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Angelicas kommentar

KommuN-KontakteN på band
Forshaga kommuns information till alla hushåll
läses in på band och distribueras till synskadade.
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

Ansvarig utgivare
Angelica Rage, tel. 054 - 17 20 06

Redaktör
Mattias Sköld, tel. 054 - 17 20 10

Äntligen har våren kommit och med
den ljusa morgnar och kväller.
Det värmde i hjärtat när jag härom
morgonen mötte två kvinnor i
femtioårsåldern som livligt diskuterade
var utefter Nklj-banan de första
tussilagorna brukade synas.
Det känns underbart att man aldrig
tycks bli för gammal för att söka efter
vårtecken.
Så här skrev Stig Berg, värmländsk
poet:

Dä blommer tockna där
tussilago

bortmä dikeskanten
Gule blommer som taler om

att våren ä här

Å då plocker ja
en litten bukett

å sätter
i ett gammel senapsglas

mett på köksbole

För tocken jord ja
ot mor mi

när ja va litten

Å då unnrer ja på
hur noen kun bli
så gla för så litte

Detta nummer handlar mycket om
ungdomar och olika sätt att uttrycka
sig genom olika kulturformer.

Det är imponerande hur duktiga många
unga är – och modiga!
Vi är många som önskar, att barnen i
vår kommun i framtiden skall få ta del
av mycket mer kultur än de får göra
idag.

Jag hoppas mycket på ett arbete som
heter Kultur i skolan, som Region
Värmland driver. Första steget är att tio
skolor i regionen skall få delta i
projektet. En av våra skolor kommer att
delta. Projektet går ut på att samverka
om de kulturella resurser som finns och
att utbudet blir bredare än det är idag.

Kultur får inte bli en klassfråga.
 Alla skall få smaka på allt, för att sedan
själv finna vilket som passar bäst.

”VAD GÖR DU? SKA VI CHATTA?”
Är du en av dem som fått ovanstående
sms till din mobil? Se upp, om du svarar på
meddelandet kan du ha ingått ett avtal. Ett
företag som heter Tullin Ventures ligger
bakom tjänsten som är chatt-sms och kostar
299 kr i månaden. Det finns information om
pris i meddelandet som du får men den ligger
”gömd” längst ner i meddelandet och
kräver flera knapptryckningar för att synas.

Om du har fått en faktura om ett avtal som
du inte anses ha ingåtts ska du bestrida
fakturan direkt till företaget. Skriv ett brev
där du hänvisar till att du inte anser dig
skyldig att betala och spara en kopia. Mer
information finns på
www.konsumentverket.se.

OLAGLIGT ATT SKICKA SPAM
Sedan den 1 april är det förbjudet att skicka
e-postreklam som inte är beställd. Tidigare
har det varit tillåtet att skicka spam om inte
användaren sagt nej. Nu krävs det att
konsumenten tackat ja till reklamen på
förhand. Det kan t ex vara ok att skicka
reklam om konsumenten köpt något från
företaget tidigare. E-postreklamen måste
även ha en avsändaradress så att konsu-
menten kan skicka meddelande om att

marknadsföringen ska upphöra.

Lagändringen är införd i
marknadsföringslagen och gäller för e-
postreklam, reklam via fax, sms, mms och
automatiska uppringningar. Förutom
reklam gäller lagändringen även t ex
propaganda från politiska partier och s k
Nigeriabrev. Det finns liknande regler
inom EU men ett problem är att mycket
spam kommer från länder utanför Europa,
vilket gör att konsumenten inte har ett
totalt skydd. Om du drabbas av spam kan
du göra en anmälan till Konsumentverket
via ett speciellt formulär som finns på
www.konsumentverket.se.

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

du vill ha  studiebesök till din skola,
förening etc är det bra om Du hör av dig

så snart som möjligt.

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

Konsumentrådgivarna informerar
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Tonårsdrömmar
V ä r m l a n d s  s t ö r s t a  U K M - f e s t i v a l

Lördag och tre timmar innan UKM-
festivalen börjar. I Centralhallen i
Forshaga där evenemanget ska äga
rum har det varit febril aktivitet ända
sedan morgonen. Forshagatjejerna My
Flaen, Lotta Öberg, Malin Öborn och
Sara Lönnstam, alla 15 år, sitter i
cafeterian och diskuterar
förmiddagens soundcheck. Det gick
sådär. Låten de ska spela är Ebba
Gröns ”800 grader” och självklart är
de nervösa. Gruppen som inte har
något namn ännu har bara funnits i två
veckor. De har aldrig uppträtt
tillsammans. Basisten My  och
trummisen Sara har bara spelat sina
instrument i två veckor.
– Vi är här för att ha kul, målet är inte
att gå vidare till länsfestivalen, säger
de.
De är sminkade och bär kaxiga kläder
som tydligt visar vilken genre de
uppskattar. Black metal och hårdrock
är den rätta musiken. Men
hårdrockare vill de inte kalla sig.

UKM, som står för Ung Kultur Möts,
är en årligen återkommande
kulturmönstring för ungdomar mellan
13 och 20 år. Anmäler man sig till sin
lokala festival har man möjlighet att ta
sig vidare till länsfestivalen och kanske
till och med till riksfestivalen. I år är
det den sjunde gången som UKM
arrangeras i Forshaga och i år är det
också andra gången som Kil ingår i
Forshagas UKM. Samtidigt är
Forshagas festival speciell. Det är
nämligen den största UKM-festivalen
i Värmland, med drygt 50 bidrag i
olika konstformer som ska
presenteras.

Gästspel ifrån Norge
Ett stenkast bort, av någon som är bra
på att kasta sten ska tilläggas, från
Centralhallen ligger Café Träffen.
Där, i en soffa sitter fyra unga herrar
från Råde, Forshagas vänortskommun
i Norge och laddar inför sitt
framträdande på kvällen. 13-årigarna
Pål Johannsen, Tobias Lundblad,

Magne Flåskjer och Vegard Enger är
medlemmarna i Youth gone wild och
killarna har spelat sedan de var sju år
gamla, men som grupp har de funnits i
drygt två år. Musiken de spelar är en
blandning av rock och punk och för
kvällens uppträdande har de repat
fyra gånger. Att de sedan kommer att
bli publikfavoriter är något som de
ännu inte vet om.
– Nå spiller de Turbonegro på radion,
utbrister Pål på härlig norska och
försvinner bort från intervjun.
Turbonegro är förebilder, liksom
Metallica och Iron Maiden. Men det
märks också att de beundrar det
andra medverkande bandet från
Råde, som står bredvid soffan och
koncentrerar sig på sitt biljardspel. De
är äldre, mellan 15 och 17 år och
samtliga bär kepsar med texten
Genocide.
– Vi behövde ett bandnamn och satte
oss och letade i ordboken, hittade
Genocide som betyder folkmord. Det
lät rått, säger trummisen Kim
Lagerstedt som är den äldsta i bandet.
De övriga medlemmarna Simen
Berge, Fredrik Gulbrandsen, Ruben
Stenstrøm och Jonas Myhrer håller
med. Metallica är förebilderna och
den stora inspirationskällan, det vittnar

inte minst T-shirtarna om som de bär.
Det är också ”Enter Sandman”, en av
Metallicas främsta låtar, som publiken
senare under kvällen kommer att
bjudas på.
De är inte så talföra under intervjun.
På frågan vad som kännetecknar en
bra hårdrockare svarar de kort men
ödmjukt att det räcker om man är sig
själv. Men avslutar kaxigt och
självsäkert:
– Vi spelar sist av alla ikväll, men det
är lugnt. Det betyder att vi har 28
förband.

Ökenvarmt i Centralhallen
Det har blivit kö utanför Centralhallen.
Det är fem minuter kvar innan
föreställningen drar igång. Drygt 400
personer ska alldeles strax befinna sig
inomhus och bänkat sig framför
scenen. Stolarna räcker till slut inte till
så de som arbetar på
Ungdomscentrum letar efter fler att
ställa fram.
– Så här många hade vi inte räknat
med. Men det är enbart positivt, säger
Janne Johansson på Ungdomscentrum
(UC). Han har, liksom de andra på
UC klätt sig som cowboys, ty årets
UKM-festival går i vilda västerns tecken.

Youth gone wild laddar inför kvällens spelning

forts. nästa sida!
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”Ett ökenvarmt välkommen till UKM-
festival i Centralhallen, Yiiiiiha!” står
det att läsa i programmet och bortom
publikens sorl hörs banjoplink och
steelguitar a lá wild, wild west.

forts. Tonårsdrömmar...

