde ta del av resultatet.

Forts. Centralskolan...

Joachim Nilsson
Ungdomscentrum

6
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Det är 25 år och 20 revyer sedan
den där februaridagen, då
Ullerudsrevyn för första gången
såg dagens ljus. Värt att fira,
javisst! Årets
jubileumsföreställning bjöd på
härlig, varierande och högklassig
underhållning.

Årets Ullerudsrevy utmärkte sig
genom skickligt hopknåpade texter om
stort som smått, från lokalt till globalt.
Texter som innehöll en stor portion
humor vilket hördes på publikens
uppskattande respons i form av de
många och långa skratten.

Ullerudsrevyn ”Så var det med den tron”

Skådespelarna levererade skickligt
sina repliker med ”timing”, vilket är en
viktig ingrediens i humorskapande. Att
skådespelarna dessutom (i alla fall
kändes det så) ibland gav sig ut på
improviserade utflykter och dessutom
lyckades mycket bra med detta gjorde

Forshagingarna var inte de enda
som fick gliringar i sketchen om

campingkommunen.
Vad vet Stockholmare om livskvalité

egentligen...

Närmsta grannar som vi är,
om samarbetet mellan Kil och

Forshaga med Maria och Åke Edén

föreställningen än mer imponerande.
De humoristiska inslagen varvades
med dans av Sara Mangsbo och
Linnea Mattsson (får varsin
guldstjärna för bra prestationer), sång
och musik.

Den musikaliska inramningen med
revybandet som huvudpersoner var

Mats Sundberg framförde sången
om det gamla trädet.

“Kärlekspar har växlat jämt, men
kärleken består”...

Släng dig i väggen Britta S.
Sara och Linnea visar hur danssteg

ska tas…

mycket proffsig
och bra.
Lyfter på hatten
för de skickliga
musikerna.

Tack för en trevlig
och sevärd
föreställning,
på återseende
nästa år…

       Mattias Sköld
       informatör
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wienerbröden, bitarna, bakelserna och
tårtorna. Här hittar du
kaffeserveringen, förklädena och det
stilla, inbjudande kafferummet, där
sinnesfriden nästan går att ta på. Här
hittar du stamgästerna som funnit sin
oas i tillvaron, sedan årtionden tillbaka.

För dig som tycker om det moderna
konditoriets chokladkonst är Vete-
Katten ett eldorado. Här förvandlar
känsliga händer den utsökta Valrhonan
till förföriskt vackra och välsmakande
biskvier, pastiller och praliner.

För dig som vill uppleva något av
Vete-Katten hemma, hittar du i boken
en rad recept av varierande
svårighetsgrad. Men också levande
och inspirerande bilder av Vete-
Kattens tillverkning, historia,
stamgäster och atmosfär.

Låt dig väl smaka!

Stenfalken
Kristallfåglarna del 1
Lene Kaaberbøl
Vi får följa Will, Irma, Taranee,
Cornelia och Hay Lin på en farofylld
resa i tid och rum. Resans mål är att
finna den första av de fyra skärvorna
till det brustna klot som håller samman
den kosmiska ordningen. Men lyckas
tidsspöket Gorgon hitta och förstöra
en enda av skärvorna är allt hopp om
enande och fred ute. Till sin hjälp får
häxorna varsin kristallfågel att bära
som amulett.
Om W.I.T.C.H. misslyckas kommer
världen, som de (och vi) känner den,
att utplånas.

Bröllopsmockasinerna
En Lakota-indiansk folksaga
Katarina Merganser
Folksagan om bröllopsmockasinerna
handlar om ett ungt förälskat indianpar
i Syd-Dakota, USA som tillhör sioux-
stammen eller lakota. Det är en kärlek
på liv och död i ordens verkliga
bemärkelse. Vi får en unik inblick i
livet på prärien.
”Lakota” betyder ”vän” eller ”vänligt

BARN/UNGDOMSBÖCKER

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

Nära Eden
Anita Shreve
Andrew återvänder till sin hemstad
för att begrava sin mor. Han har bara
tänkt stanna några dagar men blir
berörd av det tragiska öde som
drabbat hans barndomsvän, den
vackra Eden Close. Den adopterade
Eden, ett hittebarn, lärde sig tidigt att
behaga andra – inte minst sin far.
Modern, som aldrig velat ha henne,
lärde hon sig däremot att undvika….

Andrew minns hur han en natt för
länge sedan väcktes av skottlossning
från grannhuset: mr Close hade blivit
dödad och Eden skadad för livet.

Nu, sjutton år senare, börjar Andrew
frilägga den grymma historien –
avtäcka lagren av förvriden kärlek
mellan man, hustru och en plågad
flicka. Vem var det som avlossade de
dödande skotten? Varför kan inte mrs
Close tåla sin dotter? Och varifrån
kommer egentligen hittebarnet Eden?
Medan sanningen om det förflutna
träder fram i ljuset vaknar känslor till
liv inom Andrew som han inte kan stå
emot.

Konditori Vete-Katten
Agneta & Östen Brolin

För dig som tycker om klassiska
konditorier är Vete-Katten ett
himmelrike. Här hittar du klassiker
som josefiner, alltjämt bakade i
originalformarna från 20-talet,

sinnad” på deras språk. Vissa
historieböcker beskriver gärna denna
stam som ”de blodtörstiga siouxerna”.
”Sioux” är en benämning som
lakoternas fiendestammar gav dem
och versionerna av vad detta ord
betyder, går isär. Lakoterna är kända
för att ha besegrat general Custer vid
Little Big Horn år 1876 och dennes
armé bestående av hundratals
soldater.
Kända är också några av lakoternas
stora hövdingar Sitting Bull (Tatanka
Yotanka) och Crazy Horse (Tasunke
Witko) som var stora ledare,
framstående krigsstrateger och heliga
män i ett.

 Trollcarl
-en magisk barn och familje-

föreställning.

18 mars kl. 10
Forshaga Folkets hus

18 mars kl. 14
Deje Folkets hus

Från 4 år. Entré 20 kr
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Detta händer i Forshaga 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 Victoria Karlsson så
berättar jag mer.

