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Torsdagen den 27 maj var det dags
för årets upplaga av Grossbolsskolans
dag. Det innebär en skola och skol-
gård fylld av aktiviteter. I det vackra
försommarvädret kunde man göra
loppisfynd, handla växter och grönt, gå
tipspromenad med chans att vinna en
tårta och när magen kurrade fanns
nygrillad korv att mumsa i sig. I klass-
rummen fanns en mängd utställningar
och underhållning av varierad art att
beskåda. Pengarna som eleverna får
in under dagen går till saker som
eleverna själva beslutar om, oftast
lekredskap. Högt upp på listan står en
kompisgunga där 4-5 barn kan gunga
samtidigt, berättar Gunnel Solberg,
assistent och Rakel Lindgren, lärare.

Grossbolsskolans dag 27 maj

Som avslutning efter alla upplevelser
satt det fint med en kopp kaffe och en
bulle...men kanske skulle jag gå till-
baks och få lite handmassage ändå...

Tackar gör
Mattias Sköld
informatörHär var det plantor, växter var det här...försäljningen gick för högvarv

God entreprenörsanda! Hand-
massage lockade ett flertal

F 1-2 Gröna Huset har under vår-
terminen arbetat med tema rymden...

...och delar av arbetet visades upp i
en stor rymdutställning

Duniya Jahish och Shkurte Muslija
önskade att pengarna som

samlades in under dagen skulle
räcka till en kompisgunga
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     Nr Manusstopp Utgivningsdag

      5 18 augusti 1/2 september
      6 22 september 6/7 oktober
      7 20 oktober 3/4 november
      8 24 november 8/9 december

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

Angelicas kommentar

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

Nu är det bråda tider. Det är mycket
som skall avslutas eller överlämnas
innan semestern börjar:
Två föräldrar kom åkandes från Deje
och lämnade över namnlistorna till
stöd för Dejes högstadium.
Tvåtusensexhundrasjuttionio
namnunderskrifter hade de fått ihop.
Det känns mycket bra att Dejeborna
är så nöjda med sin skola.
Nu hoppas vi att barnantalet håller i
sig, så att vi slipper fundera mer över
skolans framtid.

Vi får alla hjälpas åt att marknadsföra
Deje, som en bra ort att leva och verka i.
Fina bostadsområden, bra skola och
barnomsorg, simhall och snart en
större och uppfräschad idrottshall,
många fina affärer, trevliga lokaler för
företagare i Aktivum, duktigare små-
företagare, Uffes Blås, blomstrande
torg, trevliga och engagerade människor,
Deje Vandrarhem, Nklj-banan, en
jättestor utescen med häftig sommar-
underhållning, fiskesjöar, badplatser
och sköna vandringsleder vid Skidstugan,
bred väg från Karlstad så att vänner

och bekanta snabbt kan komma och
hälsa på, bra kollektivtrafik och
mycket, mycket mer.
När det lugnar sig på ena stället, så
drar det igång på andra ställen…
Tyvärr verkar Deje vårdcentral vara
hotad igen. Det råder personalbrist.
Vi hoppas att landstinget finner en
tillfredsställande lösning för Dejeborna.

Trevlig sommar!

Passa på att samla krafter. Nya
arbetsuppgifter väntar.

G r a t t i s ,
Räddningstjänsten i Deje
till segern i Brandkårstävlingen i

Värmland 2004.
I Deje f inns länets bästa brandkår!

Gömd & glömd konst
på Forshaga Hembygdsgård

”Eurydike”
av Hildegun Martinsen-Jones

Forshaga hembygdsförening kommer
tillsammans med Studieförbundet

Vuxenskolan och Forshaga kommun
att anordna en utställning i
Forshaga Hembygdsgård

20-22 augusti.
Konst som under årens lopp samlats

i kommunens ägo & som nu finns
placerade och utspridda i kommu-

nens lokaler kommer att visas
(Lars Lerin, Herman Reijers, Sven-Erik
Skotte, Eva Sköld, Ursula Ekberg m fl.).
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Motorerna vrålar ansträngt och
gruset sprutar kring hjulen på de
gamla knöliga saabarna på
folkracebanan i Munkfors. Bakom
ratten sitter ungdomar mellan 15
och 18 år från Forshaga och Deje
med ett lycksaligt leende på
läpparna. Det är uppkörningsdag
och om allt går vägen kan 18
ungdomar kvittera ut sina intyg på
genomförd folkracelicenskurs i
eftermiddag.

Initiativet kommer från föreningen
MEK, som föddes ur Centralskolans
”föreningstid”. Ett 20-tal ungdomar
träffas varje onsdag i tekniksalen på
Centralskolan för att skruva med sina
mopeder, svetsa mekarstolar, bygga
minibikes, skapa rustningar för
livespel eller något annat spännande
verkstadsprojekt. Morgan Lawner
handleder gruppen och hjälper dem
när de kör fast. Gruppen började sin
verksamhet för ett par år sedan och
de flesta killarna var med redan från
början. Under vintern började man
fundera på hur de skulle utveckla sin
verksamhet och sökte nya
utmaningar. Tankarna på att bygga en
folkracebil började ta form. Som en
start bestämde sig killarna för att gå
en förarlicensutbildning.
Med lite hjälp från Ungdomscentrum
fick de kontakt med Urban
Bergström, rallycrossprofil och
förarlicensutbildare från Sunne. Med
hjälp av Carina Sundberg från Deje

Fortbildning födde MEK
fortbi ldning, förar l icens, folkrace & FART

genomfördes teoridelen i
förarlicensutbildningen i Forshaga i
början av maj. Efter att Urban och
Carina lotsat oss igenom
utbildningsmaterialet med regler,
flaggsignaler, säkerhetsutrustning och
mycket annat avslutades kvällen med
ett teoriprov.
På Kristi Himmelfärdsdag var det
sedan dags att se om ungdomarna
bemästrade en bil på banan i
Munkfors. Förutom några varv på
banan fick de visa att de kunde backa
in mellan koner och parkera bilen på
ett säkert sätt samt köra förståndigt i
depån. Roligast var dock testerna på
den riktiga banan.
Efter några timmar i bilarna stod det
klart att alla 18 deltagarna hade de

Carina Sundberg instruerar och visar banan för intresserade
kursdeltagare

En av övningarna på banan gick ut på att köra jämnsides med en kompis
hela varvet, utan att stöta ihop eller komma för långt ifrån varandra

Deltagarna delades in i mindre
grupper och fick öva körning och

manövrering i flera miljöer

Joachim Nilsson på
Ungdomscentrum delar ut det

påskrivna och stämplade intyget
på genomgången förarlicens-
utbildning till Jenny Rudsberg
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kunskaper som krävdes och Urban
signerade certifikaten som berättigar
till en folkracelicens efter genomförd
debutanttävling.

Forts. Fortbildning födde MEK

 Inte nog med att man fick köra folkracebil. Munkfors motorklubb bjöd
kursdeltagarna på dricka och bullar också!

Det lär inte dröja innan ungdomarna
återigen sitter bakom ratten, för när
man lyssnade på diskussionerna på
hemvägen var det ingen tvekan om
att det skulle byggas bilar och åkas

folkrace igen inom en snar framtid!

Janne Johansson
Ungdomscentrum

Roland Persson, ordförande i
Munkfors motorklubb, ger de sista
instruktionerna inför en av många

rundor på folkracebanan

Att vara förälder och vuxen är viktigt,
roligt och stimulerande och på många
sätt ett långt äventyr, men också
slitsamt, oroligt och frustrerande.

Under hösten 2003 var psykolog
Hans-Gunnar Storm i Kyrkans
församlingshem och föreläste om ”En
helhetssyn på barn och ungdomars
uppväxtvillkor”. Efter föreläsningen
erbjöds föräldrarna skriva på en
intresseanmälan om de ville vara med
i en samtalsgrupp. Många var
intresserade, ca 20 stycken anmälde
sitt intresse.

Under våren har vi samlats i Träffens
lokaler var tredje
söndagseftermiddag. Vi har inlett
samlingen i storgrupp, tillsammans
med någon som föreläst för oss, för
att sedan fortsätta samtalen/
diskussionerna i mindre grupper.

Att möta andra som också är

föräldrar, med samma frågor och
funderingar som jag själv, är mycket
berikande. Jag får ta del av andras
värderingar och hur andra tänker om
sin föräldraroll. Att tillsammans med
andra samtala om gränssättning och
uppfostran kan leda till att jag själv
blir tydligare i min föräldraroll.
Tillsammans kan vi bli starkare och
agera på ett annat sätt än när vi står
ensamma i vår roll som fostrare och
vägledare.
Därför vill vi fortsätta våra
samtalsträffar.

En utvärdering efter vårens träffar
har gjorts och vi ska nu med detta
som grund planera höstens träffar. Vi,
det är, Anette Karlsson (Social- och
omsorgsförvaltningen) Ann-Kristin
Källström (Svenska kyrkans diakoni)
och Ulrika Fransson (Sensus
studieförbund).

Ni som var med under våren får

automatiskt en inbjudan till hösten.

Du som inte var med, men som skulle
vilja delta under hösten, kontakta
Ann-Kristin Källström 054-87 04 59,
070-673 08 08 eller
Anette Karlsson 054-17 20 15.

Under hösten planerar vi dessutom
föreläsningar om berör föräldrarollen
på olika sätt.
Vi har bjudit in Alf B Svensson  som
kommer att föreläsa om relationen
mellan man och kvinna och
föräldraskap.

Ann-Kristin Källström
Anette Karlsson

Att leva tillsammans & att våga vara vuxen!
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Området vid Forshagaforsen och
Sportfiskecenter är också ofta ut-
satt för omfattande skadegörelse.
T.ex. uppeldade sittgrupper, sopkärl,
papperskorgar, i princip allt som det finns möjlighet att
sätta fyr på. För att få fart på elden har ibland bensin
använts som bl.a. medfört stora skador i asfalten på
parkeringsplatsen.

Eldsläckare avsedd för campinggäster har tömts och sedan
försvunnit. Vad händer om brand uppstår i ett fordon eller
husvagn på campingen och brandsläckaren är tömd eller
borta?

Svår nedskräpning i området sker allt som oftast vilket
medför extraarbete för personalen.
På området vid G:a kommunförrådet sker klottring på allt
som står uppställt, sittgrupper som ska placeras ut längs
Klarälven och Klarälvsbanan (NKLJ) är fulla av klotter. Det
är även vanligt med stölder av upplagt material på området.