UC och UKM arbetsgrupp ordnade samkväm och mat innan
konserten med Fatta´ru

Stort jubel när Fatta´ru äntrade scenen

Daniel och Alexander Lindman lotsade
skickligt publiken mellan inslagen

Jo´rå, visst vet Fredrik Sefton
(Mayija) hur en bra hårdrockspose

ser ut...

...du kan lita på mig, du kan lita på mig, 800 grader...
Visst höjde Malin Lotta, Sarah och My temperaturen i hallen när de

framförde Ebba Grön-covern
 Stämmningsfullt och vackert med

Julia Wingård från Kil

forts. nästa sida!

När alla satt sig tillrätta kommer
kvällens konferencierer in på scenen,
Daniel och Alexander Lindman, två
unga män med stor erfarenhet från
teater.

Skickligt och rutinerat underhåller de
publiken mellan bidragen.
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forts. Tonårsdrömmar...

Moa Rosenberg och Frida McIntosh vid sin pastellmålning som ska iväg
till länsfinalen i Kristinehamn

Oscar Olofsson och Anton
Annersand delade på duken och
resultatet blev “Happiness is a
warm gun” och “Adrenaline”

forts. nästa sida!

“Damen med hatt” av Elin Larsson”

Norska Genocide rundade av scenframställningarna som sig bör,
hårt och publikfriande

Dans a lá Veronica och Joanna...

...och tjejerna i ToniC ToxiC

UKM-festivalen inleddes faktiskt
redan under fredagskvällen.
Artisterna och konstnärerna

Titanic var temat. den vackra
dansen stod Sara Lundin för

Daniel Öhrnell (Niding) rockar fett!

samlades till en välkomstmiddag i
Centralskolans hemkunskapssal. Där
bjöds de på texmexmat innan de
begav sig till sin kommande
tävlingsarena för under kvällen skulle
där vankas konsert. Hiphopgruppen
Fatta´ru gästade Forshaga med
Obsession feat. MVP som förband.
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forts. Tonårsdrömmar...

Gruppen Obsession som består av
ungdomar både från Forshaga och
Kil. Centralhallen fylldes av hiphop på
svenska och lockade 200 ungdomar.
Konserten fick undertecknad att fråga
sig om hårdrocken är död i Forshaga.
En mikrosekund in i lördagens första
framträdande tar undertecknad
bestämt tillbaka det. Flera bidrag har
basgångar som vibrerar i hela kroppen
och publiken bjuds på sedvanliga
hårdrocksposer, headbanging,
jonglering med trumpinnar och
avancerade gitarriff. De äldre i
publiken sitter förskräckta och håller
för öronen. Det är befogat för
ljudvolymen är hög. Dessa
dynamitbidrag varvas sedan med
dansuppträdanden till Britney Spears
och Christina Aguilera, dikter om
meningen med livet, nazism och
mobbing samt uppträdanden
innehållandes såväl piano som
akustisk gitarr som dragspel. En mix
som tillsammans med alla konstbidrag
vilka finns att beskåda i bakre delen
av hallen, bildar en god kompott.

My, Lotta, Malin, och Sara har just
framfört sitt bidrag ”800 grader” och
står och pustar ut bakom scenen.

lugna dem med och försöker samtidigt
fråga om framtiden.
– Alltså, jag tycker att vi ska fortsätta
spela tillsammans, säger My till de
andra innan de försvinner ut i publiken
för att hinna se några av de andra
bidragen.

När alla bidrag presenterats välkomnas
alla artister och konstnärer upp på
scenen där de får applåder, nyckelband
samt uppmuntrande ord från Janne
Johansson. Han avslutar kvällen med
att tacka, inte bara deltagarna utan
också arbetsgruppen som stått för alla
förberedelser, ungdomsgruppen C-unit
som varit med och byggt scenen samt
alla tekniker. Sist men inte minst tackas
urvalsgruppen (juryn) vars jobb tar vid
nu när festivalen slutar.
Några dagar senare har urvalsgruppen
bestämt vilka ungdomarna/bidrag som
ska representera Forshaga/Kil i
länsfestivalen.
Den äger rum i Kristinehamn
den 24 april. Lycka till!

UKM eller Melodifestival?

Samma lördag som
UKM-festivalen ägde

rum var det
Melodifestival på TV.
För de flesta vi talade med
verkade dock valet ganska
enkelt.

Christoffer Wesley, Forshaga
”UKM. Jag är här för att träffa folk som
jag känner. Det är första gången jag
besöker UKM och hittills är jag imponerad
av artisterna. Norgebandet (Youth
gone wild red. anm.) var riktigt bra.”

Lina Dahlqvist och Jenni Kihlberg,
Forshaga
”UKM är mycket roligare eftersom de
som uppträder är i ens egen ålder och
att man känner dem.”

Elinor Hägg, Kil
”UKM är bättre. Ungdomar får
möjligheten att presentera sina egna
tankar i vilken genre de vill. Nackdelen
med melodifestivalen är att låtarna till
stor del inte är skrivna av artisterna
själva. På UKM känns det mer äkta.
Dessutom är det inte bara musik utan
också dikter, dans, konst och teater. ”

Vidare till länsfestivalen:
Sceninslag:

Why do I do, Julia Wingård
Medley, Emissary

Black Velvet, Therese Sefton
En kungens man, Åkergatan 102

Superstar, ToniC ToxiC

Konstinslag:
Tre tavlor, Hanna Agin

Parafras på “Kvinna med korp” och
två tavlor till, Moa Rosenberg

Två tavlor, Frida McIntosh
Pastellmålning, Frida McIntosh och

Moa Rosenberg
Damen med hatt, Elin Larsson

Even angels fall, Drömkåken(?),
Emma Persson

Installation, Katja Peshkova
Tre tavlor, Elinor Hägg

Ensam figur, Elin Huatorpet
Happiness is a warm gun och

Adrenaline, Oskar Olofsson och
Anton Annersand

Text: Malin Eriksson, informatör, KAU
Bild: Mattias Sköld, informatör

UKM arbetsgrupp 2004 bestod av:
Andreas Jonsson
Robert Lindman
Evelina Löfdahl
Melinda Persson
Christian Sundin

Anna Wibron
Daniel Öhrnell

Se fler bilder från UKM på

www.forshaga.se

– Vi var jättenervösa innan men det
gick över när vi började spela. Hur lät
det förresten? utbrister de i kör.
– Det lät bra, försöker undertecknad

Malin Öborn, sångare i det nystar-
tade bandet utan namn
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Forshaga kommun och arbetsförmedlingen
erbjuder i år praktikarbete till i första hand
ungdomar f. –88.
Äldre ungdomar med ej avslutad
gymnasieutbildning kan söka praktik i
projektet ”skapa ditt drömjobb”.
Praktiken kommer i största omfattning att
fördelas inom kommunala förvaltningar,
föreningar och i badvärdsprojektet.
På ansökningsblanketten kan du se vilka
platser som kan sökas.
Blanketter finns i kommunens växel,
biblioteken, Deje fritidsgård, Träffen, Deje
simhall samt på arbetsförmedlingen.

Ersättning: 34:-/tim. inkl. sem.ers.
Praktiktid: 6 tim/dag i 3 veckor.
Praktikperioder: 1 v.25-27  2 v.28-30  3 v.
31-33

Övriga upplysningar: Lotta Pettersson tel
0552-10958

Ansökan: senast 040509

Praktikarbete för skolungdom 2004 (f.d. feriearbete)
Badvärdar
Deje simhall inbjuder till en utbildning av
6 st badvärdar. Efter genomgången
utbildning erbjuds 3 veckors praktikarbete
som badvärd vid Skivtjärn under veckorna
27 – 32.
Utbildningen riktar sig till dej som är f. –87
i första hand och –88 i andra hand.
Kursen bedrivs i Deje simhall under v. 26.
Vid otjänlig väderlek bedrivs praktiken i
Deje simhall.
Du som söker bör ha god simkunnighet
och vattenvana.

Övriga upplysningar: Annica Karlsson tel.
0552-44670

Skapa ditt drömjobb
Låter det för bra för att vara sant ? Det kan
vara sant, se nedan hur det går till.
Du fyller i en ”drömplan” där du berättar
om ditt drömsommarjobb och hur du tänkt
genomföra det. Representanter från
ungdomscentrum och AIC utser vilka

drömplaner som skall bli verklighet. Efter
utfört drömsommarjobb får du skriva en
rapport där det beskrivs vad som gjorts
och vilket resultat som uppnåtts. Därefter
tilldelas ett intyg som bevis på att man
deltagit i projektet.