Kontakt
Victoria Karlsson
Turismansvarig
tel: 054 - 17 20 87
fax: 054 - 17 21 35
e-post: victoria Karlsson@forshaga.se

Mattias Sköld
Informationsansvarig
tel: 054 - 17 20 10
fax: 054 - 17 20 88
e-post: mattias.skold@forshaga.se

MARS
14 Kl. 18-20 Folkdans i Mons Församlingshem, Deje, med Forshaga

Folkdansgille, Ulleruds Folkdanslag
16 Kl. 9.30 Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Min

filipinska syster, Annastina Jönsson
18 Kl. 10 ”Trollcarl” -en magisk barn och familjeföreställning i Forshaga

Folkets hus. Från 4 år. Entré 20 kr
18 Kl. 14 ”Trollcarl” -en magisk barn och familjeföreställning i Deje

Folkets hus. Från 4 år. Entré 20 kr
21 Kl. 18-20 Folkdans i Hvilan, Forshaga, med Forshaga Folkdansgille,

Ulleruds Folkdanslag
23 Kl. 9.30 Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Dragspel på

mitt sätt, Svetlana Schönning
26 Kl. 14.30 Cafédag på Åshöjda, Ullerudsgården, Deje. Våfflor och

underhållning
27 Kl. 21.00 Forshaga Gästgifveri & Hotell, Kareokee och disco.

DJ: Froggy Boy. Från 20 år
28 Kl. 18-20 Folkdans i Mons Församlingshem, Deje, med Forshaga

Folkdansgille, Ulleruds Folkdanslag
30 Kl. 9.30 Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Kurirer och

flyktinglotsar under andra världskriget, Gösta Johannesson

APRIL
1 Kl. 18.30 ”Det är klokare att vara glad än att vara klok”. Göran

Bengtsson berättar i ordenshuset Hvilan, Forshaga.
Arr. lokal föreningen 1032 Myran av IOGT-NTO

2 Kl. 19 Årsmöte med förtäring och dans på Ullerudsgården, Deje.
Anmälan på tel: 0552 - 446 25

4 Kl. 18-20 Folkdans i Hvilan, Forshaga, med Forshaga Folkdansgille,
Ulleruds Folkdanslag

6 Kl. 9.30 Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Inför påsken,
stiftskaplan Inge Bredin

9 Kl. 21.00 Forshaga Gästgifveri & Hotell. Blues- och rockbandet
Bruno Ballen´z underhåller. Från 21 år.

11 Kl. 18-20 Folkdans i Mons Församlingshem, Deje, med Forshaga
Folkdansgille, Ulleruds Folkdanslag

13 Kl. 9.30 Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga.
PRO-sångarna från Forshaga

Tre kvinnor med färg
Lena Eismark, Lisa Axelsson och Siv Nyman
ställer ut akvareller och oljor på Deje bibliotek

Utställningen pågår t.o.m. 26 mars
Bibliotekets öppettider gäller

Välkomna!
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Nu börjar vi skönja resultatet för
kommunen efter att Region Värmland
för ca 1 år sedan tecknade ett
ramavtal med Teracom om
bredbandsutbyggnaden i länet.
Den 25:e november 2003 avropade
Forshaga sin del av detta
”Värmlandsnät” varefter Teracom
har ett år på sig att förverkliga nätet.
Finansieringen av projektet sker dels
med statliga medel och dels genom
insatser från Forshaga kommun och
Teracom. Syftet med hela projektet är
att genom en ny IT-infrastruktur ge
fler hushåll tillgång till bredband, öka
konkurrensen och valmöjligheterna
samt att ge operatörerna möjlighet att
erbjuda samma prisnivåer oavsett var
kunden finns länet.

Värmlandsnätet kommer att bestå av
dels ett kommunsammanbindande nät
(dvs bredbandsförbindelser mellan
länets kommunhuvudorter), dels av ett
ortssammanbindande nät inom resp.
kommun. För Forshagas del innebär
detta Forshaga inkl. Dyvelsten och
Visterud, Östra Deje, Deje med
Tjärnheden, Mölnbacka och Olsäter.
Anslutningspunkterna på resp. ort är
telestationerna.
Om plats finns kommer den nya
utrustningen att placeras i dessa
annars kommer en ny likadan bod att
byggas strax intill. Från dessa bodar

Bredbandsutbyggnaden i Forshaga kommun
till resp hushåll kommer befintligt
kopparnät (tele) att användas med
hjälp av ADSL2-teknik. För att
ansluta resp ortsnod (telestn) till
Värmlandsnätet kommer i största
möjliga mån befintliga fiberförbindelser
att användas. Inom Forshaga
kommun är det Östra Deje och
Mölnbacka som måste anslutas  med
ny radiolänk, dvs det behövs också

36 resp. 30 m höga master vid dessa
telestationer.

Ett informationsmöte för Östra Deje-
bor kommer att hållas i ÖDIK:s
klubblokal (skolan i Östra Deje) den
10 mars kl 18.00.
De närmast berörda fastighetsägarna
kommer även att få skriftlig inbjudan.
Olsäter kommer att anslutas med en
ny fiberförbindelse som ansluter till
kommunens fibernät i Deje. Detta blir
möjligt tack vare att NKLJ-banvallen
skall iordningställas norrut som cykel/
inlinebana. I samarbete med Munkfors
och Hagfors kommer denna kommun-
ägda fiber att gå ända upp till Hagfors
vilket även kommer att bidra till ökat
samarbete kommunerna emellan.

Mer information kommer kontinuerligt
under våren. Teracom har lovat
återkomma med närmare information
om tidplan, byggläge, teknik,
operatörer mm. En större
informationskampanj planeras under
augusti 2004 då de första delarna av
Värmlandsnätet  beräknas tas i drift.
Den som är intresserad kan också
hålla ett öga på Teracoms och
Forshaga kommuns hemsidor.

Mats Johansson
IT-chef

Solbrodyr ett företag som visar att det går att driva en handels-
verksamhet ute på landet med modern informationsteknik och i
form av familjeföretag som leds av Gisela Asker.
Solbrodyr startade 1997 genom att bl.a. tillvrka och sälja vantar
till butiker.

Företaget utvecklades och är fr.o.m. 2002 ett rent säljföretag av
allt material för maskinbrodyr till industri och butiker.
Solbrodyr samarbetar med de ledande internationella tillverkarna
av detta material, Gunold från Tyskland. Internet är Solbrodyrs
kanal ut på säljmarknaden.

Solbrodyr –en lyckad kombination av landsbygd och modern informationsteknik

Via sin hemsida, www.solbrodyr.com,  presenteras samtliga produkter och naturligtvis finns möjligheten att beställa.
Den största delen beställs dock via telefon och fax enligt Gisela. Det beror på att det finns många olika
frågeställningar och alla svar kan inte redovisas på hemsidan.