Att ersätta skador som uppstått genom skadegörelse kostar
skattepengar dels till material och för arbetskraft, en
sittgrupp 3000 till 8000 kr beroende på utförande, en
eldsläckare som ska ersättas 2000 kr o.s.v.
Åtgärder som är planerade för att höja trivsel och service
för kommuninnevånarna kanske försenas eller rent av inte
kan genomföras på grund av att de pengar som finns måste
användas till reparationer efter skadegörelse runt om i
kommunen.

Låt oss tillsammans hjälpas åt att vara aktsamma om de
”uteplatser” som finns för friluftsliv och rekreation så att de
överlever sommaren och  många fler.

Trevlig sommar önskar personalen på Sportfiskecenter och
Forshagaforsens Fvof genom Lars Emilson

Alla längtar nog –som jag- efter sommar och sol och
semester med många sköna lata dagar vid våra sjöar.
Skivtjärn en vacker sommardag lockar många besökare.

Vad jag inte längtar efter däremot är att få röja upp efter de
som roar sig med att slå sönder, elda upp eller skräpa ner
denna fina badplats.

Sedan 1989 har vi haft badvärdar vid Skivtjärn sex veckor
på sommaren som servar allmänheten med servering,
märkestagning och lekmaterial och städning.Detta har varit
mycket uppskattat inte minst hos de besökare som kommit
från andra kommuner. Det har också varit ett attraktivt
feriearbete för de ungdomar som skött denna verksamhet.

Sommaren 2003 slogs alla negativa rekord. Sju stycken
inbrott i kiosken där i princip allt som gick att slå sönder
slogs sönder såsom dörr, glassbox, kassaapparat,
snaxmaskin mm. Dessutom förstörd glass och godis varje
gång. En uppeldad bryggsektion, stulen bil, cyklar på botten
bland mycket annat. Efter sjunde inbrottet gav vi upp. Vi
fick helt enkelt stänga kiosken. Tyvärr verkar det finnas de
som inte vill att denna verksamhet ska få fortsätta.

Vi kommer inte att ha råd med att bedriva verksamheten vid
Skivtjärn om den hela tiden saboteras. Det kostar pengar,
mycket pengar med all denna förstörelse. Pengar som vi alla
säkerligen vill placera i något mycket trevligare.

Jag hoppas att många vill hjälpas åt att hålla koll på Skivtjärn
i sommar så att sommaren 2004 inte blir den sista sommaren
med verksamhet där. Ta en promenad med hunden eller lägg
löpturen vid Skivtjärn. Ju fler vi är som besöker badplatsen
kvällstid desto svårare för de som vill sabotera den.

Personalen i Deje simhall som ansvarar för
badvärdsverksamheten genom Annica Karlsson

Föreningen Karavanen har sedan 2001
haft ett utbyte med Chefchauen i Marocko.
Samarbetet  planerades starta genom EU,
men fick aldrig luft under vingarna, då
inte ens ansökan besvarades.
Kommunalrådet i Chefchauen tog
kontakt med en svensk-marockan i
Stockholm som sedan förmedlade
kontakten till Biståndsprojektet i Deje.

Samarbetet har bestått av att en
delegation från Forshaga varit nere på
studieresa.och haft besök från denna
fattiga stad uppe i Riefbergen.
Dessutom har tre containrar med
sjukhusmaterial och andra hjälpmedel
skickats ner. Karavanen har bl.a. hjälpt
kvinnorna i en liten bergsby norr om

Omfattande skadegörelse

staden med material till en syfabrik,
med bl.a. skänkta symaskiner och visst
material till  en cous-cousfabrik.
Karavanen fick god kontakt med en
kvinnoförening och till ett
utbytesprojekt har Forshagas hjälp-
organisation fått 315.000 kr från Sala-
Ida, som är en underorganisation till Sida.
Projektet som gäller lika för lika innebär
att åtta personer från Forshaga åker ner
till Marocko i juli, för att lära sig om hur
landets kvinnor, som ofta är analfabeter,
kan dra nytta av utbytet. Efter hem-
komsten i mitten av augusti kommer åtta
personer från Chefchauen till Forshaga.

Vid tidigare besök visade de marockanska
kvinnorna ett stort intresse för kvinno-

jouren, familjecentrum & gruppboende.
Det kan ha ett högt pris att kvinnorna lär
sig läsa & skriva, vilket inte är helt självklart.

Ett sådant utbyte ökar förståelsen för den
muslimska religionen och kulturen och
ger en bättre förberedelse i kontakten med
invandrare. Skolan har här en stor uppgift
i att förbereda eleverna som kommer i
kontakt med olika religioner och kulturer.
Vi vet att genom ökad kunskap kan vi
motarbeta främlingsfientlighet.

Förutsättningen för att projektet beviljades
var att lära av varandra & varandras kulturer.

MÖJLIGHETEN TILL ATT BLI  MEDLEM
I  KARAVANEN STÅR ÖPPEN FÖR ALLA.

Karavanens utbytesgrupp
gn/ Sigbritt Johansson

Forshaga skickar åtta till Marocko
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HK Brukspôjkeras duktiga ungdomar
gjorde vid årets Lilla VM i handboll åter
bästa möjliga reklam för sin förening.
- Ett besked om att vi har både bredd
och kvalité, säger föreningens ordfö-
rande Magnus Hultcrantz.
Lilla VM i Kristinehamn är traditionsen-
ligt den stora ungdomsmönstringen och
avslutningen på säsongen.
Finalpasset i Björkhallens ishall kom att
domineras av blå-gula spelare på planen
och hundratals supportrar på läktarna.
65 lag fanns med i Lilla VM.
Brukspôjkera hade åtta lag med i de sju
klasserna. Sex gick till final och tre vann.
Det gav 42 poäng och överlägsen seger
i kampen om ”bästa förening. Tvåan
Hammarö fick 22 poäng.
- Vi är en rätt bra klubb, log ledaren Ann
Sehlin-Hult, sedan hennes 90-tjejer vun-
nit finalen över Karlskoga med 4-3.
Tävlingsledaren Pelle Höij var imponerad
av ungdomarna från Deje.
- De har en gedigen ungdomsverksam-
het med många duktiga ledare. Framfö-
rallt tjejsidan, den håller svensk elitklass.
HKB gick till final i samtliga tjejklasser.
B-flickor -90, B-flickor -89 och A-flickor
vann sina finaler. A-flickorna vann fina-
len över Vålberg i sudden death där Malin
Gustafsson satte segerbollen.
- Jag hann inte tänka så mycket utan
försökte bara att gå in på mål. Sen hade
jag lite tur också, men det måste man ju
ha, sade Malin.
Damjuniorerna däremot förlorade
finalen mot Hellton i sudden death. Det
gjorde även A-pojkarna mot Hammarö.
I final var även B-pojkar -89.
B-pojkar -90 och Flickor -91 (som
spelade med ett år äldre tjejer) föll båda

Bästa förening i Värmland för femte året i rad
i sudden death i
semifinal.
Båda lagen var
alltså bara ett mål
från final.
Totalt sett en
fantastisk insats av
alla lag. Att HKB
för femte året i rad
blev bästa förening
vittnar om styrka.
- Vi har successivt
ökat styrkan på
ungdoms-
verksamheten. Och
den utvecklingen
vill vi fortsätta
med, säger Magnus
Hultcrantz
Engagemanget från
ledare och spelare
är det inget fel på.
Problemet i dagslä-
get är bristen på
träningstider.
Mängden av ungdomslag gör att utrymmet
per lag är mycket begränsad.
Noterbart är att Brukspôjkera inte har
problem att hitta intresserade ledare, men
att en del av dem ändå tvingas tacka nej.
 - Många av våra lag tränar mycket
tidigt och det är inte alla som klarar att
förena det med sina jobb. Men vi
hoppas det ska bli bättre med en
utbyggnad av sporthallen.

Finaler
Damjunior
Brukspôjkera-Hellton 7-8, sd
A-pojkar
Brukspôjkera-Hammarö 13-14, sd

Flickor -89 var ett av Brukspôjjkeras lag som vann guld i
Lilla VM. Övre raden från vänster: Camilla Berggren,

Urban Johansson (ledare), Lina Forss-Karlsson,
Emelie Björlin, Sara Nilsson, Susanne Larsson,

Ann Axelsson (ledare). Nedre raden från vänster: Sandra
Andersson, Jennifer Carlsson, Sofie Johansson, Sara

Molander, Johanna Englund. Liggande: Sofie Gustavsson
och Jessica Johansson.Foto: Kjell-Åke Karlsson

A-flickor
Brukspôjkera-Vålberg 5-4, sd
B-pojk -89
Brukspôjkera- Hammarö 8-14
B-flick -89
Brukspôjkera-Kristinehamn 9-5
C-flick -90
Brukspôjkera gul-Karlskoga 4-3

Semifinaler
C-pojk -90
Brukspôjkera-Grums 8-9, sd
C-flick -90
Brukspôjkera blå -Karlskoga 3-4, sd

Per Larsson

Disneyfestival i Deje

Den 25 april var det Disneyfestival i Deje Folkets hus. Dejefors Musikkår spelade välkända stycken ur Disneys filmer samtidigt som
Ulleruds Teateraktörer såg till att vi fick möta rollfigurerna (Alladin, Lejonkungen m fl) i en dans och showuppvisning.

7
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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

Ruth Rendell
Syndafallet
Regnet vräker ner över Sussex, floden
Kingsbrook har svämmat över sina
bräddar och åtskilliga hus står under
vatten. Kommisarie Wexford har fullt upp
med att hålla ett öga på vattennivån i sin
egen trädgård, när en Katrina Dade ringer
och berättar  att hennes barn och deras
barnvakt har drunknat i vattenmassorna.

Dykare sätts in i sökandet, men det är
något som inte stämmer. När så en
mediapamp hittar en bil med ett lik i
utkanten av sina ägor och försöker dölja
sitt fynd för polisen, inser Wexford att han
står inför ett av sina mest komplicerade
fall. Det som började som en förmodad
drunkningsolycka utvecklas snart till en
mordutredning som kommer att föra
honom till så avlägsna platser som
Uppsala i Sverige.

David Starkey
Elisabet -Vägen till tronen
Hon var ett utsatt barn och en ensam
kvinna i männens värld. Hon blev
Englands genom  tiderna främsta regent.
Elisabet föddes 1533 mitt i en konflikt av
politisk-religiös art. Henrik VIII skilde sig
från sin första hustru för att gifta om sig
med den protestantiska Anne Boleyn –
Elisabets mor. Detta ledde till en brytning
med katolska kyrkan och banade väg för
protestantismen i England.
Henrik VIII lät avrätta Anne Boleyn när
Elisabet var tre år. Hon förlorade
arvsrätten och fick växa upp med den
fanatiskt katolska äldre halvsystern Maria.
När Maria fick makten fängslades Elisabet
och sattes i Towern, där fick hon tack vare
sin taktiska skicklighet och intelligens
överlevde, och blev drottning.