Vad kan man jobba med ?
Det är upp till dig och din fantasi och
kreativitet. För att sätta igång
tankeverksamheten kommer här några
förslag. Du har säkert fler…..
Ordna en modevisning, en konsert, en
konstutställning, planera och genomföra
ungdomsaktiviteter, ge ut en tidsskrift, etc.

När ?
3 veckor i juni månad v.25-27. Handledare
är ungdomscentrums personal.

Ålder ?
Projektet är till för dig som går på
gymnasiet.

Övriga upplysningar: Ungdomscentrum
tel. 054-172272 el. 172107
Ansökningsblanketter: Deje fritidsgård,
Träffen el. ungdomscentrum.

NY FÖRENINGSSTYRELSE I
FORSHAGA-DEJE

HYRESGÄSTFÖRENING ÅR 2004
Ett välbesökt årsmöte på Forsgården

valde följande styrelse:

Ordförande: Monica Johansson
Sekreterare: Inger Ahlm

Ordinarie ledamöter: Sven-Erik Berg-
gren, Yvonne Calais och Åke Johansson

Ersättare: Inga Fredriksson

Valberedare: Barbro Sjöström, samman-
kallande, och Maria Åman
Revisorer: Per Boman och Leif Edström.

Inger Ahlm är informationsansvarig,
studieorga-nisatör och ombud i ABF

Inger Ahlm är ombud för Trygghetsrådet
i Deje

Sven-Erik Berggren är reseansvarig
Festkommitté: Monica och Åke Johansson
Ersättare på ordförandeträffar: Inger Ahlm

Vi vill under året för våra medlemmar, i
mån av intresse, arrangera bland annat

följande aktiviteter:
Inbjuda politiker till frågestunder, möten

om trygghetsfrågor, samråds- och
bostadsmöten, medlemsträffen i Forshaga
Folkets Park, hemlig resa, resa till Asker-
sund och den berömda kinesiska parken,

resa till Sunne / Tossebergsklätten …

FORSHAGA HYRESGÄSTFÖRENING
STYRELSEN FÖR ÅR 2004

Ordförande: Monica Johansson
Sekreterare: Inger Ahlm

Ordinarie ledamöter:
Magnus Sjöström ,Åke Johansson

Inga Fredriksson

Valberedning:
Barbro Sjöström, sammankallande

Maria Åman

Vi har bland annat följande
aktiviteter under året:

Invandrarträffar, våffelfest, påskfest i Lunda-
höjds fritidsgård, gårdsfest, kaffekvällar
med information, ärtsoppsträff, julfest …

DEJE HYRESGÄSTFÖRENING
STYRELSEN FÖR 2004
Ordförande: Per Boman

Sekreterare: Ewa Svartling

Ordinarie ledamöter:
Sven-Åke Dedorsson ,Anna-Stina

Hellinge, Monica Jensen

Ersättare: Bengt Fornell, Ingegerd Larsson

Vi har bland annat följande aktiviteter
under våren:

11/4 påskfest, 11/5 bingokväll 8/6 kaffekväll

DEJEFORS HYRESGÄSTFÖRENING
STYRELSEN FÖR ÅR 2004

Ordförande: Sven-Erik Berggren
Sekreterare: Brittmari Mathiasson

Ordinarie ledamöter:
Veine Bodén, Yvonne Calais

Margareta Svedin

Ersättare:
Ingalill Olsson, Gudrun Eriksson

Vi har bland annat följande aktiviteter
under året:

12/4 påskfest, 22/5 våffelfest, 7/8 sillsexa

MEDLEMSFÖRMÅNER
Ansvarig för utlåning av släpkärran i Forshaga:
Åke Johansson, telefon 054 – 87 40 84
Ansvarig för utlåning av släpkärran i Deje:
Sven-Erik Berggren, telefon 0552 – 105 22
Lundahöjds fritidsgård. FABO äger fritidsgården
och den står öppen för alla medlemmar att använda
gratis. Vänd dig till expeditionen när du vill låna loka-
len. Telefon 054 – 87 37 47

STUDIEDAGS
Studier kan ske inom Dejefors LH i lokalen på Bruks-
vägen 8A, Deje LH i lokalen på Brogatan 14 och
Forshaga LH i lokalen på Thoreliusgatan 12B. Dessa
studier kan du välja mellan: Pilgrimstapeten 119:-,
Balkongodling 60:-, 55+, vad behöver vi lite mognare
medlemmar veta? 60:-, Hyresgästens rättigheter och
skyldigheter ingen avgift. En kurs om Pilgrimstapeten
ska nu börja inom Deje LH, men det hindrar inte att
fler studiegrupper kan komma igång. Boken om
pilgrimstapeten kommer att avslutas med en
studieresa.Betalning erläggs vid första träffen
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Äntligen är det vår i luften! Solen värmer
och naturen börjar vakna till liv igen.
Visst är det en härlig tid vi har framför
oss – eller? Våren betyder för många
människor svullna ögon och rinnande
näsa. Pollen från t ex björk, al och gräs
gör livet surt får många allergiker.

Naturhistoriska riksmuseet bedriver
forskning kring pollen och gör
pollenmätningar på femton platser runtom
i landet. Närmaste mätstationen har länge
funnits i Eskilstuna, men nu finns det
även en i Forshaga.
Miljö- och hälsoskyddskontoret sköter
det praktiska arbetet, medan det är
Botaniska Analysgruppen i Göteborg som
gör analyserna.
Resultaten utgör tillsammans med
resultaten från de andra mätstationerna
underlag för den pollenprognos som
Naturhistoriska riksmuseet tar fram.

Prognosen presenteras på www.nrm.se/pl.
Några lokala prognoser för
värmlandsregionen är däremot inte
aktuellt just nu.

Värmlands enda pollenfälla finns i Forshaga!

Så går pollenmätningen till
Vid mätningen används en s k pollenfälla.
Den suger in luft (tio liter per minut)
genom en smal spaltöppning. Bakom
spalten roterar en trumma med en klibbig
tejp där pollenkornen fastnar. Under
pollensäsongen byts trumman varje dag
och skickas till Botaniska Analysgruppen i
Göteborg där man räknar och
artbestämmer pollenkornen med hjälp av
mikroskop. Resultatet används som
underlag för Naturhistoriska riksmuseets
pollenprognoser som skickas till apotek,
vårdcentraler, lokalradio, dagspress, text-
TV, TV och internet.

På miljö- och hälsoskyddskontoret tar vi ofta
emot frågor och klagomål som rör katter.
Ibland vet man vem som rår om katten, men
lika ofta springer den vind för våg utan att
man vet vem som ansvarar för den.

Både människor och katter far illa när
tillsynen brister!
De katter som är ute mycket utan tillsyn
förorenar ofta i bl a sandlådor och rabatter.
De kan också smita in som objudna gäster
i hus där man ställt upp fönster och dörrar
för vädring. Särskilt besvärligt är detta för
allergiker som kan få svåra
andningssvårigheter som följd av ett
oönskat kattbesök i bostaden. Ofta kan
kattproblemen också leda till grannosämja.
Är katten helt övergiven blir den med
tiden förvildad och skygg, och den har
svårt att klara sig själv i det fria.
Försvagad av undernäring blir den lätt ett
offer för trafik eller rovdjur.

Tänk på att…
…hålla katten huvudsakligen som innedjur.
Ge den en klösbräda och några andra
leksaker så att den kan aktivera sig inomhus.
Busa med den ibland!
… ge katten en latrinlåda med sand eller
annat strö, så att den kan uträtta sina
behov på en accepterad plats inomhus.

Miljökontoret informerar om katter…
Håll lådan torr och ren.
…kastrera/sterilisera katten och minska
därmed risken för oönskade kullar och
konflikter med andra katter.
…tidigt vänja katten vid sele. Håll den
alltid under uppsikt vid rastning utomhus.
…öronmärka eller ha halsband med hem-
adress på katten, så att den går att identifiera
och inte blir ihopblandad med vildkatter.
…aldrig skaffa sommarkatt.