Utvecklingen går stadigt framåt och för det senaste redovisningsåret har volymökningen varit c:a 60%.
För att bibehålla den goda utvecklingen har företaget satsat en hel del på kompetensutveckling. Bl.a. är företaget
numera miljödiplomerat och det har visat sig vara en lönsam kompetensinvestering avslutar Gisela Asker.
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Visst kände man igen sig där på
campingplatsen, när Teaterpacket
i Forshaga spelade en av sina
föreställningar av årets nyårsrevy
”Campingliv”. Besvären med att
få upp tältet, trängseln vid
tvättrännan och livet tätt inpå
varandra känns igen av alla som
någonsin har campat.

Forshagarevyn Campingliv

Med enkla medel skapades känslan
av att verkligen vara på
campingsemester tillsammans med
revygänget i Forshaga. En enkel
scenlösning, snyggt ljud och ljus samt
mycket bra skådespelarprestationer
gjorde det hela till ett mycket trevligt
besök. Ett högt tempo mellan inslagen
var revyns verkliga styrka. Det hände
något på scenen hela tiden, vilket
gjorde att det aldrig blev tråkigt. Här
fanns en bra blandning av lokala
inslag, humor och full fart med dans,
sång och musik. Sketcherna
“campingliv”, “kakafåni”, “ Jakten på
den försvunna EMU:n”, och
”sexgurun” är de nummer som det
skrattas mest åt bland publiken. Bland
aktörerna måste Roger Nilsson
berömmas, som drar ett tungt lass
genom hela föreställningen. Han
tycks ha en naturlig förmåga att hitta
roliga karaktärer i allt han gör på
scenen. Framhållas skall även
Susanne Jonsson som bland annat i
numret ”Fordbritta” visar prov på
utmärkt skådespelarkonst. Även Olle
Aspelin drar ett tungt lass både som
producent och på scenen. I ”min
kropp” i början av första akten visar
han sin sångkonst med hög närvaro
ensam på scenen. Men framförallt är
föreställningen en fantastisk laginsats,
där var och en, med inspiration och
energi, gör något bra vid varje
tidpunkt. En eloge till revymakaren
som, med ett undantag, håller sig till
texter man producerat inom gruppen.
Det här var femte året i rad som

Social- och omsorgsnämndens
ordförande (Roger Nilsson)

försöker förstå vad
sexgurun menar...

Naken-Olle. Komentarer
överflödiga...

nuvarande revygäng bjöd upp till
föreställning.
Undertecknad ser redan fram emot
en fortsättning…………

         Mattias Sköld, informatör

Kakakaka....fåni!

Fordbritta (Susanne Jonsson) gjorde succé
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Fråga från:
Karl Erik Andersson, Forshaga

Återkommer med frågan om trafik-
faran vid utfarten Hantverkargatan -
Storgatan i anslutning till cykelbanan,
där huset skymmer sikten norr ut. Jag
föreslår en omläggning av trafiken, att
enkelrikta Hantverksgatan österut
fram till hörnet av Geijersgatans östra
ände. Detta är en bilig kostnad (bara
varningstavlor). Då är trafikfaran löst.
Jag ser faror varje dag, då stora
fordon passerar här. Så gör ett klokt
besklut innan något händer!
Svaret jag fick 2003-01-28 var att inte
frågan har behandlats. Men det skulle
bara ta en kort tid. Idag är det 2004-
01-10 och inget har hänt, som jag sett
eller hört. Men tiden går för fort

Frågorna jag hade förra gången om
ett P-förbud och parkeringsplats blev
åtgärdade mycket bra! Samtliga
boende efter gatan är tacksamma.

SVAR:
Trafiksituationen på Hantverksgatan
diskuterades i Miljö- och
byggnadsnämnden i mars 2003.
Diskussionerna utmynnade i att
parkeringsförbud infördes längs gatan.
En enkelriktning av gatan innebär att
problemen flyttas över till nästa gata
(Geijersgatan) som då kommer att få
en märkbar ökad trafik, vilket de som
bor där inte har räknat med när de
flyttade dit. Dessutom finns ett farligt
hörn längst ner på Hantverksgatan
där gående och cyklister passerar ofta

Fråga från:
Åke Gren, Deje

Vad händer med NKlJ-bron i Deje?
Vem bär ansvaret?
Är den K-märkt?
Om den skall vara kvar, vilket vi
önskar, måste den snarast börja
underhållas. Vem betalar i så fall detta?
Kan man söka bidrag från EU,
öronmärkta för bron?
Bron är en historisk del av järnvägs-
banken. Att ta bort bron vore därför
ett misstag, eller hur?
Att avleda trafiken på cykelleden
skapar trafikproblem på båda sidor
om älven. Är vi eniga om att cykel-
trafiken bör gå på järnvägsbron i stället?
Är kommunen villig att renovera
Dejes järnvägsbro på samma sätt
som Forshagas och anslå nödvändiga
medel, även om EU-bidrag uteblir?
Deje den  3 februari  2004

SVAR:
Frågan inkom till kommunfullmäktiges
sammanträde, noterades och kommer
att bevaras vid ett senare tillfälle.

Fråga från:
Bo Larsson, Deje

Gamla järnvägsbron Dejefors
Såvitt jag förstår äger och ansvarar
Forshaga kommun för bron.
Jag vill gärna veta vad kommunen
har för planer med bron för framti-
den?
Skall bron bevaras är det hög tid att
se över underhållet, eftersom det bl a
börjar bli betydande rostangrepp och
bron förfulas för varje år som går.

SVAR:
Den gamla järnvägsbron över
Klarälven vid Strandgatan i Deje
tillhör Forshaga kommun. Bron
byggdes 1903 och är en av Sveriges
längsta enspannare av den här typen
av broar.

Vi har för närvarande inga resurser
att rusta upp bron. Den ingår inte i
projektet med banvallen som skall
utföras i år från Älvkroksvägen och
norrut.

I en framtid vore det naturligtvis
förnämligt att kunna bygga om bron
till gång- och cykelbro när nu

Frågor och svar i allmänhetens frågestund 3 februari 2004
på väg ner till cykelbanan. Dessutom
har Norsjö sin infart för utlastning
där.