David Starkeys stålande biografi över
Elisabet och hennes väg till tronen är en
stark skildring av hur hennes personlighet
och värderingar formades av en svår
uppväxt och hur hon utvecklades till en
skicklig aktör i det politiska intrigspelet.
Han berättar också om hennes utbildning,
hennes religiösa tankegångar och hennes
erfarenheter som kvinna. En historisk
biografi av högsta klass.

Pia Hagmar
Snöhögens hemlighet Dalslands deckarna
Vänta på mig! hojtar Leo, men Rambo har
redan försvunnit in i skogen.

Leo kämpar för att följa hundens spår. När
han rundar en yvig gran får                    han
syn på en märklig snöhög, säkert två
meter hög och rundad som en igloo. I den
gräver Rambo så att snön yr runt tassarna
på honom.
- Hit! ropar Leo.
   Men hunden reagerar inte. Han har
slutat gräva och står och på stela ben och
morrar. Raggen på ryggen står rätt upp
och hela den lurviga hundkroppen darrar
av upphetsning
 - Vad är det? undrar Leo. Vad är det du
har hittat?
 - Han känner sig plötsligt orolig och ser
sig nervöst omkring.
 Det är någonting hotfullt i luften som han
inte förstår…

Tove Appelgren
Sov nu, Vesta-Linnea!
Vesta-Linnea ska sova. Hon har hört två
sagor, sagt god natt åt storebror Paul-
Axel, pussat lillasyster Wendla, kramat
Viktor och mamma har sjungit för henne.
Men sömnen kommer inte.

”Men, mamma jag kan inte…”
”Jag kan inte tvinga dig att sova, men du
måste i säng…”
” Men mamma!”
””…för du lär ju alldeles säkert inte somna
om du står här, och det här är inget
barnprogram!”
Vesta-Linnea vill inte se på TV, hon vill
säga att hon genast börjar tänka på
brunnen men…
”Gå och lägg dig, gå och lägg dig, gå och
lägg dig!”
Vesta-Linnea kan inte sova ändå. Hur hon
än försöker.Mardrömmarna kommer. Men
om hon tassar till mammas säng  kan mamma
inte sova. Nästa dag är båda lika utmattade.

he  all    t w
Performed live by

P-floyd

WWW.DEJEFOLKETSHUS.COM
PROUDLY PRESENTS

DEJE, VÄRMLAND 30-31 JULI
FREDAG 19-02, LÖRDAG 11-02

BILJETTER: DEJE FOLKETS HUS 0552-100 84

Alla FABO:s hyresgäster
inbjudes till

Sommarfest
på

Forsgården
lördagen den 19 juni kl. 14-16

Kostnad: 10 kr per person

Sista anmälningsdag: 14 juni
till 054-87 37 47

Hjärtligt välkommen!
Forshaga hyresgästförening
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D e t t a  h ä n d e r  i  F o r s h a g a 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

JUNI
11 Kl. 19  Fotboll div V herr ”ÖDIK-Forshaga”, Tallmovallen, Ö. Deje
12-13 Fotboll ÖDIK Cup för pojkar födda 92,93 och 94. Tallmovallen, Ö. Deje
12 Kl. 14  Bodils Minicirkus, barn- och familjeföreställning, Forshaga Folkets park
13 Kl. 10  De Vilda Blommornas Dag. Upptäcksfärd i den vackra & unika nordiska

floran. Samling vid Mölnbacka herrgård. Ledare: Erik Eriksson & Gunnel Johansson
13 Kl. 10-14  Hemträdgårdens Dag i Folkets Park. Växtauktion(kl. 11.30), försäljning,

utställning, Forshaga Manskör (kl. 13), lotterier, kaffeservering.
13 Kl. 17  Bingo på Ängevi idrottsplats, Forshaga. Arr: Forshaga IF
13 Kl. 18-20  Folkdans i Hvilan, Forshaga, Forshaga Folkdansgille, Ulleruds Folkdanslag
16 Bankboken Cup, St/Sg. Forshaga Golfklubb, Dömle.
19 Kl. 10  Örtagårdsdag, Forshaga hembygdsförening.
19 Kl. 14  Barnens Wermlands Inlinelopp, Forshaga - Deje.
19 Kl. 14 och 16  Teater Ruth spelar familjeföreställningen Vårt-tårtan. Föreställning

ca. 40 min. i centrala Forshaga. Från 3 år och uppåt. Av & med Tina Bengtsson
19 Kl. 15  Fotboll div V herr ”Forshaga IF - IF Örnen”, Ängevi, Forshaga
19 Wermlands Inlinelopp, Karlstad - Deje 28,5 km. Spurtpris i Forshaga.
20 Kl. 17  Bingo på Tallmovallen, Östra Deje. Arr: ÖDIK
20 Kl. 17  Fotboll div IV dam ”Olsäter SK - Skoghall”, Olevi IP Olsäter
20 Kl. 18-20  Folkdans i Mons Församlingshem, Deje, med Forshaga Folkdansgille,

Ulleruds Folkdanslag
21 Kl. 19  Bingo på Ängevi idrottsplats, Forshaga. Arr: Forshaga IF
23 Kl. 19  Fotboll div VI herr ”Olsäter SK - Rottneros FK”, Olevi IP Olsäter
24 Kl. 18  Nyblivna clowner har premiäruppspel! Tina Bengtssons elever från clown-

skolan för barn visar prov på sina nya kunskaper. Forshaga Hembygdsgård
24 Kl. 19.30  Fotboll div V herr ”ÖDIK-IFK Velen”, Tallmovallen, Ö. Deje
25 Kl. 13.30  Midsommarfirande, Forshaga hembygdsförening.
25 Clownskolan för barn visar prov på sina nya kunskaper. Forshaga Hembygdsgård
26 Kl. 11  Högmässogudstjänst på Logen, kyrkkaffe. Forshaga hembygdsförening
26 Kl. 14 & 16 Clownskolan visar prov på sina nya kunskaper. Forshaga Hembygdsgård
26 Kl. 15  Friluftsgudstjänst hos Maja Eriksson i Bäckelid, Övre Ullerud
27 Kl. 17  Bingo på Ängevi idrottsplats, Forshaga. Arr: Forshaga IF
28 Kl. 14-20  Butorps sommarcafé öppnar för säsongen. Tipspromenad.
29 Kl. 18  Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent i Värmland, berättar. Butorps sommarcafé
30 Kl. 19  Fotboll div VI herr ”Olsäter SK - Emtarna”, Olevi IP Olsäter

JULI
1 Kl. 19.30  Fotboll div V herr ”Forshaga IF - Norra Ny FF”, Ängevi, Forshaga
2 Kl. 19  Fotboll div IV dam ”Olsäter SK - Ämtervik”, Olevi IP Olsäter
3-4 Kl.12  lör - kl. 12  sön  Vartorpsmaran Deje. 24-timmars metetävling vid sjön Emsen
4 Kl.11  Banhoppningsträning, 4 klasser med enkla banor för häst & ponny. Butorps ridbana
4 Kl. 17  Bingo på Tallmovallen, Östra Deje. Arr: ÖDIK
5 Bankboken Cup, gruppfinal. Forshaga Golfklubb, Dömle
5 Kl. 19  Bingo på Ängevi idrottsplats, Forshaga.  Arr: Forshaga IF
7 Kl.17  Tävling i kaninhoppning. Butorps sommarcafé
10 Kl.10  Örtagårdsdag, Forshaga hembygdsförening
11 Kl. 17  Bingo på Ängevi idrottsplats, Forshaga. Arr: Forshaga IF
11 Kl. 19  Musik i Sommarkväll med Mattias von Wachenfeldt, gitarr. Nedre Ulleruds kyrka
12-16 Golfvecka i Dömle. Forshaga Golfklubb.
15 Kl. 14  Forshaga PRO:s parkfest. Underhållning, sång, mm. i Forshaga Folkets park
18 Kl. 17 Bingo på Tallmovallen, Östra Deje. Arr: ÖDIK
18 Kl.17-19  Metartävling vid Åstjärn. Anmälan vid Butorps sommarcafé ca. kl. 16
18 Kl.19.20 ca.  Underhållning av Bröderna Öjeberget från Nyskoga. Butorps sommarcafé
19 Kl. 19  Bingo på Ängevi idrottsplats, Forshaga. Arr: Forshaga IF
20 Kl.19  ”Så länge hjärtat kan slå” - Tennander möter Taube. Lasse Tennander

framför egna låtar i en blandning med Taubes. Dyvelstens Flottningsmuseum.
25 Kl. 17  Bingo på Ängevi idrottsplats, Forshaga. Arr: Forshaga IF
25 Kl. 19  Musik i Sommarkväll med Lars H Carlsson, saxofon & sång. Övre Ulleruds kyrka
27 Kl.19  ”Öppen scen” - Ungdomar 14-25 år musicerar. Fri entré. Dyvelstens Flottningsmuseum
30-31 Pink Floyd helg i Deje. Gruppen P-Floyd från Skog i Dalarna kommer till Deje

Folkets hus. Boka biljetter på tel. 0552 - 100 84. Förköpsbiljetter 200 kr/dag.
31 Kl. 11-15  Metetävling Katrinebergstjärn, Deje, internationellt mete, 2-mannalag
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UKM, Årets länsfinal hade över 250
deltagare som alla håller på med Konst,
dans, poesi, musik eller spelar teater. I
år var det Kristinehamn som anordnade
den årliga och roliga UKM festivalen.

Vi samlades runt sex tiden på fredags
eftermiddagen vid Café träffen i Forshaga
för att starta vår gemensamma resa till mot
Brogårdskolan i Kristinehamn där vi
skulle sova.  Från Forshaga var vi 35
glada deltagare och ledare som såg fram
emot en händelserik och rolig helg.  Precis
som förra året när länsfestivalen ägde rum
i Hagfors åkte vi med en vinröd buss som
vår en utav våra glada ledare körde, och
ingen resa med en vinröd buss och en
glad ledare som Janne Johansson på
Ungdomscentrum, Forshaga går utan att
alla i bussen vrålar eller sjunger med till
låten ”Leende guldbruna ögon” med
Vikingarna ca femton gånger varje resa,
och alla sjöng (eller skrek) med i texten
och ibland kunde man höra en och annan
snygg stämma.