…och om hundar.
Även hundägarna har ett ansvar både
gentemot sina kelgrisar och mot
omgivningen. Så här säger lagstiftningen om
hur hundar ska hållas och skötas:

Hunden ska behandlas väl och skyddas
mot onödigt lidande och sjukdom. Genom
att se till att hunden får friskt vatten, väl
sammansatt kost samt fysisk och psykisk
träning är de mest grundläggande kraven
tillgodosedda. Givetvis får man inte slå
hunden!
Hunden ska förvaras, skötas och hållas
under sådan tillsyn att den inte orsakar
olägenheter eller skador. Det innebär t ex
att den inte får störa genom ständigt
skällande/ylande, skrämma
förbipasserande eller bita andra hundar.

Inom detaljplanelagt område ska föroren-
ingar efter hundar omedelbart plockas upp.

Hundägaren äger ett strikt
skadeståndsansvar, dvs han/hon är
skyldig att ersätta den skada som orsakats
av hunden – även om han/hon inte har
vållat skadan! Detsamma gäller den som
tillfälligt tar hand om hunden.

Under tiden 1 mars – 20 augusti får
hunden, oavsett ras, inte vara lös där det
finns vilt. Den måste vara kopplad om den
inte är mycket väldresserad. Under andra
tider på året ska man ha den under sådan
uppsikt att den hindras från att driva eller
förfölja vilt (gäller inte vid jakt).

Lördagen den 24 april, kl 9-12

Har Du funderingar kring hur du ska
sortera ditt avfall eller kanske vill veta

mer om farligt avfall. Passa på att
besöka Katrinebergs Återvinnings-
station i Deje lördagen den 24 april.

Då finns nämligen personal från
Miljökontoret och Tekniska

förvaltningen på plats för att hjälpa till
med sorteringen & svara på Dina frågor.

Vi ses!
Mia WidlundMiljö- och hälsoskyddskontoret

Våren är här och därmed är det många
som funderar på att bygga nytt eller
bygga till.
Du hittar information om bygglov mm
under byggsidorna på kommunens
hemsida. Du kan också kontakta plan-
och bygglovsenheten direkt per
telefon.
Det är antingen byggnadsingenjören
på delegation eller miljö- och
byggnadsnämnden som beslutar i
bygglovsärenden.
Miljö- och byggnadsnämnden
sammanträder ca sex gånger per år och
arbetsutskottet tio gånger. Nämndens
möten under våren är den 27 april och
den 16 juni.

Tänk på att handläggningstiden under
våren kan bli något längre än under
höst och vinter. Var ute i god tid med
din ansökan!

Greger Nilsson
Byggnadsingenjör
Tel: 054-172090

Öppet Hus på
Katrinebergs Återvinningscentral

Går du i byggtankar?
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Tisdagen den 16 mars hade Rädda Barnens
lokalförening, Forshaga sitt första årsmöte.
Kl.14 var det träff på Ungdomscentrum, dit
ungdomar från kommunen, personal från
Ungdomscentrum, företrädare för RB Fors-
haga och RB:s regionkontor i Karlstad samt
Sven Winberg, RB Stockholm var inbjudna.
Träffen anordnades för att ungdomarna
skulle få berätta om hur de ser på sina
möjligheter att påverka sin situation .
Och för att belysa FN:s Barnkonvention.
Hur mycket vet ungdomarna om
Barnkonventionen – konventionen som
gäller dem själva och deras rättigheter.
Inte så mycket visade det sig!
Åsikter som framkom, var bl.a att ungdo-
marna anser sina möjligheter att påverka
vara små. De tyckte att de ofta fick löften
– men att processen stannade där. Det
sker nästan inga förändringar.
De ansåg vidare att de varken får informa-
tion eller blir tillfrågade vid beslut som
gäller dem.
De tycker att de saknar kunskap om hur de
ska gå tillväga för att kunna påverka.
Inom RB, Forshaga har vi startat en ar-
betsgrupp, ”FN:s Barnkonvention i prakti-
ken”. Vi kommer att ha fortsatt kontakt
med ungdomarna och bilda någon form av
arbetsgrupp. Vi kommer att titta på vilka
redskap ungdomarna kan använda för att
bli sedda och hörda.
Kl. 18.30 hade Kommunstyrelsen möte. RB
var med och berättade om vad som fram-
förts under träffen med ungdomarna.
Samtidigt fick KS information om RB:s
verksamhet i Forshaga.
Efter avklarat årsmöte var det öppet möte
på Forshaga Folkets Hus. Där Sven
Winberg presenterade RB:s fattigdoms-
rapport. Vi tittade på och diskuterade ”Hur
är situationen i Forshaga?”

Det var en mycket givande dag – som vi
hoppas ska leda till ett fortsatt, positivt
arbete med och för våra barn och ungdo-
mar i Forshaga kommun.

Yvonne Enochsson
Rädda Barnen, Forshaga

Dejefors Musikkår - så har ni aldrig sett dem!
Det är dags för Dejefors Musikkår att bjuda på en show som riktar sig lika mycket till

alla generationer. Walt Disney´s filmer har roat morfar lika mycket som dagens ungdomar.
Därför bjuder vi på en föreställning med massor av musik från många av Disneyfilmerna.
Därtill möter ni flera av figurerna från de klassiska sagorna som t ex Aladdin, Lejon-
kungen, Djungelboken, Skönheten och Odjuret. Eller varför inte prova fiskelyckan i
Den lilla sjöjungfruns fiskdamm. I biosalongen visas den nya Disneyfilmen Björn-
bröder. Söndagen den 25 april förvandlas Deje folkets hus till något slags mecka för

Disneyälskare. Disneyfestivalen är en samproduktion mellan Dejefors Musikkår,
Ulleruds Teateraktörer, Deje folkets husförening och ABF.

Vi hälsar gamla och unga välkomna till en eftermiddag fullspäckad med film, häftig
musik och sköna figurer från Walt Disney´s älskade filmer!

Lusten finns
Gråten är borta!
Premiär 15 augusti kl 19.00

Sågverksteatern - Deje

Ulleruds Teateraktörer

Vi söker
Teaterintresserade killar och karlar

(gärna sångare).
Vi behöver också kvinnliga och manliga

dansare. Ålder från ca 15 år.
Om du är ansvarsfull och har ett brinnande
teaterintresse är du nog den person vi söker!

För frågor och information:
Linn Sönstebö Mossberg 0563-525 50,

070-361 12 43
linn.mossberg@kalasfabriken.com

Följ med på ett musikaliskt
teateräventyr med humor, dramatik,

action & kärlek!

Rädda Barnen Forshaga

Under tre dagar, 27-28 mars och 3 april,
arrangerade GS-86 sin skolturnering i innebandy,
Floorball Cup. Det var  innebandy från tidig
morgon till sen kväll i Grossbolshallen. 30 lag
deltog i årets turnering som är den nionde i
ordningen. 350 barn från Forshagas tre skolor,
kämpade och hade rolig tillsammans.
Från början erbjöds elever från År 1 till År 6

GS-86 skolturnering Floorball Cup
spela innebandy.
– Syftet med turneringen är att barnen ska ha
roligt och göra något tillsammans utanför
skolan. Turneringen spelas helt utan tabeller,
det viktigaste är inte att vinna. Laganda och
samhörighet är det som föreningen vill skapa,
säger cupansvarig i GS-86 Mikael Kästel. De som
känner att de vill spela innebandy i GS-86 är

Aktiveringsgruppen skapar trivsel på Lintjärn

Aktiveringsgruppen har nu funnits sedan
i höstas ikommunen och består av fem
personer, två i Deje (Ullerudsgården) och
tre (Ruth Wallin, Gerd Consent och Lena
Ludvigsson) i Forshaga (Lintjärn).
Deras uppgift är att göra saker
tillsammans med de äldre som annars inte
hinns med. Det kan vara att baka, gå ut på
promenader, högläsning, hemslöjda, etc.
Kort och gott -aktivera de äldre.
När Ruth och Gerd hörde Bröderna
Öjerberget från Nyskoga, norr om Torsby,
uppträda på Trädgårdsföreningens

årsmöte kände de direkt att det skulle vara
roligt att försöka engagera den unga (11
och 13 år) duon. Sagt och gjort, 24 mars
var de på plats och underhöll i
uppehållsrummet på Lintjärn. Gamla fina
sånger sjöngs och spelades både på fiol,
dragspel, piano och munspel. Femtiotalet
åhörare njöt av högklassig underhållning,
som avslutades med kaffe och bakelse.
Tack för initiativet och arrangemanget
aktivitetsgruppen, och tack bröderna
Öjerberget för underhållningen.