Frågan är alltså redan behandlad i
Miljö- och byggnadsnämnden.

Morgan Häggbom
Tekniska Förvaltningen

anslutningar på båda sidor blir klara.
Kostnaden för detta är minst fem
miljoner kronor och det blir en fråga
för våra politiker att ta med bland alla
andra projekt som skall utföras.

Om bron byggs om så kanske man
måste titta på om hängbron som
ligger strax intill skall vara kvar med
tanke på framtida underhåll.

Morgan Häggbom
Tekniska Förvaltningen

Under fem intensiva dagar har barn och ungdomar möjlighet att pröva

Kul i påsk!!! Cirkusskola med Cirkus Cirkör
konster som lindans, trapets, jonglering, akrobatik,

enhjuling och kroppspyramider. I Cirkus Cirkörs cirkusskola
kan man delta både som nybörjare och mer erfaren.
Huvudsaken är att varje deltagare
tänjer på sina egna gränser.
Tre erfarna cirkuslärare delar med
sig av sina kunskaper och tar med
deltagarna på ett cirkusäventyr.

Tisdag 13/4 - lördag 17/4
Kl. 10-12 7-10 år
Kl.13-15 11-15 år
Kl. 15.15-17.17 16 år och uppåt

Kostnad: 325 kr

D e j e  F o l k e t s  h u s



13

I Deje är det för det mesta
brandkåren som är först på plats
vid olyckor. De skadade kan
ibland få vänta 20 minuter innan
ambulans anländer. Därför ansåg
Forshaga kommun att
Räddningstjänsten i Deje var i
behov av utrustning som kan
rädda liv och överlämnade därför
på tisdagen ett bidrag på 22 000
kronor.

Pengarna ska gå till en defibrillator, en
maskin stor som en transistorradio
som med ström hjälper hjärtat att slå.
Utrustningen ska hjälpa personer som
drabbats av exempelvis hjärtstopp och
hjärtflimmer och ska finnas med i
brandbilarna vid utryckningar. Då
Deje ligger mittemellan två
ambulansområden, Munkfors och
Karlstad kan det ibland ta upp till 20
minuter innan ambulansen når fram. I
kritiska situationer kan 20 minuter
vara för lång tid. Därför var detta en
nödvändig åtgärd, ansåg Forshaga
kommun som står för kostnaden för
apparaten.

– Beslutet att bekosta en defibrillator,
och därmed skapa en tryggare

Ny utrustning räddar liv
situation för boende i kommunen, var
inte svårt att fatta, berättar Angelica
Rage, kommunalråd i Forshaga
kommun.

 I och med det här går nu
Räddningstjänsten i Deje in i ett
projekt som kallas IVPA (I Väntan På
Ambulans) vilket är ett samarbete
mellan räddningstjänsten och
ambulanssjukvården. Meningen med
projektet är att brandkårer på platser
som inte har någon ambulanskår ska
rycka ut då personer drabbats av
hjärtproblem. De anställda på
Räddningstjänsten i Deje, sammanlagt
20 personer har genomgått en
utbildning där de lärt sig att använda
teknisk utrustning i arbetet med att
återuppliva människor med hjärtstopp.

– Bidraget känns som en oerhörd
lättnad. Vår budget är ansträngd och
tillåter inte utgifter av den här
storleken. Med den här utrustningen
innebär det en stor utveckling av vår
verksamhet, säger Hans-Eric Englund,
brandförman på Räddningstjänsten i
Deje.

I Karlstadsregionens räddningstjänst-

Hans-Eric Englund & Annika
Karlsson, Räddningstjänsten med
mottagen check och defibrillator

förbund där Deje ingår är det bara
Räddningstjänsten i Molkom som har
tillgång till en defibrillator. Deje blir
alltså det andra distriktet.

Malin Eriksson
informatör

Under en fredagskväll i slutet av januari kunde ungdomar chatta med politiker och tjänstemän i Forshaga kommun.
Tanken med chatten är att få ungdomar mer delaktiga i det som sker i kommunen och göra sin röst hörd.

Ungdomar chattade med kommunledningen

Kvällen var också invigning av Ungdomsforum, en mötesplats på
kommunens hemsida dit ungdomar är välkomna att framföra idéer,
förslag, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, etc.
till ansvariga politiker och tjänstemän.

Hur gick det på chattkvällen då?
Efter en lite trög inledning kom så chattandet igång ordentligt. Hund-
ratalet inlägg som handlade om allt från maten i Centralskolan,
alkohol, önskemål om skejthall och replokaler...

Vill du läsa om vad som skrevs under chattkvällen?
Kanske du har någonting att ta upp med ansvariga i kommunen?

Gå då in på www.forshaga.se,
klicka på kommunen, ung i Forshaga och Ungdomsforum.

Mattias Sköld, informatör
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Jag heter Victoria Karlsson och
vikarierar sedan den 16 februari som
Turismansvarig i kommunen.
Mina första steg in i turismnäringen
togs 1989 i Gullspångs kommun i
Västra Götaland, lite söder om den
värmländska gränsen. Här har jag
sedan dess haft glädjen att arbeta
som värdinna, assistent och slutligen
även som samordnare av
turismfrågorna i kommunen.
Mycket har handlat om dressin- och
cykelturism, inte minst i området kring
Göta Kanal, men även om fisketurism
och därmed den omtalade Gullspångs-
laxen. Jag har också arbetat med
utveckling, försäljning och
arrangemang av sportfisketurism som
försäljningsansvarig vid dåvarande
Turistfiske Vänern AB.

En annan lärorik period inom
turismområdet utgörs av arbete
utomlands, detta som reseledare/

utflyktsguide hos charterföretaget
Fritidsresor AB. 1999 valde jag dock
att resa hem till Sverige igen för att
påbörja universitetsstudier i Karlstad.

De senaste fyra åren har jag studerat
kulturgeografi samt turismvetenskap
och kände därefter stark längtan efter
att få komma ut i arbetslivet med nya
perspektiv i bagaget.

Så kom chansen att få bli en del av
turismarbetet i Forshaga och jag
känner idag stor glädje att vara på
plats. Sedan en knapp vecka är jag
också nyinflyttad till kommunen.

Som kulturgeograf har jag stort
intresse för olika platser och dess
lokala identiteter. Era tankar, frågor
och idéer kring turismutveckling
välkomnar jag därför med värme.
Jag tror nämligen på turism som
långtidsprojekt och att man genomför
det tillsammans.
 Idag sitter jag på Slottet bredvid
kommunens Sportfiskeutvecklare och
nås på tel. 054-172087.