 Efter en inte allt för lugn resa till
Kristinehamn var vi tillslut framme vid
Brogårdsskolan där vi fick två klassrum
att dela på och fördelningen blev jämn,
det vill säga att dom äldre grabbarna och
tjejerna sov i det ena klassrummet och de
yngre fick sova i det andra klassrummet.

 Invigningen började runt åtta tiden, och
om ni har sett på förra säsongen utav
”Farmen” så kommer ni kanske ihåg
”Farmen Veronica”. ”Farmen Veronica”
kom till invigningen och berättade om
Kristinehamn och vad staden hade att
erbjuda för ungefär 300 nyfikna deltagare
och funktionärer i publiken.

Lite senare blev det dans till ett band som
spelade på ”Abourgine” instrument och
nästan alla var uppe och dansade till den
häftiga men ändå ovanliga musiken. En
bra och rolig invigning som inledde
helgen som skulle komma att bli ännu
roligare.

 Men för att invigningen var slut betydde
inte det att vi skulle gå och lägga oss,
tvärtom, för många var kvällen och natten
ung. Jag och Elin Larsson från Deje roade
oss med att gå till  ”korv mojjen”  för att
köpa korv, medan andra gick till Statoil
och köpte Oboy.

 Senare under kvällen fanns det en öppen

UngKulturMöts  vårens höjdpunkt!
sen där man kunde ”jamma” tillsammans
med varandra, sjunga en sång, dra ett
gitarr riff eller trumsolo om man ville det.
Och det var det många som gjorde men
ingen från Forshaga/Kil äntrade den
öppna scenen under fredagskvällen.
Istället spelade vi kort med varandra eller
bekantade oss med deltagare från andra
kommuner eller va uppe på rummet och
umgicks med varandra. Klockan som
tickade på snabbt under kvällen närmade
sig två och tre, många tyckte att det var
dags att sova, och korridorerna blev
mindre fulla, men det var ändå många som
var vakna och ”jammade” eller pratade.
Slutligen när klockan började närma sig
fem eller sex på morgonen insåg man att
det kanske behövdes ett par timmars
sömn innan lördagens shower,
workshops och kvällens kommande
”bravader”.

 På morgonen under lördagen var det ett
gäng trötta deltagare från Forshaga/Kil
som gick till matsalen för att äta frukost,
men humöret var ändå på topp!

 Nu var det dags för ”Workshops”. Under
de timmar som vi väntade på att showerna
skulle börja så skulle det vara kul att ha
något att göra, och det var vad
Workshopen var till för, man kunde välja
att lära sig mjölbatik, dansa Halling,
”jamma”, musikal, effektsmink och
liknande saker. Ett stort urval av saker att
göra. Vi spred ut oss på de olika
workshopen och var där i tre timmar och
bekantade oss med andra deltagare och
hade allmänt roligt! Vi lärde oss en del
nyttiga och roliga saker också.

 På lördagen bjöds vi på tre shower. I den
första showen som började klockan två
hade vi två bidrag från Forshaga/Kil med.
Den första att äntra scenen var 15-åriga
Julia Wingård från Kil, som spelade piano
och sjöng sin egenkomponerade ballad
”Why do i do?” Inte ett öga var torrt.
Näst ut från vår kommun var gruppen
”Emissary” Bestående av fem femton
åriga grabbar som går på Centralskolan i
Forshaga. Dom framförde et medley som
innehöll en del väl igenkända hårdrocks
bitar från gamla klassiker. Dom drog igång
publiken och fick dem at rocka. Under
första showen fick vi se många talanger,
vi bjöds också på lite ”Jungle Boogie”
av gruppen ”Funky Gang” från Torsby
och även lite R´n´b mot orättvisor från
Arvika.

 Efter showen vra det en mycket glad och
nöjd Julia Wingård som tillsammans med
de coola hårdrocksgrabbarna från
”Emissary” som gick på
konstutställningen som öppnade efter
första showen. Utställningen innehöll en
massa olika verk från konstnärliga och
fantasifulla ungdomar från olika orter i
Värmland. Bland dem fanns Oskar
Olofssons och Anton Höbers tavla kallad
”Happiness is a unwarm gun,
adrenalin” en snygg tavla som till ena
delen består av typiskt 60-tal och andra
delen av 90-tals graffiti. Och Elin
Larssons skiktmålning (oljemålning) av
en kvinna var liksom många andra verk
mycket proffesionella och fina.

Fortsättning nästa sida!

Ellinor Hägg  från Kil  visade hur en
gård i Kina kan se ut, på ett vackert sätt.

Bland alla konstnärer var det Forshaga/
Kil som dominerade i antal ”mästerverk”.
Med konstnärer som Elin Huatorpet,
Frida McIntosh, Moa Rosenberg, Emma
Persson, Katja Peshkova och Anna
Wibron är det inte så konstigt att de
flesta verk var signerade Forshaga/Kil.

 Och det blev återigen dags för dagens
andra show, där vi bjöds på hårdrock,
ballader, dans och dikter, i mycket hög
klass.

 Efter showen blev det en välbehövlig tre
timmars paus, som vi nyttjade till att gå
till matsalen och äta middag och sedan
blev det luftmadrasserna för många av
oss.

 Klockan närmade sig nio på kvällen och
lördagens sista show började. Där fick vi
höra allt från jazz till riktigt hård rock.
Medverkande från Forshaga/Kil under
denna show var ”Åkergatan102”
bestående av de två glada kils tjejerna
Evelina Hult och Lisa Ramfelt  som blev

Anton Höber och Tillla Hallberg-Jönssons
installation ”Reality TV-MTV up yours”.
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kompade av Karlstadtjejen Frida
Johansson, till låten ”En kungens man”
som dom framförde på ett snyggt och
dramatiskt sätt. Ett nästintill perfekt
framförande på en bra låt.

Sist ut att stiga upp på den maffiga
scenen på lördagen från Forshaga/Kil var
dans duon ”ToniC ToxiC” bestående av
Ehlin Sundström och Sofia Haglund,
båda från Forshaga. De var båda grymt
samspelta och dansade med en bra
koreografi till dunder hiten ”Superstar.

Stunden då vi packade ihop våra grejer
var då det kändes att nu kommer den här
otroligt roliga helgen att ta slut snart. Det
var lite vemodigt, men det var två shower
kvar.

Så blev klockan tre och den näst sista
showen satte igång. Denna show bjöd
precis som dom andra också på dans,
sketcher, hårdrock och ballader och
egenkomponerade låtar.

Bandet ”Mayija” från Forshaga
bestående av sex stycken
bandmedlemmar var bland dom tröttaste
på hela festivalen, men det syntes inte på
scen. När dom framförde sin egen
komponerade låt ”Like a Bird”
framfördes den på ett vaket och proffsigt
sätt, dom har ju varit med i dessa
sammanhang förr så det här skulle inte bli
några problem. Helt enkelt jättebra.

Sist ut denna show var kils bandet
”Cruel Frenzy” Nu blev det hårdrock!
Med sin liksom ”Mayijas”
egenkomponerade låt ”Gateway to the
unknown” ställde det på ett kaxigt sätt ett
ultimatum till publiken, som löd: ”Om ni
inte ställer er upp så spelar vi inte!”

Förståndig som publiken var så ställde de
sig upp och rockade till ”Cruel Frenzys”
grymma hårdrock. Publiken har under hela
UKM varit fantastisk. Och det finns inget
roligare än att uppträda inför en publik som
ger stöd, och vågar hänga med i musiken.

 Nu började det lida mot festivalens slut
och den sista showen började klockan fem
på eftermiddagen. Och återigen som i alla
andra shower så innehöll även denna dans
på hög nivå, samt musikinslag som rockade.
Nu var det bara jag kvar från Forshaga/Kil
som skulle uppträda. Jag var det andra scen-
inslaget i sista showen. Gissa om jag var
nervös de två sista minuterarna innan det
var min tur? Så blev det min tur och jag såg
publiken och jag hörde hur alla deltagare
från Forshaga/ Kil gav sitt stöd genom att
jubla. När jag sedan kom upp på scen så

När man stöder varandra sådär som vi
gjorde med varandra så blev det genast
mycket lättare att stå på scenen och bara
ha kul! Och det hade vi allihopa.

Efter showen packade vi in oss i den
vinröda bussen och drog med lite vemod i
oss tillbaka till Forshaga, men det skulle
bli skönt att komma hem. På vägen hem
var stämningen lika rolig som den alltid
hade varit. Enda skillnaden var att nu var
det inte bara ”leende guldbruna ögon”
som gällde. Nu sjöng vi även femtio
verser av den gamla dagis sången ”en
elefant balanserade…” Men som tidigare
sagt, inte en resa i den vinröda bussen
utan ”leende guldbruna ögon” ungefär
femtio gånger.

Vi kom till slut in till Forshaga sjungandes
till låten och stoppet på vår festival resa
blev ”Café Träffen”. Vi klev av bussen
och tog en mängd gruppbilder och sjöng
för sista gången i år ”Leende guldbruna
ögon” tillsammans.

 Nu hade slutet äntrat scenen och det
kändes ganska tråkigt att det faktiskt var
slut på en fantastisk helg med våra ledare
Johan och Janne och med varandra. Att
det var slutet på en helg som innehöll
mycket musik, konst, dans och dikter, nya
bekantskapskretsar och slutet på en helg
där ungdomar med samma intressen
samlas och har kul.

         Therese Sefton

Forts. Ung Kultur Möts...

Showen tog slut vid halv elva tiden och
många av oss var trötta, men tröttheten
hindrade oss inte från att ta en sväng i
den vinröda bussen och sjunga ”leende
guldbruna ögon” femton gånger för att
åka och äta pizza. Vi åkte runt i
Kristinehamn och hittade så småningom
en pizzeria som hade öppet.  Efter att vi
lämnat pizzerian, mätta och glada satte vi
oss i bussen, men jag märkte att det var
en tröttare stämning, men det hindrade
inte att vi återigen vrålade till ”leende
guldbruna ögon” ett par gånger till. Vi
såg senare på kvällen att den öppna
scenen var ledig och vi drog igång och
började spela och sjunga ”summer of 69”
och efter den låten fick Janne en utav
våra ledare ta med munspelet och spela
till en låt som Sofia Kyrk och Evelina
Löfdahl hade lärt sig förra året av just
Janne.

 Även denna natt blev lång men många
gick och lade sig lite tidigare än natten
innan vilket var förståndigt.  Men med
tanke på att när man är på en sådan
festival tappar man tidsuppfattningen
framåt kvällen för att man har så roligt.
Man vill helt enkelt inte gå och lägga sig.

 På söndagen vaknade vi och var ännu
tröttare, några av oss orkade inte ens gå
på workshopen.