Mattias Sköld, informatör

att anmäla sin klass,
men från och med förra
året får även högstadiet
vara med. Tyvärr
lockade turneringen
bara fyra lag från
högstadiet. Nästa år
hoppas föreningen på
att fler tar vara på
tillfället att komma och

välkomna till hösten när vi drar igång nästa säsong.
GS-86 vill tacka alla ledare och föräldrar som
ställde upp under de tre dagarna. Vi vill även
tacka de äldre ungdomsspelarna som dömde
alla matcher. En stor eloge till Christoffer
Amnell, Robert Björkman och Christoffer
Alenius som såg till att allt fungerade under
hela turneringen.

Therése Kästel
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Hur stort är drogmissbruket bland
ungdomar i Forshaga?
Vad gör föräldrar och andra vuxna för att
hjälpa ungdomar att komma till rätta med
problemen?
Är ungdomar tillräckligt informerade
om droger?
Om inte, hur skulle detta kunna
förbättras?

Droger + Ungdomar i Forshaga = Sant?!

Till min hjälp att svara på dessa frågor har
jag haft lite olika personer bl.a. Elin
Huatorpet i 9B på Centralskolan.  Hon har
gjort en undersökning om droger bland
elever i årskurs åtta på Centralskolan där
det går drygt 100 åttondeklassare.
Undersökningen visade att hälften av alla
elever har någon gång provat tobak eller
narkotika och majoriteten av dessa var
killar. Ännu vanligare är alkohol i olika
former.

En annan person som hjälpte mig mycket
var Anna Larsson, 32 år, som arbetar på
Ungdomscentrum (UC). Hon arbetar 50 %
som fältassistent och 50 % som
fritidsledare.
Det bästa med yrket tycker hon är att
jobba med alla ungdomar, som ger oerhört
mycket tillbaks. Hennes huvuduppgift är
att jobba med den sociala oron bland
ungdomar. De som jobbar på UC vet att
droger förekommer men i vilken mängd är
svårt att säga. Forshaga kommun skiljer
sig inte från andra värmländska
kommuner. Problemen i Forshaga kan

ibland verka större än de i själva verket är,
vilket snarare beror på att vår kommun har
fyra stycken heltidstjänster på UC som är
ute bland ungdomar och ser till att saker
kommer upp till ytan.
Alkohol och tobak förekommer lika
mycket hos killar och tjejer från 12 år och
uppåt. Starkare droger förekommer mer på
högstadie- eller gymnasienivå men det är
svårt att säga hos vilket kön det
förekommer mest. Man märker mer av killar
p.g.a. att de är mer utåtagerande än många
tjejer. Tjejerna håller det ofta för sig själva
och döljer det. Förutom alkohol och tobak
förekommer droger som t.ex. marijuana,
hasch och amfetamin. Droger går i trender
och just nu är det ”inne” med att blanda
alkohol och lugnande tabletter av olika
slag. Vad som händer när man provar det
är att man kan få en radikal personlighets-
förändring, en blackout som gör att man
kan bli väldigt aggressiv. Droger överlag
är extremt farligt.

Droganvändning av unga ser UC som ett
allvarligt men inte något stort problem. UC
arbetar med och för ungdomar på alla sätt
och vis och försöker också få med
föräldrar. En grupp med s.k.
samverkansföräldrar har startats.
Föräldrarna (det räcker med att du är
vuxen) får utbildning genom föreläsningar
och träffar för att kunna delta vid de s.k.
nattvandringarna, intresserade kan
kontakta UC. Många av oss ungdomar ser
vuxna som ett irriterande moment men
också som en stor trygghet. Det arbetet
som de medverkande i nattvandringar har
gjort har givit resultat.
Vi ungdomar behöver kunskap om droger
vare sig vi vill eller inte. Det räcker inte att
en vuxen säger att det är förbjudet och
farligt. Man måste tala om risker med det
och konsekvenser.

Ska man få ungdomar att lyssna är det
bästa sättet att någon person med egna
erfarenheter berättar om vad den har varit
med om. En som inte levt i ett missbruk kan
inte beskriva situationen att hamna i ett.
Om ungdomar får information och
kunskap av en sådan person, och av
någon som har utbildning och kompetens
inom området, skulle situationen
förmodligen se annorlunda ut.

I skolorna skulle man behöva jobba mer
med värdegrund genom hela grundskolan
och anpassa informationen till elevernas
åldrar. Det räcker inte att jobba med ett

Anna Larsson jobbar med
ungdomar på UC

sådant här område under en kort period på
mellanstadiet.

Jag tror att attityder och ansvar spelar en
väldigt stor roll i vad det gäller droger.
Man måste vara stark och tro på sig själv
och framförallt vara sig själv.
Andra får ta mig för den jag är!!!
Att ta ansvar är också viktigt. Man ska
inte göra något som man inte kan stå till
svars för efteråt.

Vet DU någon med
drogproblem så hjälper
det inte att se på.
Sträck ut en hjälpande
hand!

Elin Persson
8b Centralskolan

Forshaga kommun har ett fyrtiotal egna
lokaler; skolor, daghem, vårdhem,
vattenverk, kommunhus etc. Det rör sig
om ca 66.000 m2 som ska underhållas och
i årets budget finns 2,1 miljoner kr till
planerat underhåll. När det gäller
investeringar är aktuella projekt just nu
bl.a. ombyggnad av köket i Dejeskolan
samt omläggning av taket på Lintjärn.
Etapp ett avseende taket på Lintjärn
färdigställdes hösten 2003 och just nu
pågår arbetet med etapp två som gäller
resterande del av taket som vetter mot
Europavägen. Enligt tidplanen beräknas
det arbetet vara färdigt på försommaren.
Den sista etappen; taket över vårdcentralen
samt baksidan av byggnaden, kommer att
budgeteras för 2005.
I budget för år 2004 finns medel
budgeterat för en ombyggnad av köket i
Dejeskolan. Syftet är att skapa ett
centralkök för att göra det möjligt att
producera mat till fler enheter. Det
befintliga köket som byggdes 1972 är i
stort behov av renovering och modernise-
ring. Totalt är 5 miljoner kronor anslaget
för ombyggnaden och arbetet kommer att
börja 1 juni och beräknas vara färdigt 31
augusti.
I Dejehallen har ett nytt matchur
installerats och utredning om tillbyggnad
av hallen pågår. Trolig start av denna
byggnation är under 2006.
På daghemmet Stacken i Forshaga pågår
under våren en renovering som innebär
byte till ett s.k. ventilerat golv för att ge
barn och personal en bättre inomhusmiljö.

Nytt på fastighetssidan
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Kommunen (ägaren) har på ett tydligt sätt
formulerat följande förutsättningar för
verksamheten inom bolagen.

Bolagen skall tillsammans med kommunen
vara med och stärka kommunens
konkurrenskraft.

Bolagen skall samverka med övrig
kommunal verksamhet såsom (vård, skola,
omsorg, näringslivsutveckling etc.) vara
en förebild och en av huvudmotorerna för
att utveckla Forshaga kommun mot ökad
tillväxt.

Bolagen skall klara sig i ärlig konkurrens
på marknadens villkor utan ägartillskott
genom skattekollektivet. För att klara detta
krävs det hög produktivitet, bra kundvård
och en stark ekonomi.

Bolagen skall utöver sin huvudsakliga
verksamhet bostadsförvaltning och
energiproduktion skapa mervärde för
kommunen. Exempel på mervärde är
ansvar för bostadsförsörjning till
resurssvaga med bostadssociala kontrakt,
bostäder till asylsökande, bostäder för
elever, stöd till föreningars
ungdomsverksamhet etc.

En summering av 2003 visar på en positiv
verksamhetsutveckling däremot klarar vi
inte budgeterat positivt resultat. Vi har
ökat antal uthyrda lägenheter främst
beroende på ökad efterfrågan på
hyresrätter i Forshaga och ett ökat
elevboende. Bolaget har vid årets slut 25
tomma lägenheter främst inom tätorten
Deje. Kombinationen med hög
uthyrningsgrad och låga räntor gör att vi
budgeterar för ett positivt resultat 2004.

De problem vi haft inom Forshaga Energi
AB med dålig lönsamhet och stora
driftsstörningar har vi förhoppningar att
komma tillrätta med. Vi har under året
genomfört stora investeringar i
ombyggnad av produktionsanläggningar
vilket kommer att medföra effektivi-
seringar och bättre lönsamhet.