Ni vet väl också att vår Turistbyrå
öppnar den 14 juni? Varför inte
upptäcka Ditt Värmland som turist i
sommar? Välkommen att besöka oss
vid Turistbyrån och Sportfiskecenter
vid Forshagaforsen!

Om Du hamnar i en tvist med en
företagare ska du i första hand
vända dig till konsumentrådgivaren i
din kommun. Där kan du få hjälp att
lösa tvisten. Rådrummet
Konsument får varje år ett stort
antal reklamationer men det är
mindre än 1 % av fallen som går
vidare till Allmänna
reklamationsnämnden. De företag
som är bransch-anslutna har
förbundit sig att följa Allmänna
reklamationsnämndens beslut.

Nedan följer en lista över ärenden
som konsumenter i Forshaga
skickat in till ARN. Där
framkommer vilka företag som har
fått anmälningar och om
konsumenten fick avslag eller bifall
(helt eller delvis). Statistik finns
även för ärenden som anmälts från
konsumenter i Karlstad, Kil och
Hammarö, se
www.karlstad.se/radrummet/
konsument.shtml.

Allmänna reklamationsnämndens statistik för Forshaga 2003
De företag som inte följer Allmänna
reklamationsnämndens beslut hamnar
på svarta listan. I det senaste numret
av Råd & Rön, 2/04, finns ett företag
från Forshaga och ett från Karlstad
med. Ärendena är från motor-
avdelningen och det ena gäller utfört
svetsarbete, det andra reparation av
växellåda. I det senare fallet har
ärendet gått vidare till tingsrätt.

ARN-statistik från
Forshaga kommun

Företag i Karlstad, Forshaga,
Kristinehamn, Kil, Hammarö

Ärende nr. 2002-2714
Forshaga kommun, Forshaga.
Beslut: Avslag.

Ärende nr. 2002-5776
Karlstads Rörmontage AB, Karlstad.
Beslut: Bifall.

Ärende nr. 2002-8517
Handelsboden,Karlstad.
Ärendet pågår.

Företag i övriga landet

Ärende nr. 2002-1756
Folksam Juridik, Stockholm.
Beslut: Avslag.

Ärende nr. 2002-3139
Europeiska Försäkrings AB, Sundbyberg.
Beslut: Avslag.

Ärende nr. 2002-7076
Apollo Resor AB, Stockholm.
Ärendet pågår.

Ny turismansvarig i Forshaga kommun

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: Mån – Fre kl. 11-16
Tel.tid: Mån – Fre kl. 13-16

Tel: 054 – 29 73 01,
054 – 29 73 02, 054 – 29 73 12

Fax: 054 – 29 73 10
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Forshagas vänort, Råde i Norge, bjöd
in till UKM-festival den 7 februari.
UKM står för Ung kultur möts och är
en möjlighet för ungdomar att visa
upp sig på scenen eller i en
konstutställning. Sedan flera år
tillbaka pågår ett utbyte mellan
kommunerna, där vi deltar i varandras
UKM-festivaler. I år reste elva
forshagaungdomar västerut för att
delta i festivalen. Succén var given
när gruppen Mayija framförde
historiens rockigaste version av av
“Brudmarsch från Jämtland”, Malin
och Sara trollband publiken med “My
immortal” och rappgruppen Triss öste
på med egna norska dansare!

Ungdomar uppträder i Norge

Först upp på scenen av
Forshagaungdomarna var rappande
”Triss” som består av Martin
Engström, Johan Trygg och Daniel
Öhrnell. Strax innan framträdandet
träffade gruppen tre 12-åriga norska
killar som skulle visa upp sin
breakdance på scenen. De kom

överens om att killarna även skulle
dansa medan Triss uppträdde.
Breakdancearna var överförtjusa
över uppdraget och såg verkligen upp
till de äldre rappande svenskarna!

hemåt fortsatte bataljerna i playstation
och biljard till långt fram på
morgontimmarna. De flesta hann med
några timmars sömn också innan vi
styrde färden hemåt igen. Efter
fikapaus och ett rejält snöbollskrig i
Töcksfors så återvände vi trötta men
nöjda till Forshaga på söndag
eftermiddag.

När UKM-festivalen avslutades
fortsatte kvällen på allaktivitetshuset,
Rådes fritidsgård, där alla deltagare
bjöds på pizza och läsk och umgicks
långt fram på natten. På gården fanns
en scen med instrument och norskar
och svenskar jammade flitigt..

När våra norska vänner till slut vände

Tack Råde för en fantastiskt trevlig
helg och stor gästfrihet!
Tack alla medverkande
forshagaungdomar för suverän
musikalisk insats, för fin
representation av vår kommun och
för att ni för övrigt bidrog till en
alltigenom trevlig resa!

Janne Johansson
Ungdomscentrum
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Under två dagar i Februari, har
studerande på KY-utbildningen i
behandlingsarbete inom ungdoms
och kriminalvård bjudit in
allmänheten till ”Öppet hus” i
Knipan i Forshaga där
utbildningen är förlagd.

Man har under fyra veckor arbetat
med ett tema som man valt att kalla
”Kaos eller Flow”.
Kort beskrivet innebar det att de olika
arbetsgrupperna i klassen fick ganska
fria händer att fördjupa sig inom olika
områden som gällde ungdomskulturer.
De två delkurserna, att leda aktivitet
och social och kulturell kompetens är
också två viktiga beståndsdelar i temat.
Att man valt att kalla temat för kaos
eller flow, var ingen tillfällighet.
Uttrycket löpte som en röd tråd
genom arbetet. Ena dagen var det
mer kaos i grupperna, för att sedan
övergå i ett tillstånd av ännu mer
”flyt”.

Allt från besök hos fältassistenterna
på Cityenheten i Göteborg till
behandlingsarbete genom musikterapi
på Fagareds ungdomshem.
En av grupperna valde att lägga
tyngden på en intressant föreläsare
som man bjudit in.

Arbetet och kunskaperna under de
här veckorna mynnade ut i en Social
Kultur mässa under
”Öppet Hus”- dagarna. Besökarna
fick ta del av mycket information, dels
genom de olika utställningarna och
dels genom de studerandes olika
föreläsningar och redovisningar.