Men humöret var ändå inte sämre för det.
Vi åt lunch och började packa ihop våra
grejer.

Ehlin Sundström & Sofia Haglund fram-
förde sin dans på scenen i Brogårdshallen

Therese Sefton, Sofia Kyrk & Evelina
Löfdahl framför Andreas Jonsson &

Ronny Pettersson i bussen från Kristine-
hamn. Trötta men glada.

Hemma igen! Hela gänget (nästan) samlade framför
bussen där allsången skallade hela resan

kändes det helt fantastiskt,
vilken publik och vilket stöd
man får. När sedan Forshaga/
Kil deltagarna sprang fram till
scenen och rockade till-
sammans med mig och mitt
stativ när jag sjöng ”Black
Velvet” kände jag verkligen
stödet som jag fick från
publiken och jag lovar att
det scen inslaget hade aldrig
blivit så bra utan dem.
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Det är Svenska kyrkan, som har
ansvaret för begravningsverksam-
heten i landet. Begravningsavgiften,
som numera redovisas på själv-
deklarationen, fastställs av huvudmannen,
d v s Svenska kyrkans pastorat.

Alla tillhör inte Svenska kyrkan och
kan därför göra anspråk på att bli
begravda enligt sin religions eller
kulturs sedvänjor. Det är för att
bevaka dessa personers intressen som
Länsstyrelsen förordnar om ett
”ombud med uppgift att granska den
begravningsverksamhet som
pastoraten bedriver”.

I Forshaga kommun är Alf Eker (s)
förordnad som ombud. Det innebär att

Cafeét öppnar måndagen den 28 juni
och stänger söndagen den 15 augusti

Sommarcafeét är öppet kl. 14 - 20  alla dagar i veckan.
Hantverk finns till försäljning. Aktiviteter finns också.

Caféet är i Butorps Ordenshus lokaler.  tel. 0552-32012
Dessa lokaler hyrs ut under hela året till föreningar,

företag mfl. (0552-32050)

I Butorp finns ädelfiske, café, litet vandrarhem
(Björnvålsfallet), vandringsleder över till Älvsbacka (kartor

finns), ryttarleder & ridbana.
Här finns också Åstjärn med fiske & badmöjligheter.

Alf Eker begravningsombud
han har till insyn i beslut kring
begravningsverksamheten i
kommunens församlingar. Han skall
därför vara insatt i hur pastoratet
tillmötesgår kravet på
begravningsplats för andra religioner,
att det finns
begravningslokal utan religiösa
symboler samt bevaka hur
begravningsavgiften fastställs.

Däremot innebär uppdraget från
Länsstyrelsen inte att Alf Eker är
utför begravningar, annat än om
någon privat frågar honom.
Via sin församling/kyrkogårdsför-
valtning eller konsumentvägledare
kan man beställa skriften ”Vem
bestämmer?Vad får man göra själv?”,

som ger
information
om rättigheter,
möjligheter
och
skyldigheter
vid ordnande
av en
begravning.

• Alf Eker: 054-87 25 75
• Rådrummet, Karlstad

Telefontid kl.13.00 -16.00.
            Ina Jönsson 054–29 73 01 eller

   Jane Ullman 054–29 73 12

Ulla Henriksson
Kommunsekreterare

Forshaga PRO:s parkfest 2004
blir torsdagen den 15 juli  kl. 14.

Vi bjuder på underhållning av vår egen
sånggrupp och musik och sång av Deje

Dragspelsklubb och som vanligt kaffe och tårta.
Vi inbjuder kommunens samtliga pensionärer till

en trevlig eftermiddagsträff i vår fina Folkets Park.

För pensionärer inom särskilt boende betalar vi
egenavgiften för färdtjänsten till och från parken.
Genom god hjälp av personalen på Lintjärn och

Ullerudsgärden brukar många kunna ges tillfälle
till en kortare årlig utfärd

och Folkets Parks fina miljö väcker många gamla
minnen hos äldre Forshagabor.

Folkets Park upplåter parken gratis och vi bjuder
på underhållning och förtäring

Övriga pensionärer som är i behov av transport,
skjutsar vi i våra privata bilar.

Det är med tacksamhet vi noterar att vi till denna
träff erhållit ett litet

ekonomiskt bidrag frän Forshaga kommun.

Välkomna till en trivsam eftermiddag
i Forshaga Folkets Park!

Forshaga PRO

FORSHAGA PRO:s

  PARKFEST
BUTORPS SOMMARCAFÉ 2004

Öjenäs by
Forshaga kommun

Värmlands län
I sydvästra hörnet av Forshaga kommun & församling

ligger Öjenäs by mellan sjöarna Hyn & Klarälven.
Byns tre bebyggelsecentra Öjenäs, Dyvelsten &

Lyckan (Lilled) sammanhålles av vägen Dyvelsten-
Öjenäs & Acksjön.

Forshaga Hembygdsförening har haft förmånen att ta
del av några handlingar tillhöriga Öjenäs byalag för
tidsperioden 1850-1919 då byn blev knutpunkt för
timmerflottning på Klarälven samt gods- & person-

trafiken mellan Frykensjöarna och Karlstad.
Hembygdsföreningens förre kassör Bertil Nielsen har

gjort en sammanställning som belyser hur dessa
förändringar har påverkat byn & byborna. Med denna
som underlag har Hembygdsföreningen låtit trycka en
skrift, som finns att köpa på Forshaga Hembygdsgård,

Forshaga Bibliotek & Studieförbundet Vuxenskolan.
Pris 50 kr.
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Vi har  även i år ett naturpass på två
mindre kontrollområden. 15 kontroller
på södra delen av Bergsbybladet och
lika många på norra delen av
Skivtjärnskartan. Dessa två områden
gränsar ju till varandra och blir 30
kontroller tillsammans.Två fina  bitar
som bjuder på vacker natur med i dag
härliga vitsippsbackar utan mygg och
flugor, så starta upp så tidigt som
möjligt.

Kontrollerna bjuder på mestadels lätta
kontroller på fast mark. Priset är 30:-
pkt.

Vi håller på till 30 sept.,vilket är sista
datum att lämna in kontrollkorten. Som
vanligt lottar förbundet ut 5 st.
stugveckor i Idre till de som tagit alla
kontrollerna, samt 2 st. starter till O-
ringen i  Småland nästa år. Vi kommer
själva att lotta ut en del priser på de
som lämnat kort med 15 besökta
kontroller.

Har du blivit värvad av någon, skriver
du hans namn på kortet och märk det
med “Värvningen”. Korten skall lämnas
in till Tor Magnusson, Skolvägen 22,
66930 Deje eller till Skidstugan.
Mesta värvaren vinner en Biobiljett.
Kanske kommer en del överraskningar
att finnas ute på kontrollerna också.

Våra försäljningsställen är PREEM
DEJE eller SKIDSTUGAN,
SKIVTJÄRN eller genom Orienterarna.

Värmlands Orienteringsförbund
inbjuder dej som är flitig Nturpassare
och kanske köper fler paket från flera
klubbar att delta i förbundets utmaning,
“VÄRMLANDS NATURPASSARE” att
skicka dina starkort till:
Monica Djurberg Kaptensvägen 7,
66342 Hammarö märkta
“Utmaningen”.

Om något skulle ha hänt med våra
kontroller eller andra frågor kan Du
ringa till Tor m. 0552-10654 eller till
Skidstugan 0552-10837.

Välkommen ut i Naturen och lycka
till med ditt orienterande och visa
hänsyn när Du är där.

Naturpassansvarig i Deje Skidförening.
Tor Magnusson

Naturpasset2004

Den asfalterade sträckan på gamla NKLJ-
banan växer, och så gör även Wermlands
Inlinelopp.
I år har målet flyttats från
järnvägsstationen till Dejeskolan.
- Vår ambition är ju att loppet ska gå så
långt som möjligt, säger Monica
Fernqvist i arrangörsstaben.
Det finns också en säkerhetsaspekt i det
hela. Nu behöver inte Älvdalsvägen
genom Deje stängas av. Inlineloppet
rullar hela asfalterade sträckan i Deje fram
till Klarälven, fortsätter över hängbron
och med målgång på Dejefors innan
korsningen vid skolan.
- Där får vi också närhet till duschar och
omklädningsrum, säger Monica
Fernqvist.
Lördag 19 juni blir det tredje gången
som Wermlands inlinelopp genomförs.
Förra året lockade tävlingen drygt 300
deltagare från 68 orter. Fartfesten mellan
Karlstad och Deje blev då det tredje
största loppet i landet.
Och med mycket gott betyg från de
tävlande.
- Det finns ingen annan tävling där det är
sånt drag runt banan, sade segraren
Johan Olsson.
Han segrade på tiden 49,50 och finns
förstås på startlinjen även i år.
Arrangörerna hoppas att publiken är lika
entusiastisk.
Nytt för i år är ett barnlopp. Alla födda
1990 och senare kan anmäla sig för dryga
milens åkning från Forshaga till Deje.
- Starten sker på Storgatan i Forshaga.

Och jag kan säga att alla deltagarna
kommer att få rikligt med godis, avslöjar
Monica Fernqvist.
Barnklassen startar klockan 14, två
timmar innan starten går i Karlstad för
huvudtävlingen. För tävlande i
huvudklassen väntar ett spurtpris i
Forshaga.
Wermlands Inlineloppet samarbetar med
Hjärtebarnsfonden, vilket innebär att
hälften av företagslagens
anmälningsavgifter skänks till fonden.
- Förra året kunde vi lämna över 11 000
kronor till fonden.
Wermlands inlinelopp är öppet för både
motionärer och elitåkare. Tävlingen
marknadsför på ett utmärkt sätt den
satsning Forshaga och Karlstads
kommuner gjort på banvallen. Förutom
ett fungerande arrangemang uppskattas
bra underlag och få störande moment i
form av trafikkorsningar.
Wermlands inlineförening står som
arrangör för tävlingen i samarbete med
HK Brukspôjkera och Hertzöga BK som
ansvarar för att arrangemanget flyter i
Forshaga respektive Karlstads kommun.
Det går bra att anmäla sig till tävlingen
fram till 45 minuter före start.