Vi inom bolaget upplever att vi verkar i en
kommun som arbetar med tillväxtfrågorna
på ett positivt sätt. Att lyckas med detta
arbete är en förutsättning för en positiv
utveckling av bolagen. Vi upplever också
att det finns en fin anda och bra
samarbete med vår styrelse, kommunens
ekonomikontor, leverantörer,
entreprenörer, banker och inte minst
våra hyresgäster och hyresgäst-
föreningen.
Vi ser med tillförsikt fram emot 2004.

Verksamheten 2003 för bolagen i Forshaga
Framtidsfrågor

Utvecklingen i Forshaga kommer i stor
utsträckning vara beroende av hur vi ska
kunna skapa attraktiva bostäder för
människor som vill flytta in till vår kommun.
Det finns för närvarande ingen annan
aktör på marknaden som kommer att ta
detta ansvar än Forshagabostäder AB.

Hur vi skall kunna skapa bostäder till
kostnader som människor är beredda att
betala för kommer att bli en av
Forshagabostäder AB :s största
utmaningar någonsin.

Vi måste även se över och höja stand-
arden inom befintligt bostadsbestånd.
Verksamheten måste fortlöpande
utvecklas och effektiviseras.

Det är viktigt för våra hyresgäster att vi
ökar vår tillgänglighet och engagemang i
kombination med bra bemötande.

Lägre hyror i jämförelse med hyresrätter i
Karlstad.
Arbeta med att öka delaktigheten och
möjligheten att påverka för våra hyresgäster.

Jag vill här framföra mitt tack framförallt till
min styrelse för det förtroende och stöd
jag fått att leda de kommunala bolagen i
Forshaga. Det är mycket spännande och
engagerande och jag ser framemot
verksamhetsår 2004 med stor tillförsikt.

Övriga frågor kring Bolagen under 2003
framgår av förvaltningsberättelse, resultat
och balansräkning med noter.

       Lars-Åke Svensson, Vd

Vårstädningen på kommunens gator och
torg har nu börjat. I år startar sopningen i
Deje med gång- och cykelvägarna för att
sedan fortsätta i Forshaga. Därefter sopas
gatorna, först i Deje och Olsäter, sedan i
Forshaga. Arbetet slutförs under maj
månad. Banvallen mellan Deje och
Forshaga har sopats och sträckan
Forshaga-Ulvsby kommer att sopas
snarast efter det att is och snö är helt
borta.

Inte bara kommunen städar utan det gör
även många villaägare. Tänk på att efter
vårstädningen i trädgården köra ris och
annat till Katrinebergs återvinningscentral
och att förankra materialet väl på väg dit.

Som vanligt är det mycket klagomål som
rör hundlatrinerna. Kommunen har f.n.
ett hundratal hundlatriner uppsatta och
de sköts av kommunens personal som
tömmer dem i genomsnitt var fjortonde
dag. Placeringen av latrinerna är ständigt
föremål för diskussion inom
parkavdelningen med syfte att försöka
hitta de mest lämpliga platserna.
Hundlatrinpåsarna skickas till förbränning
vilket innebär att det också går bra att
lägga påsarna i den egna soptunnan.

Förvaltningen har gjort ny upphandling
av skötsel av Katrinebergs
återvinningscentral samt grönyteskötsel.
Den senare som de senaste fyra åren
sköts av Samhall får nu en ny entreprenör,
nämligen Svensk Markservice. Företaget
är baserat i Uppsala men anlitar Värmlands
Maskinring för arbetet. Skötseln av
återvinningscentralen kommer även
fortsättningsvis att handhas av Pallins

Åkeri, Deje. Bägge avtalen är treåriga.

Ett stort investeringsprojekt under året är
asfaltering av den gamla NKLJ-banvallen
från Deje till kommungränsen mot
Munkfors. Totalt är det en kostnad på 8,5
miljoner kronor varav kommunen får
bidrag med ca 4 miljoner kronor från LIP
(lokala investeringsprojekt). Under
hösten 2003 röjdes banvallen fram till
travbanan vid kommungränsen.
Upphandling av beläggningsarbetet görs
i samarbete med Munkfors och Hagfors
kommuner och entreprenör kommer att
utses i slutet av april. Arbetet i Forshaga
kommun börjar i maj med schaktarbeten
och uppgrävning av banvallen medan
beläggningsarbetet beräknas påbörjas
efter semestern och vara klart senast i
oktober 2004.

Arbetet med att installera kommunalt
vatten till boende i Östra Deje är i det
närmaste slutfört. Totalt får 41 hushåll i
Östra Deje nu dricksvatten från
vattenverket i Forshaga.

Den stora ombyggnaden av gatu- och
ledningsnäten i Grossbolsområdet i
Forshaga började den 29 mars efter
vinteruppehållet. Arbetet börjar med
Grossbolstorpsvägen och Slättvägen
samt med gång- och cykelvägen på
Grossbolsgatan och fortsätter sedan med
resterande gator i området. Skanska
kommer att ha flera arbetslag igång och
det kommer tidvis att innebära
olägenheter för boende och trafikanter.
Information har skickats ut till boende i
området och det finns mer att läsa om
projektet på kommunens hemsida.

Tekniska informerar
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Under våren 1993 gjordes en kundattityd-
mätning i Deje simhall.
Vi frågade våra badgäster ett antal frågor
om simhallen med syfte att få en uppfattning
om verksamheten och anläggningen drivs på
ett bra sätt och vad som eventuellt kan
förbättras eller förändras. Under våren 04
har samma mätning gjorts igen. Denna gång
för att även kunna jämföra 1993 års siffror.

De frågor vi ville ha svar på var
1. Badets tillgänglighet
2. Badets öppettider
3. Mera bad dagtid
4. Prisnivån
5. Hur viktigt är personligt bemötande
6. Utrustningen i simhallen
7. Aktiviteterna i simhallen
8. Utrustningens kvalitét
9. Anläggningens hygien
10. Hur viktigt är gott om plats i badet
11. Hur viktigt är gott om plats i

omklädningsrummen
12. Hur viktig är vattentemperaturen
13. Allmän uppfattning om simhallen

1993 tillfrågades 98 personer i
fördelningen män/kvinnor samt
åldersgrupperna >17 år, 18-25 år, 26-59 år
samt < 60 år.
2004 har 114 personer tillfrågats, fördelade
inom samma grupper som 1993.

Här följer en sammanställning av
resultaten för respektive fråga.

1. Badets tillgänglighet
2004: 90 % av alla tillfrågade tyckte att
tillgängligheten var god eller utmärkt, 7 %
att tillgängligheten var acceptabel och 3 %
att tillgängligheten inte var
tillfredsställande.
Ingen skillnad mellan män, kvinnor. De
som inte tyckte att tillgängligheten var
god var alla över 60 år. Ingen skillnad i
svaret från 1993.

2. Badets öppettider
2004: 76 % tycker att öppettiderna är
lagom, 18 % vill ha mera öppet och 6 %
tycker att vi kunde ha mindre öppet.
1993: tyckte 80 % att öppettiderna var lagom,
17 % vill ha mera öppet och 3 % mindre.

3 Mera bad dagtid
2004: 66 % skulle inte bada mer för att vi
hade mera öppet på dagtid, men 20 %
skulle bada mera.
1993: 45 % skulle inte badat mer, medan
34 % ville ha mer öppet dagtid.

4. Prisnivå
2004: 80 % tycker att prisnivån är lagom
mot 85 % 1993.

5. Hur viktigt är personalens
bemötande

2004: 80 % tycker att personalens
bemötande är viktigt eller mycket viktigt.
3 % tyckte inte att det var viktigt.
17 % ansåg att det har viss betydelse.
1993: 77 % tyckte att det var viktigt.
6 % att det inte var viktigt.

6. Badets utrustning
2004: 61 % tycker att badets utrustning
är bra eller utmärkt , 10 % att utrustningen
är för knapp medan 29 % tycker att den är
tillräcklig.
1993: 67 % tyckte då att utrustningen var
bra eller utmärkt, 7 % var inte nöjda.

7. Badets aktiviteter
2004: 54 % är nöjda eller mycket nöjda
med de aktiviteter som finns idag, 2 % är
inte nöjda medan 44 % är osäkra.
1993: 72 % var nöjda eller mycket nöjda,
23 % osäkra och 1 % var inte nöjda.