Katrin från LIP
Klarälven och Pia från
Friskvården i Värmland
tipsade om goda
matvanor och fysisk
aktivitet. “Handla med
hjärtat - för dig själv
och andra” var mottot
för Hälso- och
Trygghetsrådets
informationskampanj  i
våra butiker på Alla
Hjärtans dag. Både i
Deje och i Forshaga
fick kunderna råd och

Kaos eller Flow i Knipan
Fina priser stod på spel till vinnarna
av tipspromenaden som knöt samman
de olika utställningarna.

Det samlade intrycket efter de här
temaveckorna var väldigt positivt. Ett
givande tema med stor frihet att söka
kunskap själv. Roligt att sedan få dela
med sig till allmänheten, men lite
besvikelse över att det inte kom så
många besökare som man önskat.
Hoppas på bättre uppslutning för
kommande års elever.

Anette Sandh berättade om
musikens utveckling under 50-talet

De studerande har under lärarnas
handledning haft möjlighet att
genomföra olika studiebesök ute i
olika verksamheter och på så vis tagit
del av ungdomskulturer i dagens
samhälle.
Veckorna har kantats av en mängd
olika aktiviteter. Spridningen på
arbetet har varit stor och mängder av
olika verksamheter har varit
representerade.

KY eleverna vill passa på att rikta ett
jättetack till alla som ställt upp med
diverse hjälp under de här dagarna.
Stort tack, även till sponsorerna.
Monicas blommor, Stenbergs, Petrus-
kiosken, ICA Supermarket Forshaga,
Ariannes guld och present i Skoghall,
Lundbergs Bageri, Arnes Automat-
tjänst AB, Forshaga Folkets Hus.

Hjärtliga råd på Alla Hjärtans Dag!

tips om ekologiska och nyckelhålsmärkta varor. Genom att välja
denna typ av produkter gör vi en insats både för miljön,
producenterna och inte minst oss själva!
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En av satsningarna hos den nystar-
tade Rädda Barnen-föreningen i
Forshaga kommun är att informera
om barns och ungas rättigheter. Ett
viktigt redskap är FN:s Barn-
konvention. Enligt artikel 12 har barn
och unga rätt att uttrycka sin mening i
frågor som berör dem.

Barnkonventionen gäller i alla kom-
muner.
Det är snart 15 år sedan
Barnkonventionen antogs av FN:s
generalförsamling. De flesta av de
rättigheter som regleras i texten ligger
inom områden som kommuner och
landsting har ansvar för, t.ex skola
och barnomsorg. Med jämna mellan-
rum ska Sverige liksom andra länder
som antagit BK rapportera till FN hur
man lyckats omsätta den i praktiken.

Artikel 3 i konventionen säger att
barnets bästa alltid ska komma i
främsta rummet. Vad betyder det i
den kommunala beslutsprocessen?
Hur ska man kunna bevaka ett sådant
krav på ett realistiskt sätt?

Forshaga har, liksom många andra
kommuner, testat olika vägar att
arbeta med Barnkonventionens
artiklar under de senaste åren. Men
det är svårt att hitta praktiska och
hållbara lösningar.

Därför har Rädda Barnen i Forshaga
satt Barnkonventionen högt på sin
agenda.

Det är dags att ta nya tag här, liksom
man gör i många andra kommuner.
Men för att nå ett bra resultat behövs
det god kunskap om Barnkonventionen.

En del av lokalföreningens arbete
med Barnkonventionen under 2004 är
därför att sprida information och
kunskap om dess artiklar.

Som ett första steg har vi bjudit hit
Sven Winberg den 16 mars. Han finns
till vardags i generalsekreterarens
kansli på huvudkontoret i Stockholm.
Han har stor erfarenhet av Barnrätts-

frågor.
Han kommer under dagen att träffa
ungdomar, kommunpolitiker, tjänstemän
och lärare för att belysa Rädda Barnens
roll i uppgiften att genomföra BK.

På kvällen medverkar han i en RB-
träff öppen för alla som är intresserade.

Kommunens unga har rätt till inflytande

Är barns situation i Forshaga
bättre eller sämre

ån i andra kommuner?

Gäller Barnkonventionen
även i små kommuner?

Vad betyder barns rätt
att uttrycka sin mening?

Alla är välkomna att lyssna till och dis-
kutera med Sven Winberg,
tisdag den 16 mars kl.19.30
på Forshaga Folkets Hus.
Vi bjuder på fika.

Forshaga lokalförening,
Rädda Barnen

Vad är barnfattigdom?

Sven Winberg,
Rädda Barnen Stockholm medverkar

Tisdagen den 16 mars kl 19.30
Mötesplats: Folkets Hus

Välkommen!



18

Förintelsens minnesdag har sedan den
inrättades 1999 uppmärksammats i
Forshaga kommun vid ett par
tillfällen.
Under 2003 åkte många av våra
ungdomar till Polen och besökte
koncentrations- och förintelseläger,
och när de fick frågan om de ville
medverka på minnesdagen hördes ett
unisont -JA!!!

70-talet ungdomar deltog och tog
själva initiativ till vad de ville
framträda med. En temadag
anordnades på Dejeskolan och
Centralskolan, där ungdomarna
framförde olika aktiviteter för sina
kompisar. Ett program för
allmänheten på Deje Folkets Hus
planerades, där ungdomar från
Dejeskolan, Centralskolan och
Individuella programmet medverkade.

Förintelsens minnesdag 27 januari

Ungdomarna delade in sig i grupper
och förberedde teater, bildspel, sång o
musik, dikter, högläsning ur dagbok,

Tjejerna bakom teaterstycket om Szera och Aranka, som skiljdes åt på
perrongen i Auschwitz 1944.

Från vänster: Sandra Pettersson, Linnéa Larsson, Helena Gustavsson,
Linda Johansson, Eleonor sandberg, Ann-Louise Axelsson,
Michaela Pettersson, Jennifer Larsson och Sara Mangsbo

På Centralskolan fick eleverna
känna på...

...hur selektionen gick till (Lars
Rindforth agerade läkare).