Wermlands Inlinelopp

”På vårat vis 2 ”
CD med Deje Dragspelsklubb

Pris: 120 kr
Säljs av Liljetuns Blomsterhandel i Deje

 eller kontakta
Sven Klarström 0552-108 52

Den 27 maj invigdes Marja och Thorwald
Olssons väggmålning “Hästens öga” i
Deje Folkets hus. Marja invigningstalade
om sin konstnärsgärning (och tomtarna
förstås), och lockade till många skratt.
Vidare berättade hon om vikten av att våga
säga ifrån (jodå, Karlstads kommun och
mariebergskogsbråket hanns också med).
-Kultur är till för alla, för folket, därav
skänker vi denna väggmålning till Deje
Folkets hus, avslutade Marja sitt tal. Därefter hade musikshowen “Revolt”

med Björn J:son Lindh, Thorwald Olsson,
Torbjörn Carlsson och Aleksandra
Rudnicka, Sara Fonseca och Pia Sidentun
från dans i Värmland urpremiär.
En show som bjöd på vacker, stämnings-
full musik, dans av hög klass, allt väl
sammanhållet genom budskapet i texterna
signerade Thorwald Olsson.

Tackar för en trevlig kväll gör
Mattias Sköld, informatör

Kulturkväll i Deje Folkets hus

Väggmålningen “Hästens öga”

Musikshowen “Revolt” var stämmningsfull
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Snart stundar semester och många
åker utomlands. Det finns många tips
för att semestern ska bli så lyckad
som möjligt. Först och främst är det
viktigt att tänka efter före. Vilka krav
ställer Du på resmål, resans innehåll,
hotell mm? Arrangören ska kunna ge
svar på frågor om resmålet, inkvart-
eringens standard, t ex läget, handikapp-
anpassat etc. Tänk på att standarden
mellan olika länder skiljer sig åt.

Läs igenom avtalsvillkoren i katalogen
när Du har bestämt resmål. Bokar Du
över telefon, be att researrangören
skickar villkoren till Dig. Om Du bokar
över Internet, läs igenom avtals-
villkoren innan Du gör Din beställning.
Köpet av resan är bindande när
arrangören har bekräftat beställningen
och resenären betalat överenskommen
anmälningsavgift. Kontrollera att
bekräftelsen stämmer med Din
beställning. Om Du är under 18 år
och ska resa ensam måste Du ha ett
intyg från Dina föräldrar om att de
godkänner resan (avtalet).

Har Du köpt en paketresa är det bra
att veta om researrarngören har rese-
garanti. Om arrangören går i konkurs
eller om resan blir inställd eller avbruten
av annan anledning kan Du som
resenär få ersättning ur resegarantin.
Köper Du en resa som är arrangerad
av ett utländskt företag men säljs i
Sverige är det återförsäljaren som ska

ha resegaranti. Har Du bara bokat en
flygstol kan den också omfattas av av
resegarantin om denna transport sker
tillsammans med andra paketresor. En
vanlig reguljärbiljett är däremot inte
skyddad av resegarantin. För att
kontrollera om resegaranti finns kan
Du ringa till Kammarkollegiet, telefon
08-700 08 00,
www.kammarkollegiet.se.

Du är som resenär skyldig att ha
giltigt pass och visum. Arrangören ska
informera Dig om vad som krävs.
Arrangören ska vidare informera om
hälsobestämmelser,   t ex nödvändiga
vaccinationer.

Kontrollera Ditt reseskydd/försäkring.
Många försäkringsbolag har som
villkor att försäkringen gäller endast
de biljetter som betalats i Sverige.

Avbeställningsskyddet gäller inte om
man ångrar sig.

Anser Du att Du inte har fått vad Du
blivit lovad, klaga hos researrangörens
representant på resmålet så snart som
möjligt. Kan Ni inte komma överens,
tala med konsumentvägledningen i
Din kommun när Du kommit hem.
Kan inte tvisten lösas där, kan Du
vända Dig till Allmänna
reklamationsnämnden, Box 174, 101
23 Stockholm, telefon 08-783 17 00,
www.arn.se
I Råd & Röns svarta lista presenteras
regelbundet namnen på reseföretag
som inte följt ARNs beslut,
www.radron.net

Konsument Europa ger råd och hjälp
för gränslös handel
www.konsumenteuropa.se

Kontrollera med Din mobiloperatör
hur Din mobiltelefon fungerar i det
land Du ska resa till. Undersök vad
det kostar att ringa, ta emot samtal
och skicka SMS och tänk på att Du i
annat land betalar både för de samtal
Du ringer och de Du tar emot.
När Du ringer från utlandet kan Du
ofta välja mellan olika operatörer som
ofta har stora prisskillnader. När Du
är tillbaka till Sverige igen bör Du
aktivera Din mobiltelefon så snart
som möjligt, annars kan den
fortfarande registrera inkommande
samtal som utlandssamtal.

TREVLIG RESA!

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.

Rådrummet har semesterstängt
veckorna 29 – 32 och öppnar igen
den 9 augusti.

I anledning av att media uppmärk-
sammat sommarstängningen av
Vårdcentralen i Deje, vill jag
informera samtliga kommunens
invånare om bakomliggande
faktorer och att det i nuläget är en
nödlösning endast inför
sommaren.

Sedan 2003 fattas det åter flera
distriktsläkare. Det som ytterligare
har försvårat vår arbetssituation är att
det nu även fattas distriktssköterskor.
Rekryteringsförsök har gjorts med
både annonser och kontakter utan
tillräckligt resultat.

Vårdcentralen Forshaga och Deje
Under november - april har patienter
från Forshaga hänvisats till
Vårdcentralen i Deje.
Inför sommaren då all personal ska ha
sin semester räcker personalgruppen
inte till för att bemanna två vårdcentraler.
Vi är för få för att arbeta vid två
vårdcentraler men för många för att
få  tillräckligt med arbetsrum vid
lokalerna i Deje från den 1/6. .

Vårdbehovet från allmänheten är
konstant oavsett om personal fattas
eller inte. Av arbetsmiljöskäl är det
därför viktigt att skydda den personal
som finns kvar. Om vi under sommaren

arbetar på en vårdcentral kan vi lättare
fördela arbetet och samverka för att
fortsatt erbjuda kommunens invånare
en så god tillgänglighet som möjligt.

Inför hösten ser personalsituationen
ljusare ut och kontakt är etablerad
med intresserade
distriktssköterskor. Det kommer att
fattas distriktsläkare även under
hösten men dispens har givits för att
använda inhyrda läkare vilket
underlättar arbetssituationen.

Vänliga hälsningar
Kerstin Karlsson, Verksamhetschef

RESTIPS

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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Denna sommar är vi mycket glada
att presentera följande resurser
som skall jobba med och för
Forshagaturismen på
kommunens Turistbyrå &
Sportfiskecenter:

Marlene Piper
Jag bor i utkanten av kommunen med
sambo och två barn. Vi har även en
häst och två katter. Jag går nu in på
min tredje spännande, intressanta och
roliga säsong nere på Turistbyrån.
Under resten av året har jag läst sista
året på Personal- och
organisationsteoriprogrammet vid
Karlstad Universitet.
Jag är nu färdig personalvetare och
ser fram emot höstens utmaningar
som kommer att vara fylld med
jobbansökningar. Hoppas att vi ses i
sommar!

Turismsäsong 2004!
Monica Bøgsted
Jag är en 25-årig, positiv, glad, dansk
tjej som är mycket språkintresserad.
Det senaste året har jag slutfört min
Magisterexamen i Ekonomi vid
Karlstad Universitet. Sedan ett år är
jag också bosatt, tillsammans med min
sambo, i centrala Forshaga. Tidigare
har jag arbetat med turism vid en
familjepark i Lillehammer i Norge och
jag ser nu mycket fram emot
sommaren på Turistbyrån i Forshaga.

John Zafaradl
28 år fyllda, sportfisketokig kille som
bor i Karlstad sedan 5 år tillbaka.
Studerat kulturgeografi, engelska,
fiskbiologi och miljövetenskap på
universitetsnivå. Är mycket social och
ser varje tillfälle att träffa nytt folk som
en erfarenhet. Har under de somrar
jag sommarjobbat ofta arbetat med

någon form av turism, bl a på Skara
Sommarland. Mitt fiskeintresse har följt
mig genom hela livet vilket fött ett
genuint intresse för sportfisketurism.
Jag har följt utvecklingen av denna i
Sverige under en längre tid och ser det
som ett privilegium att få arbeta  i
Forshaga kommun som är ledande
inom ovanstående område.
Hoppas vi syns i sommar!

… och Christer Moen,
Forshagaforsens resurs året runt,
samt Alexander Tóth, vår sommar-
praktikant på Sportfiskesidan.

Tveka inte att ta hjälp av vår
kunniga personal i sommar då du
planerar in Din utflykt i närområdet
och Värmland. Väl mött på vår fina
Turistbyrå & Sportfiskecenter!

Victoria Karlsson
Turismansvarig

Spända av förväntan inför vår
återkommande Lisebergsresa,
stiger över 100 ungdomar från
Deje och Forshaga upp före
soluppgången för att roa sig på
Liseberg en hel lördag i maj.

Lisebergsresa med över 100 ungdomar

Jag vill först och främst tacka våra
frivilliga ledare samt alla ungdomar
för en mycket trevlig och skötsam
dag. Det hade inte gått att genomföra
detta evenemang så smärtfritt om inte

alla hjälpt till med att hålla tider, osv.
Lita på att det kommer att bli en ny
resa om ett år igen!

Joachim Nilsson
Ungdomscentrum

EFTERLYSNING
Vi söker dig, man, kvinna eller

rentav en hel familj, som har tid
över och intresse för att finnas till

hands för medmänniskor med
bristande socialt nätverk.

Vi söker Dig/Er som vill åta sig ett
uppdrag som kontaktperson eller

kontaktfamilj.
Uppdragen är individuellt

utformade och väldigt varierande i
både innehåll och omfattning. Det
kan handla om att finnas till hands
som ett stöd och en positiv förebild

på fritiden för ett barn/tonåring.
Det kan också handla om att vara

ett stöd och en förebild i
föräldraskap och vuxenroll som

mamma eller som pappa.

Viss ersättning utgår för uppdraget
och vi planerar för vissa

utbildningsinslag.

Du/Ni som är intresserade,
kontakta Anette Karlsson,
1:e soc. sekr i Barn- och

familjegruppen 054-17 20 15.
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Bakgrund
I Forshaga kommun finns för
närvarande ett fåtal alternativa
bostadsformer som attraherar äldre
och många väljer därför att bo kvar i
sin villa eller att flytta från kommunen.
Forshagabostäder började tillsammans
med kommunen under 2003 att
diskutera idén att försöka skapa
attraktiva bostäder för äldre som vill
flytta från sin villa och bo i en
lättillgänglig lägenhet.

Boendet ska vara anpassat för äldre
55+, dvs personer som är 55 år och
äldre som kanske får svårare att röra
sig. Det innebär t ex lägenhet i
markplan utan trappor, inga trösklar,
stort generöst badrum, bra ytor i
köket, ingen stor trädgård att sköta.