8. Kvaliteten på utrustningen
2004: 80 % tycker att utrustningen har
bra eller mycket bra kvalitet 2 % att
kvaliteten är dålig och 18 % att den är
tillräcklig.
1993: Samma siffror.

9. Badanläggningens hygien
2004: 89 % tycker att anläggningens
hygien är god eller utmärkt, 11 % att den
är acceptabel.
1993: 78 % tyckte att hygienen var god
eller utmärkt, 14 % acceptabel och 8 %
dålig.

10. Hur viktigt är gott om plats i badet
2004: 64 % tycker att det är viktigt, 8 %
att det är oviktigt och 26 % att  det har
viss betydelse.
1993: Samma siffror.

11. Hur viktigt är gott om plats i
omklädningsrummet
2004: 61 % anser att detta är viktigt, 8 %
att det är oviktigt.
1993: 72 % ansåg att det var viktigt, 3 %
att det var oviktigt.

12. Hur viktigt är vattentemperaturen
2004: 51 % tyckte det var viktigt eller
mycket viktigt medan 8 % anser det vara
oviktigt.
1993: Samma uppfattning.

13. Allmän uppfattning om simhallen
2004: 48 % har en god allmän uppfattning
om simhallen, 46 % mycket god och 6 %
tillfredsställande.
1993: 22 % god uppfattning och 78 %
mycket god.

Inga större förändringar går att urskilja i
jämförelse mellan dessa mätningar,
hygienen anses bättre däremot ansågs
våra aktiviteter vara bättre för 10 år sedan.
Den allmänna uppfattningen var bättre för
10 år sedan.

Ur de kommentarer som fanns möjlighet
att tillägga kan vi urskilja följande:

• För män har det inte lika stor
betydelse som för kvinnor med
varmt vatten och gott om plats.

• Kvinnor har mer synpunkter än män
på hur toaletter och omkl rummen
ser ut.

• De negativa kommentarer som
förekommer gäller att det är
ofräscht och  ventilationen är
undermålig i omkl.rummen.
Dessutom vill flera , särskilt de yngre,
ha ett modernare och större gym.

• Personalen får ett mycket gott betyg.

Vad kan vi dra för slutsats av mätningen?
Det vi skulle behöva förändra och
förbättra är omklädningsrumsdelen. Vi har
bara ett litet omklädningsrum för herrar
respektive damer med 75 skåp i varje och 4
duschar. Självklart önskvärt med större
ytor vid hög belastning. Ventilationen är
inte heller bra det får vi hålla med om. Små
omklädningsrum ser fort ostädade ut men
där får vi förbättra oss och försöka se till
att det blir fräschare. Simhallen
renoverades senast 1992, det är säkerligen
dags igen.

Ett nytt större gym har vi i personalen haft
högt upp på önskelistan under många år
så det förstår vi också att det
kommenteras om. Som någon uttryckte
det behöver en anläggning komma med
nyheter då och då för att behålla sin
attraktionskraft och ett nytt gym skulle
säkerligen locka många nya och gamla
gäster.

Vårt utbud verkar vara bra. Personalen är
omtyckt vilket också är mycket positivt.
Den allmänna uppfattningen om simhallen
får vi vara nöjda med även om givetvis
allting går att förbättra.

Tack alla ni som tog er tid och svarade på
våra frågor.

Deje simhall
Annica Karlsson
Simhallsföreståndare

Kundattitydmätning i Deje simhall
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”Hjärteväxt” är ett begrepp som alla barn
och föräldrar på Grossbolsskolan väl
känner till. Det handlar om att på ett så
konkret sätt som möjligt arbeta med
värdegrundsfrågor, att förankra det man
säger och det man gör i hjärtat och i
 ”tänket”.
Inför varje läsår väljer föräldrar, personal
och barn ut 5 punkter som man sedan
under läsåret jobbar extra mycket med.
En av punkterna  i  ”Hjärteväxt” handlar
om att använda ett vårdat språk.
Under veckan har man i klasser utgått
från ordet VÅRDA.
Vad betyder ordet?
Tagit reda på vad man kan vårda…
…kroppen, växter, djur…
Hur gör man när man vårdar?
Vad händer om man inte vårdar?…
Vad är språk?
Att vårda språket- vad betyder det? Att
var dum och ful- om någon säger det,
hur känner jag det då?
Vad händer om man slutar vårda
språket?…
Det finns förstås mycket allvar bakom
det här, för fula ord och tillmälen har
blivit mycket vanlig bland barn.
Här på Grossbolsskolan vill vi på ett
konkret sätt visa att det inte är okej att

Dumpa det dåliga språket!
använda det, genom att göra ett bål av
alla fula ord och låta de brinna upp.

I en manifestation samlades barn,
personal och föräldrar i idrottshallen.
Vi hade glädjen att få ha världsmästaren
Stefan Holm hos oss som ju är en god
förebild för många barn och ungdomar.

I sitt anförande uppmuntrade han
barnen till att våga vara sig själva och
visa respekt för varandra. Han önskade
oss lycka till i vårt fortsatta arbete med

”Hjärteväxtarbetet”.
Christer Halvarssons medryckande
sång och gitarrspel var ett festligt
inslag vid tillfället.

Efter samlingen köade barnen utanför
idrottshallen med lappar i handen, där
de hade skrivit ner fula och sårande
ord som de inte ville veta av mer, såna
som gör en ledsen. De kastades på
elden och så kunde man själv se hur
orden blev lågornas rov!!!
Arbetet med att vårda språket
fortsätter….
Det gäller att träna sig på att  uttrycka
sina egna känslor och förstå andras
utan att såra andra samt bygga upp en
egen beredskap för vad jag säger
istället.

Hälsningar från Grossbolsskolans barn
och personal!!!

Ekonomi-Tjänst är ett företag

Vi sysslar med redovisning
Värmländsk Ekonomi-Tjänst

som Britt-Marie Karlsson 1999 köpte av
Deloitte & Touche.

När Värmländsk Ekonomi-Tjänst startade
1999 var det som ett enmansföretag men
allt eftersom verk-samheten utvecklades
utökades också personalstyrkan med 1
person från år 2001.

Företaget sköter den löpande redovis-
ningen åt många företag som till största
delen återfinns i Värmland.  Att handha
företagens redovisningar gör att man får
god insikt i företagens vardagliga problem
och även förstås glädjeämnen.

Att företagen har svårt att få tiden att räcka
till, och ibland även kunskapen, att använda
de ekonomiska rapporterna som ett bra
underlag för den framtida planeringen är

lite synd enligt både Britt-Marie och Anneli.
Ett bra instrument för den dagliga
verksamheten är en resultatrapport om
den används på rätt sätt. Det är viktigt
att komma ihåg att en resultatrapport
beskriver något som har hänt.

Ett annat tips från Värmländsk Ekonomi-
Tjänst är att använda delårsbokslut som
ett bra underlag för planering av verk-
samheten avslutar Britt-Marie.

Värmländsk

Utbyggnaden av bredband i Forshaga
kommun pågår nu för fullt. Två orter
inom kommunen beräknas vara
färdigställda till lanseringen i augusti
och resterande orter kommer att
färdigställas under hösten. De orter som
ingår i utbyggnaden är följande

Ort Beräknat färdig
Forshaga och Deje aug. -04
Olsäter och Tjärnheden nov. -04
Östra Deje / Tången, Mölnbacka

runt årsskiftet

Bredbandsutbyggnaden i full gång!
För dig som bor i Forshaga kommun och
är ansluten till de stationer som byggs,
innebär detta att du kommer att få tillgång
till bland annat ett snabbare internet.
Lösningen bygger på ett så kallat öppet-
nät koncept. Teracom tar rollen som
nätägare och operatör och öppnar nätet
för tjänsteleverantörer som vill agera på
denna marknad. Du som privatperson
eller företagare i Forshaga kommun får då
tillgång till ett konkurrenkraftigt utbud av
tjänster i detta bredbandsnät.

Tre tjänsteleverantörer är klara och fler är
på ingång. De klara är Bahnhof, Rix
Telecom och Calypso. Utbudet i nätet
kommer tjänsteleverantörerna att paketera
inför lanseringen i augusti.

På portalen www.teracom.se/varmland på
Teracoms webbplats hittar du mer
information och kan följa utbyggnaden
steg för steg. Denna portal når du också
via kommunens webbplats.