Foto: Helena Edström

utställning av bilder, forumspel mm.
En grupp flickor valde att koka soppa
att bjuda på, det var deras minne av
maten i Polen. Många timmars arbete
på såväl skoltid som fritid ägnades åt
förberedelser och det var med stort
allvar och engagemang ungdomarna
tog sig an uppgiften.
Under temadagen ägnades halva
dagen åt att se film på temat
Förintelsen och andra halvan av
dagen åt att ungdomarna framförde
sina program för kompisarna – i Deje
på Folkets Hus och i Forshaga i

Rapparna Triss gjorde succé i Deje Folkets hus

Forts. nästa sida!

gymnastikhallen. Ca 500 ungdomar
tog del av programmet.

Programmet på kvällen i Deje Folkets
Hus inleddes av Angelica Rage och
sedan framförde ungdomar sång,
musik och dikter. Bildspel från
koncentrations o förintelselägren
visades och i foajén hade bl.a.
Individuella programmet gjort
fotocollage.
Ca 175 personer tog del av det som
framfördes av ungdomarna.
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Forts. Förintelsens minnesdag...

Ett stort TACK till alla Er ungdomar,
som medverkade under dagen . NI
ger hopp för framtiden och vi är
övertygade om att Ni kommer att
fortsätta arbetet i den anda som skall
prägla minnesdagen.

       Lilian Ohlsson och Mattias Sköld

Minnas
Minnet av Förintelsens offer hedras
för deras egen, för de anhörigas och
för vår egen skull. Allteftersom tiden
går tystnar vittnenas röster.

Sprida kunskap
Kunskap är en förutsättning för att
kunna lära av historien. Genom att
studera den mänskliga tragedi som
Förintelsen innebar kan vi väcka insikt
om vad som ytterst kan ske när
människofientliga idéer och rörelser
tillåts växa.

Lyfta fram det personliga ansvaret
Det var människor som deltog i
mördandet under Förintelsen. Minnet
av deras gärningar bidrar till att ta
avstånd från mobbing och annat
intolerant beteende.

Öka handlingskraften
Positiva krafter mobiliseras i kampen
mot intolerans, mobbing rasism,
främlingsfientlighet och nazism. Den
är också ett stöd för det långsiktiga
och kontinuerliga arbetet för
demokrati och medmänsklighet.

Vacker dikt skriven och framförd
av Sabina Hedgren

Sofia Fritz tände ljus till minnet av
Flora Gladhs föräldrar och

syskon, som mördades i Birkenau

Utställningsmaterialet var
genomarbetat och intressant

Syftet med minnesdagen är att:

Mia Widlund
Miljö- och hälsoskyddskontoret
054-172029

Nu drar vi igång
fjärde omgången!
-en skräddarsydd kurs för dig som företagare
i Forshaga kommun.

Tendensen är tydlig – allt fler ställer allt högre
miljökrav.

För många känns det svårt och jobbigt att komma igång med
miljöarbetet.

Därför erbjuds du att tillsammans med andra enmans- och
småföretagare i Forshaga kommun att få hjälp.

Mer info
Åke Sjöberg
Miljö- och hälsoskyddskontoret
054-172031

Johnny Grundahl
Forshaga Företagscentrum
054-873980

Miljöarbete skapar både goodwill
och direkt affärsnytta!
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Ökad samverkan
mellan

kommun och polis
Närpolischefen John Weslien medverkade vid Kommunstyrelsens arbets-
utskott 9 februari där han redovisade planerade förändringar/förbättringar
i tillgången på poliser under våren. Han beklagadedessutom att kommu-
nens stora satsning på fältarbete bland ungdom inte möts av nödvändig
service från polismyndigheten.

Ungdomscentrum, Socialtjänsten, Friskolan och Polisen har nu tillsatt en
arbetsgrupp för att öka samverkan mellan myndigheterna.

Den 28 januari samlades runt 120
personer till det hockeycafé som
arrangerades av Värmlands
Idrottshistoriska Sällskap,
Forshaga IF, Deje IK, Skiveds IF
och Olsäters SK i Forshaga
Folkets hus.

Idrottscafé med tema ishockey i Forshaga

”Cafémakarna” Jan Hagstrand, Willy
Håkansson, Lennart Sundberg med
flera hade förutom caféplaneringen
också lyckats engagera samtliga
föreningar i att göra en lokal
utställning för sin verksamhet, en
utställning som invigdes av
kommunalrådet Angelica Rage.
Det blev en lång kväll i gemytets och
hockeyhistoriens tecken som få ska
glömma. Historien om de hookade

Alf Davidsson, ordförande i
Värmlands Idrottshistoriska

Sällskap, och Angelica Rage,
kommunalråd i Forshaga

BarnTräffens...
(fd Öppna förskolan i Forshaga)

...lokal är tillgänglig för
föräldrar och barn
 kl. 10-14 dagligen.

Välkommen

klubbornas uppkomst i Olsäter pga
slarvig materialare som ställde
klubborna i fukt var intressant och
sensationell. Ulf Sterners berättelser
om landslagsuppdrag och proffsliv var
minst lika intressanta, liksom
historierna om uppkomsten av alla
smeknamns tillkomst (Turken,
Kiosken, Nypa, m. fl.).

         Mattias Sköld, informatör
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Under vecka 7 och 8 hade några av
personerna som arbetar på Forshaga
dagcenter utställning av deras alster
på biblioteket i Forshaga.
Det var ett femtiotal tavlor och några
tygstycken som ställdes ut.
Färgglada tavlor blandades med
blyertsteckningar.

Det var roligt att visa Forshagaborna
att det finns duktiga konstnärer inom
den dagliga verksamheten för vuxna
utvecklingsstörda. Flera av tavlorna
såldes under utställningens gång.

Vi på dagcenter har ett ”målarrum”
där det finns möjlighet för konstnärligt
skapande. Det utnyttjas varje dag.
Där tillverkar vi också handmålade
anteckningshäften, påsar och kuvert,
som vi säljer i Titta-in-butiken

- DEJEFORS MUSIKKÅR 80 ÅR -
Göran Nyberg - dirigent

Göran Nyberg föddes i Ulricehamn. Han växte upp med musik och somnade ofta till tonerna av pappas dragspel.
Vid tio års ålder kunde Göran själv få fram några melodier på dragspelet.