Projektet hittills
Den aktuella fastigheten ägs av
Forshagabostäder och är belägen i
närheten av det gamla bruksområdet.
Den är obebyggd med undantag av en
modulbyggnad vid Bruksgatan som
används av den gymnasiala friskolan.
Därutöver finns på fastigheten två
tennisbanor samt ett antal
odlingslotter.

En detaljplan för området vann laga
kraft i slutet av april 2004 och den
reglerar boende i åtta friliggande villor
samt tolv radhus/kedjehus. De
befintliga tennisbanorna samt en stor
del av parkområdet ska behållas
medan brukarna av odlingslotterna
erbjuds kommunal mark på annan
plats i Forshaga.

Parallellt med slutskedet av
detaljplanearbetet har det i början av
2004 pågått projektering i området.
Dessutom har förfrågningsunderlag
utarbetats för all byggnation, dvs både
byggnader, vägar och ledningsnät.
Forshagabostäder har lämnat ut
byggentreprenaden på
anbudsförfrågan och dess styrelse
kommer att behandla anbud, kalkyler
och finansieringsförslag vid sitt möte
den 17 juni.

Boende för seniorer 55 plus i Forshaga
Den del som gäller byggnation av
vägar och ledningsnät handläggs av
kommunen.

Planlösning mm
Alla lägenheter kommer att bli
likadana och ha en boendeyta på ca
80 m2. Därtill kommer ett uterum på
9 m2. Två sovrum, klädkammare,
vardagsrum, stort kök och badrum
med tvättmaskin och torktumlare.
Tack vare extra ljusinsläpp från taket,
uterummet samt generösa fönster
kommer lägenheterna att kännas ljusa
och luftiga.
Förutom själva lägenhetsytan planeras
ett förråd och en biluppställningsplats
till varje lägenhet. Samtliga lägenheter
får en liten grönyta vid huvudentrén
samt en uteplats på baksidan.
Resterande grönyta runt radhusen
kommer att vara gemensam.

Den kooperativa hyresrättsföreningen
hyr radhusen av Forshagabostäder
och föreningens styrelse beslutar om
hyra för lägenheterna med
utgångspunkt från lydelsen om detta i
stadgarna. Föreningen blir följaktligen
hyresvärd gentemot sina medlemmar.

Medlemmen betalar en mindre
medlemsavgift samt en större
upplåtelseinsats i samband med att
man hyr sin lägenhet. Lägenheten
kan inte säljas på den öppna
marknaden utan när medlemmen
flyttar återgår lägenheten till
föreningen och medlemmen får
tillbaka upplåtelseinsatsen.

Föreningens styrelse förhandlar med
Forshagabostäder om hyran. För att
minska hyreskostnaden kan den
kooperativa hyresrättsföreningen ta
hand om t ex fastighetsskötsel,
mindre reparationer, snöskottning etc.
Detta regleras i ett förvaltningsavtal
med FABO.

Varför kooperativ hyresrätt och
inte vanlig hyresrätt?
1. Kooperativ hyresrätt kan passa när
man vill förverkliga en speciell
boendeidé, exempelvis seniorboende.
2. Med en kooperativ hyresrätt kan
medlemmen själv vara med och
påverka, man får ett direkt
boendeinflytande.
3. Föreningen träffar avtal med
bostadsföretaget om hur mycket av
skötsel och övrig förvaltning man vill
ta hand om. Ju mer medlemmarna
”arbetar” desto lägre blir den hyra
föreningen betalar till
bostadsföretaget.
4. Den upplåtelseinsats medlemmen
betalar kan bidra till finansieringen av
projektet.

Lagar
Lagen om kooperativ hyresrätt trädde
i kraft den 1 april 2002. Även lagen
om ekonomiska föreningar är
tillämplig liksom 12 kapitlet i
Jordabalken (hyreslagen).

Kooperativ hyresrätt
Den upplåtelseform som planeras för
de tolv radhusen är s k kooperativ
hyresrätt. En kooperativ
hyresrättsförening är en ekonomisk
förening med ändamål att upplåta
bostadslägenheter med hyresrätt till
sina medlemmar. Upplåtelseformen är
ett mellanting mellan vanlig hyresrätt
och bostadsrätt och den kooperativa
hyresgästens nyttjanderätt till
lägenheten överensstämmer till stor
del med vad som gäller vid vanlig
hyra.

Fortsättning nästa sida!
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Den kooperativa hyresrättsföreningen
skall anta stadgar som reglerar
verksamheten samt teckna hyres- och
förvaltningsavtal med
bostadsföretaget.

Vad händer närmast?
Vid styrelsemötet den 17 juni
förväntas FABOs styrelse att
behandla inkomna anbud på
byggnation samt fatta beslut huruvida
projektet kan drivas vidare. Om så är
fallet kommer den kooperativa
hyresrättsföreningen att bildas och en
interimsstyrelse väljas. Vidare
kommer de som är anmälda på
intresselistan att efter
semesterperioden inbjudas till
informationsmöte samt få erbjudande
att anmäla sig bindande. Hur urval av
boende kommer att gå till – t ex om
fler än tolv anmäler sig bindande –
kommer att framgå i den information
som då skickas ut.

Själva byggnationen beräknas starta i
september med vägar och ledningsnät
och senare i höst, i oktober/november,
kan byggnation av radhusen inledas.
Planerad inflyttning midsommar 2005.
Intresseanmälan
Är du intresserad av att bo i en 55+
lägenhet? Anmäl dig i så fall till Anne
Hellström, telefon 054-172040, epost:
anne.hellstrom@forshaga.se.

Forshagabostäder AB
Lars-Åke Svensson
Verkställande direktör

Anne Hellström
Sekreterare

Forts. Boende för seniorer...

Sedan slutet av april pågår
ombyggnad av järnvägsbanken till en
gång- och cykelväg genom Värmland.
Det är den avslutande delen från
Deje till Uddeholm som skall
färdigställas, en sträcka på totalt 54
km. Forshaga kommun (18 km) och
Munkfors kommun (13 km) bygger
färdigt sin del i år medan Hagfors
kommun först skall gräva ned en ny
vattenledning varefter de färdigställer
cykelvägen under 2005. När hela
sträckan blir klar är det en härlig tur
på 84 km som väntar genom stilla
natur och många fina upplevelser
efter banan.

Tidplanen för vår del av sträckan är:
Dikning och tillrättning av överytan
pågår under maj-juli. Sedan kommer
nytt bärlagergrus att köras på innan
slutligen asfaltering kan ske
preliminärt i september-oktober. Det
senare arbetet har lagts ut på
entreprenad till Skanska.
Järnvägsbron i Deje är inte med i
ombyggnaden utan trafiken hänvisas
över hängbron. Vissa ombyggnationer
kommer att utföras på Älvkroksvägen
vid badhuset för att få en säkrare
korsning.

Ombyggnad av NKlJ-banan
pågår för fullt!

Bredden på asfalten blir till största
delen tre meter utom där det är smala
bergskärningar. Några rastplatser blir
det också utefter sträckan bl.a. i Edeby.
Delen genom Olsäter förses med
belysning och en anslutning byggs till
affären. Hela sträckan från Karlstad
till Hagfors kommer att målas med
kantlinjer eftersom belysning saknas
på stora delar av cykelvägen.

Under våren har en fiberkabel för
data- och bredbandsöverföring lagts
ned längs banan från Deje till
Munkfors vilket möjliggör för de
mindre orterna längs sträckan att så
småningom ansluta sig till bredband.
Vi får då en sammanhängande kabel
från Skivedsskolan i söder till Hagfors
i norr med ett kommungemensamt nät.

Morgan Häggbom
Tekniska förvaltningen

Nu är våren här och arbetet i den egna
trädgården har kommit igång. Då kan
det vara lämpligt att påminna om de
regler som gäller beträffande höjd på
häckar vid korsningar. Höjden 80 cm
avses från körbanan. Om häckens står
högre blir alltså plantans rekommen-
derade maxhöjd lägre än 80 cm.

Fri sikt för god trafiksäkerhet

Tekniska förvaltningen vill också passa
på att vädja om att trädgrenar som
hänger utanför tomtgränsen inte är för
låga. Kommunförbundets rekommen-

derade minimihöjder ser du nedan.
Forshaga kommuns arbetsfordon är
relativt höga varför 3,2 m vore önskvärt
som lägsta höjd även på gångbanan för
att underlätta för sopning, snöröjning, etc.

Sven-Erik Heggen
Driftchef – Park och Gatuavdelningen

Boka tid vid banorna på
Bruksgatan i Forshaga.

Kort som ska medföras vid
spel kan köpas på tekniska

förvaltningen i kommunhuset.

Pris vuxna 250 kr, ungdom
(födda 1986 och yngre) 150 kr.

Spela tennis
i sommar!
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Datorer, utomjordingar och
städrobotar förekommer ofta i
barnens föreställning om framtiden.
Som en del av ett utvecklingsprojekt
på Skivedsskolan har eleverna där
gjort ett specialarbete med både
tillbakablickar och framtidsvisioner.
Projektet avslutades med en
utställning och teaterförställning
och  många nyfikna anhöriga kom
och tog del.

Utställningsskärmarna beskrev allt från
framtida skolgård, yrkesval, teknisk
utveckling, intervju med en 71-årig
morfar som också gått på Skivedsskolan,
jämförelser mellan livet nu och förr samt
vackra förhoppningar och skeptiska
farhågor för sig egen framtid.

Killar i blått, tjejer i rosa
Michelle Almgren och Sofie Holm,
år 5 i G3 hade gjort bilder av hur
framtidens undervisning  bedrivs: killar
och tjejer för sig. Killarnas klassrum
gick i – blått och de har lektionstid
mellan 10 och 14 på dagen.
Skolsalarna är bl a möblerade med
sängar, som man sitter med sin dator i
för att jobba bättre… Flickornas rum
är inredda i rosa och de förutsätts
komma tidigare till skolan: kl 8 till 12!
- Det är bättre att tjejer och killar går i
skolan skilda åt. Det blir lugnare om
inte killarna är med. De tar både
utrymme och uppmärksamhet!, säger
de enigt, när det visar Cecilia Håman
hur de tänkt sig det hela.