Mats Rydin
Teracom AB
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 16 (16-18 april)
Fredag:  Falukorv, senapsås, potatis, grönsaker. Kräm
Lördag: Strömmingslåda, potatismos, ärtor. Äppel kanel kräm
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker. Chokladpudding

Vecka 17 (19 - 25 april)
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

Vecka 18 (26 april - 2 maj)
Måndag: Oxbringa, pepparotssås, potatis, grönsaker. Nyponsoppa
Tisdag:  Fisk Bordelaise, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Onsdag: Pytt i panna, stekt ägg, rödbetor. Frukt
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt
Fredag:  Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa
Lördag: Stekt fisk, remoladsås, potatis, ärtor. Chokladpudding
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, grönsaker. Päron och vaniljsås

Vecka 19 (3 - 9 maj)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Tisdag:  Kalops, rödbetor, potatis. Fruktsoppa
Onsdag: Stekt strömming, potatismos, morötter. Frukt
Torsdag: Korvrätt, grönsaker, potatis. Ananaskräm
Fredag:  Köttfärsbiffar, sås, potatis, grönsaker. Aprikossoppa
Lördag: Fisk i ugn, sås, potatis, ärtor. Kräm
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 20 (10 - 16 maj)
Måndag: Stekt fläsk, bruna bönor, 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, potatis, stuvade grönsaker.
                Apelsinsoppa, banan
Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm
Söndag: Pepparotskött, sås,potatis, grönsaker. Marängsuisse

Vecka 21 (17 - 23 maj)
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

Skollunch
Forshaga och Deje skolor

Vecka 17
19/4  Penne al la carbonara.
20/4  Soppa ,mjukt bröd ,pålägg.
21/4  Ugnsfisk ,kall sås, potatis.
22/4  Frukostkorv, potatismos.
23/4  Chili-con-carne.

Vecka 18
26/4  Pytt-i-panna, rödbetor.
27/4  Lasagnette Paprigano.
28/4  Överraskning
29/4  Färsjärpar, sås, potatis.
30/4  LOV

Vecka 19
3/5   Gryträtter, ris,/potatis.
4/5   Schnitzel, sås, potatis.
5/5   Tonfisksås, pasta.
6/5   Soppa, mjukt bröd, pålägg.
7/5   Köttfärs i ugn, potatis &brunsås.

Vecka 20
10/5  Pannkaka, sylt, keso.
11/5  Biff Stroganoff, ris.
12/5  Fisk Crispy, filsås, potatis.
13/5  Ugnstekt falukorv, potatismos.
14/5  Köttfärssås, spagetti.

Vecka 21
17/5  Kokt höns, currysås, ris.
18/5  Lasagnette Sole Rosso.
19/5  Köttbullar, sås, potatis.
20/5  LOV
21/5  LOV

Vecka 22
24/5  LOV
25/5  Sambalgratinerad fisk, potatis.
26/5  Korv Stroganoff, ris.
27/5  Soppa, mjukt bröd, pålägg.
28/5  Wraps.

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

Wermlands inlinelopp
19 juni 2004

Sista anmälningsdag är 31 maj
För info. kontakta:

Hertzöga kansli 054 - 53 12 90
Monica Fernqvist (kväll) 0552 - 220 23
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Bebisuppvaktning!!!
Kommunalrådet Angelica Rage ser uppdraget att besöka alla
nyfödda och deras familjer som en ”guldkant på sitt politiska

uppdrag”. Hennes besök aviseras alltid, både av BVC och från
kommun-kansliets sida.

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

Se sista sidan.

Detta händer i Forshaga
APRIL

18 Kl. 18-20 Folkdans i Hvilan, Forshaga, Forshaga Folkdansgille, Ulleruds Folkdanslag
20 Kl. 9.30 Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Sportfiskeakademin

presenteras av P O Söderqvist
20 Kl. 15 Vårens modevisning i Forsgården, Forshaga
23 Kl. 14.30 Cafédag på Åshöjda, Ullerudsgården, Deje. Tilltugg och underhållning
24 april-2 maj ”Sagolik konst”. Jan Axelsson ställer ut acryl och oljemålningar i

Forshaga Folkets hus. Vernissage 24 april kl. 12
24 Kl. 15.30 Vårsånger med Forshaga Manskör på Ullerudsgården
25 Kl. 14 Vårsånger med Forshaga Manskör på Lintjärn
25 Kl. 16 Sång i vårtid, Missionskyrkan, Forshaga. Med Fredriksson,

Sune Byström och församlingens sångare
25 Kl. 18-20 Folkdans i Mons Församlingshem, Deje, med Forshaga Folkdansgille,

Ulleruds Folkdanslag
27 Kl. 9.30 Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga.

Sköna maj välkommen...Forshaga Manskör
30 Kl.20.00 Valborgsmässofirande, Forshaga hembygdsförening.

MAJ
2 Kl. 18-20 Folkdans i Hvilan, Forshaga, Forshaga Folkdansgille, Ulleruds Folkdanslag
4 Kl. 9.30 Frukostklubben, Församlingshemmet, Forshaga. Leif Hultins trio
8 Kl. 20.30-01.30 Dansgala med Drifters och Hülphers i Ängevi Ishall.
9 Kl. 18-20 Folkdans i Mons Församlingshem, Deje, med Forshaga

Folkdansgille, Ulleruds Folkdanslag
11 Kl. 9.30 Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. En sockerbagare här

bor i staden....Sture Ekegren, Säffle. Samarr. med Vuxenskolan i Forshaga
14 Kl. 18 Vårsupé på Forsgården, Forshaga. Pris 75 kr
15 Kl. 11-15 Metetävling Kvarntorpsälven. Internationellt mete, 2-mannalag
15 Kl.10 Örtagårdsdag, Forshaga hembygdsförening. Läs mer
16 Kl. 16 Missionskyrkans vårfest på Hembygdsgården i Forshaga.

Avslutning för ungdomsgrupperna, Mats Fredriksson, ledare & ungdomar
16 Kl. 18-20 Folkdans i Hvilan, Forshaga, Forshaga Folkdansgille, Ulleruds Folkdanslag
18 Kl. 9.30 Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Kärlekens sånger

med Mona Nylin. Samarr. med Vuxenskolan i Forshaga
20 Kl.10-16 Samlarmässa Ängevi ishall
23 Kl. 18-20 Folkdans i Mons Församlingshem, Deje, med Forshaga Folkdansgille,

Ulleruds Folkdanslag
25 Kl. 9.30 Frukostklubben i Församlingshemmet, Forshaga. Terminsavslutning,

hemlig resa
29 Kl. 14 ”Snigel Blå”, barnprogram i Forshaga Folkets park
30 Kl. 18-20 Folkdans i Hvilan, Forshaga, Forshaga Folkdansgille, Ulleruds Folkdanslag

JUNI
5 Kl. 11 Mopedrally med start från Hembygdsgården i Deje. Arr. Pepitamoped
5 Kl.11-15 Metetävling Vartorpstjärn. Internationellt mete, 2-manna lag.
6 Kl. 18-20 Folkdans i Mons Församlingshem, Deje, med Forshaga Folkdansgille,

Ulleruds Folkdanslag

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.

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

Manusstopp och utgivningsdatum
för KommuN-KontakteN

Nr Manus Utgivnings-
-stopp dag

4 26 maj 9/10 juni
       Sommaruppehåll

5 18 augusti 1/2 sept.
6 22 september 6/7 okt.
7 20 oktober 3/4 nov.
8 24 november 8/9 dec.
Inkom gärna med material i god tid.
Vänligen, Mattias Sköld  tel: 054 – 17 20 10
e-post: mattias.skold@forshaga.se

För tionde året i rad är ni välkomna till SISU Forshaga SK:s Löp
o Lek, Spring o Finn för barn födda mellan 1988 och 1998 och

som börjar den 28 april klockan 18.15 vid SISU-gården och
fortsätter, onsdagar vecka 19  till 22, med klubbmatch och

efterföljande Minijogg i Karlstad.

Vi önskar få Din anmälan före den 22 april med angivande av
namn, adress, telefon

och födelsedatum.

Gör Din anmälan till Rose-Marie Jonsson, Telefon 054-87 14 39.
SISU Forshaga SK, Löp o Lek Spring o Finnverksamheten
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Andreas Wållgren Gustav Hagelin Hilda Edhlund

Lill-Claes Karlsson Luna Eliasson Oliver Hallberg

Tilda Hägmark Tilda Johansson Wilma Dedorsson