När Göran var nio år flyttade familjen till Lindesberg där han började i ”Frivilliga musiken”. Musikläraren Blomberg var
militärmusiker och något av en pionjär. Han ledde manskören, orkesterföreningen, blåsorkestern och undervisade
dessutom i alla instrument. Göran började med en liten bastuba och spelade med i skolorkestern. Det blev skolavslut-
ning och orkestern skulle spela Härlig är jorden. ”Jag tror jag kunde fem toner och det enda jag hörde var mig själv”,
berättar Göran som vid sin musikaliska premiär gick i femte klass. Så småningom byttes bastuban mot en basun och
Göran började som femtonåring spela i Musikkåren Svea.
Som de flesta pojkar på den tiden måste även unge Nyberg göra lumpen, och efter det passade han på att se sig om i
världen som FN-soldat i Palestina och Kongo. När han i början av 60-talet kom hem till Lindesberg igen dammade han
av luren och återupptog spelandet. Efter en repetition bad musiklärare Blomberg Göran att stanna kvar en stund. ” Jag
vill visa dig något” sa Blomberg och tog fram en kontrabas. ”Aldrig i livet” sa Göran bestämt. Men den gode Blomberg
gav sig inte. Han gjorde om proceduren nästa övning och lyckades få Göran att lyssna på en ton. Blomberg tog ett C på
A-strängen och Göran som då var 22 år utbrast ”Wow, va´ häftigt! Sedan dess har han alltså vigt sitt liv åt kontrabasen.
Mellan åren -68 till -72 gick han musikinstruktörsutblidningen på Ingesunds musikhögskola. Kontrabasen var givetvis
huvudinstrument och trumpet biinstrument. Redan innan examen var det klart med en tjänst inom Regionmusiken i
Karlstad. Under 70-talet tog man in mer stråkmusiker i orkestern (Göran var den förste) och Värmlands Sinfonietta tog
så småningom sin nuvarande form. -88 gick Regionmusiken i hop med Musikteatern i Värmland (idag Värmlandsop-
eran). Regionmusiken hade ju redan tidigare varit en resurs till Musikteatern och Göran var en av de som fått vara med
från början.
Vi backar lite och berättar att -76 behövde Dejefors Musikkår en ny ledare. Göran lyssnade på en konsert med kåren i
samma veva och kom i samspråk med några entusiaster från kåren som nämnde saken. ”Ni behöver inte leta så långt
bort”, sa Göran och redan samma eftermiddag fick han ett telefonsamtal och förfrågan om att ställa upp som dirigent.
Göran berättar att intresset för musikkårer fick han redan när han var liten grabb och sedan dess har det rullat på...
Sedan tre år tillbaka är Göran Nyberg pensionär och frilansar lite som musiker när han själv vill.
”Jag har spelat i nästan hela mitt liv och då är det inte bara att lägga av helt och hållet. Jag fortsätter  eftersom jag
fortfarade tycker att det är roligt”. Som avslutning på vårt samtal säger han;
”Jag spelar så länge jag orkar och har lust”. Linn Sönstebö Mossberg

Dagcenter i Forshaga ställde ut alster på biblioteket

Dejefors Musikkår bjuder in till Disneyfestival  25 april i Deje

(det finns också möjlighet att beställa
på dagcenter).

Varje onsdag har vi en skapagrupp.
Då arbetar vi med färg och form på

olika sätt. Bl. a. har vi gjutit i betong,
arbetat med lera, tygfärger, pappers-
färger och blyerts.

Daglig verksamhet
Eva Edberg

Mia Rydberg poserar framför egna alster
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 11 (10 - 14 mars)

Vecka 11
10/3 Chili-con-carne, ris.
11/3 Kebabsås, pasta.
12/3 Frukostkorv, potatismos.

Vecka 12
15/3 Fiskbullar,sås, potatis.
16/3 Korv stroganoff, ris.
17/3 Grillburgare, potatismos,

dressing.
18/3 Soppa, mjukt bröd, pålägg.
19/3 Casslergratäng, potatis.

Vecka 13
22/3 Pytt-i-panna, rödbetor.
23/3 Färs i ugn, sås, potatis.
24/3 Biff Stroganoff,ris.
25/3 Fiskarens festgratäng,

potatis.
26/3  Tomatbrässerad falukorv,

pasta.

Vecka 14
29/3 Fisk crispy, potatismos,

dressing.
30/3 Kalops, potatis, rödbetor.
31/3 Soppa ,mjukt bröd,pålägg.
1/4 Korvgryta Yokohama, ris.
2/4 Köttfärssås, spagetti.

Vecka 15
5/4 Pannbiff med lök,sås, potatis.
6/4 Monikas fläskgryta, ris.
7/4 Litet påskbord.
8/4 Vad köket bjuder.
9/4 Långfredag = LOV!

Vecka 16

P Å S K L O V

Varje dag serveras:
Salladsbord,
matfett,
hårt bröd
och mjölk

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 12 (15 - 21 mars)
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:  Ugnstekt falukorv, stuvade grönsaker, potatis.
                 Apelsinsoppa med banan.
Lördag:  Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm.
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse.

Vecka 13 (22 - 28 mars)
Måndag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Chokladmousse.
Tisdag:  Casslergratäng, 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 14 (29 mars - 4 april)
Måndag: Kokt höns,currysås,ris/potatis,ärter. Soppa.
Tisdag:  Stekt salt sill, löksås, potatis, råriva morötter. Fruktcocktail.
Onsdag:  Korv Stroganoff, ris/potatis,bönor. Färsk frukt.
Torsdag: Kålsoppa med frikadeller. Våfflor med sylt och grädde.
Fredag:  Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm.
Lördag:  Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass.
Söndag: Porterstek,sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde

Vecka 15 (5 - 11 april)
Måndag: Monikas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa.
Tisdag:   Biff a la Lindström, sås, potatis,grönsaker. Jordgubbskräm.
Onsdag:  Fiskarens festgratäng alt. Dragonfisk, potatis, ärter.
                  Ananaskompott.
Torsdag: Leverrätt, potatis, lingon, blomkål. Färsk frukt.
Fredag:  Frukostkorv,senapssås, potatis,grönsaker. Soppa.
Lördag:  Strömmingslåda, potatismos, råriva morötter.
                Äppel och kanelkräm.
Söndag:  Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladmousse med crisp.

Skollunch
Forshaga och Deje

skolor
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Kaspar Bruchmüller Linnéa Ekberg Ludwig Skog

Martin Orre Matilda Bäckman Mattias Höckert

Mikaela Hemmingsson Neo Engström Noel Boström
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Olivia Hedqvist Rasmus Mellroth Simon Andersson

Thea Rignell Tindra Lundberg-Walkeapää Tova Eriksson

Victoria Karlsson William Huatorpet William Jacobsson