Utvecklingen under 100 år
Med bilder, teckningar och collage
visas i en lång kavalkad hur olika
tekniska hjälpmedel utvecklats det
senaste seklet: cykeln, spisen, toaletten,
filmkameran, klockan, telefonen och
spårvägen .
Framtidsvisioner saknas inte heller och
stort intresse ägnas datorn, som vi bara
haft sedan 1954. Grå maskiner med
tillbehör samt trista sladdar klagar
många över. Visionen är att de blir
mindre, färggranna och soldrivna i
framtiden!
Niclas Gustafsson i 5G3 har tänkt på
att man kanske kan ha datorskärmen i
sina glasögon – praktiskt och nära!

delfinskötare i Kolmården, lärare och
dagisfröken, frisör, artist eller ridlärare.

Bättre eller sämre
Värderingar ägnas stor uppmärksamhet
och ger en intressant bild av hur det
uppväxande släktet tänker. Sannolikt
påverkade av dagsläget runtomkring,
när man kan läsa att det som kommer
att bli sämre i framtiden är:

o Mindre folk bor på landet, mer
i städerna.

o Nyare och farligare vapen
sprids bland grupper som inte
kan komma ifrån sin
äregirighet. Politiska och
religiösa motsättningar ger
anledning till krig och
oroligheter.

o Pensionerna
o Högre tempo i arbetslivet

Bättre i framtiden:
Guld kommer att förvandla världen till
ett fridsrike
Fler sjukdomar botas
Män och kvinnor från lika lön för lika
arbete
Cancer inte livsfarligt
Virussjukdomar försvinner
Pengar flyttas från försvaret till skolan
Det blir en lag på hur mycket man får
tjäna, så kan man ge till dem som inte
har så bra ställt. Mer till de i finkan
(hjälp).
Satsa mer pengar på kultur.
- Jag vill att alla skall ha en
framtidstro!”

Städrobot
Under rubriken ”Hälsa och familj”
antas för framtiden bl a att föräldrarna
är mera med sina barn och att man har
städrobot hemma.
Som ett svar på den sistnämnda
önskedrömmen har bl a Robin
Forsberg och Tommy Svensson gjort
en  presentation av en sådan och som
kallas ”Städbott”, som jobbar med en
armklo för att plocka upp saker!

”Brev till Greger”
Kommunchefen i Forshaga, Greger
Karlsson, besökte eleverna i början av
projektet och berättade om hur

Skivedsskolans framtid

Det blir lugnare om killar och tjejer går var för sig, menar Michelle Almgren
och Sofie Holm, 5G3 och  visar  Cecilia Håman hur man tänkt sig

framtidens klassrum i blått eller rosa….

- Datorglasögon istället för skärm,
lätthanterligt och praktiskt, tror Niclas
Gustafsson 5, G3, när han berättar för

Ulla Henriksson, besökare på
Skivedsskolans framtidsutställning

Könsbundna yrkesval
Framtida yrkesval förefaller lika
traditionella, som någonsin det är
grabbar som vill bli :kock, svetsare,
militär, sportfiskare eller hockeyproffs.
Flickorna satsar på djurskötare,

Fortsättning nästa sida!
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kommunledningen ser på kommunens
starka och svaga sidor och hur man
formulerat sin framtidsvision.
Hans besök kvitterades med att ett par
av eleverna överlämnade en samman-
ställning av barnens synpunkter på dessa.
Här finns många önskemål om äventyrs-
bad, bowlinganläggning, innebandyhall,
fler butiker och MacDonald´s!
Många berömmer kommunala
anläggningar som sporthallarna (även
om de kunde vara fler), cykelbanan på
NKlJ-banvallen, biblioteket samt sophämt-
ning och snöröjning. Flera anser att det
finns för lite poliser, som patrullerar.
De högtravande (?) formuleringarna av
kommunens visioner, som blivit
”översatta” till begriplig svenska  har
också överlämnats till kommunledningen.

Forts. Skivedsskolans framtid

- ”Tiden går fort när man har roligt”,
sade Robin Forsberg ochTommy

Svensson, när de berättade om hur det
jobbat med sin PowerPoint-
presentation av städroboten

”STÄDBOTT ”, som plockar skräp
med sin ”armklo”

- Vi har ”översatt” kommunens visio-
ner  till begriplig svenska ,  berättade
Linnea Särén  och  Marion Johansson,

som de  överlämnade till Ulla
Henriksson, som vidarebefordrat dem

kommunledningen.

Ulla Henriksson
Kommunsekreterare
Tel.054-17 20 79

Nu är det dags att se över din
värmeanläggning!

Pengar finns kvar, ansökan senast 1 november 2004.
Ansökningsblanketter och kriterier finns att hämta på miljö- och
hälsoskyddskonotret och hos Energirådgivare Kåre Arvidsson,

tel 0554-193 75 eller 070-324 81 32 i Energivagnen utanför kommunhuset
onsdagar ojämn vecka 9.30-15.00.

Varmt välkomna!

Under veckorna 25-31
 (19/6-31/7)

är återvinningscentralen i Deje
stängd på lördagar samt på

midsommarafton.

Öppettider övriga dagar:
Måndag-tisdag : 07.30-15.30

Onsdag: 07.30-19.00
Torsdag-fredag: 07.30-15.30

Det finns bidrag att hämta till:
Byte av panna ved eller kombi 10 000:-
Byte till integrerad pelletspanna 18 000:-
Installation av ackumulatortankar (min 1500 l) 10 000:-
Installation av pelletsbrännare   8 000:-
Ackumulatortank till gammal panna (min 750 l)   5 000:-
Installation av pelletskamin   8 000:-
Anslutning till fjärrvärme   8 000:-

Lördagsstängt
under sommaren

på återvinningscentralen
Katrineberg

...inföll i år 21-22 maj och lockade med ett varierande program/utbud mycket
folk till Forshaga centrum. Handeln var livlig och folk verkade trivas utomhus
trots det lite nyckfulla vädret.

Forshagadagarna...

En gång är ingen gång, och två
gånger är en tradition sägs det.
Så i år kan Samlarmässan som

pågick Kristi Himmelfärds-
dagen anses vara en tradition
(andra året), som i år lockade
fler utställare, fler besökare,

och på det hela taget en
mycket trevlig tillställning!

Samlarmässa
i Ängevi Ishall
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Nu på våren syns det vad mycket
skräp som människor slänger
omkring sig. Miljökontoret har
belyst nedskräpningen extra
mycket för kommunens dagisbarn
under de ”Nationella
skräpplockar dagarna” som gick
av stapeln den 14-15 maj.

Forshaga kommun har ett mycket
bra vatten. Det anser tre experter
som torsdagen den 6 maj
provsmakade vatten från elva
kommuner i Värmland.

Varje år arrangerar FN
världsmiljödagen den 5 juni. I år
uppmärksammas vikten av ett bra och
rent vatten.
 “Värna och njut av vårt vatten” är
temat i  Värmland för världsmiljödagen.
Som en upptakt till den arrangerades
på Länsmansgården i Sunne en

Forshagas dricksvatten godast i Värmland!

provsmakning av kommunala
dricksvatten.

Urban Edberg, krögare vid
Länsmansgården, Olle Mossberg,
matbyggare och matinspiratör samt
Thomas Andersson, dryckesprovare
fanns på plats för att bedöma smaken.
Forshaga utsågs till vinnare med
följande motiveringen: Vattnet från
Forshaga har en friskhet med god
mineralkaraktär. Det sitter bra och
smaken stannar kvar länge.
På andra plats kom Kil och på trejde
Eda. Övriga kommuner kom på en
delad fjärde plats.

Det som göms i snö kommer fram i tö…

Kommunens dagisbarn uppmanades
att plocka skräp runt om sina daghem.
(Skräpet kom sedan att bytas ut mot

glass). 300 barn ställde upp och
massor med skräp plockades upp.
Barnen var mycket upprörda av att
folk slänger så mycket skräp i naturen,
de visste ju att det kan skada djur,
människor och miljön. Fult är det också.

Barnen på daghemmet Hästhoven var
extra arga:

- Inte nog med allt skräp vi har hittat
en halv dator också, sa ett av barnen.
Alla var överens om att den som
skräpar ned är dum och de lovade att
de själva aldrig skulle bli så dumma.

Stort Tack till alla som varit
engagerade mot nedskräpningen,
Mia Widlund och Katrin Johansson
Miljökontoret

Den 13 juni genomför Värmlands Botaniska förening en blomstervandring i Mölnbacka.
Samling vid Mölnbacka herrgård kl 10.00

De Vilda Blommornas Dag

Vi kommer att göra en ca 2 timmar lång vandring i området nära herrgården.
Där finns både vanliga och ovanliga arter t ex skogsklocka, röd och svart troll-

druva, tibast, strandviol m fl.
Ta gärna med fika för en liten paus under vandringen!”De Vilda Blommornas
Dag” anordnas för tredje gången i Sverige av Svenska Botaniska Föreningen.
Även i Norge, Danmark (inklusive Färöarna och Grönland) och Finland samt

på Island kommer man att gå man ur huse ut i försommarfägringen för att
njuta av vad den vackra och unika nordiska vilda floran kan ge. Arrang-

emanget stöds av Nordiska Ministerrådet.
Vill du veta mera är du välkommen att ringa Gunnel Johansson 054-87 45 05 eller Erik Eriksson 054-51 86 84.
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LUSTEN FINNS!
...om en Värmländsk bruksort som bara tagit en paus och hämtat andan...

”Deje tillhör den del av Sverige jag härstammar från. Den glest bebygda,
styvmoderligt behandlade, sällan sedda, sällan gestaltade, endast av byoriginal

besjungna provinsen där vi bor, som inte tillhör ”det riktiga” Sverige.
Tystnaden måhända barmhärtig i den mån någon alls reflekterar över den.

Om någon från det ”det riktiga” Sverige talar, sker det ofta i beklagande ordalag.
Jag vill inte beklaga. Jag vill hålla upp, synliggöra, göra folk glada, stolta och arga.

Vår självbild ska vara sann. Ty den tystnad som nu råder är inte sann. Den är en
enda stor lögn, där man förnekar den mylla det moderna samhället växer ur”.

(Citat av Aino Trosell från manusets inledning.)

Dejes historia är Sverige idag. -Bruksorten idag. Nedläggningar och flytt av bl a stora ndustrier, vårdcentraler och allt
vad det det nu är. Det känns olustigt när tryggheten försvinner.Tryggheten är det vi känner igen. För Deje var hotet och
det okända ett faktum. Pendla till Gruvön eller flytta till storstaden. Sorg och glädje, hopp och förtvivlan. Vi glömde ej, vi
drömde. Länge i det tysta. En gång älskade folket Deje. För det var folket som hade byggt upp det. Men nu är det lätt att
luta sig mot överheten. Men om den faller så faller vi med! Det där folket som bygde upp Deje var våra förfäder. Vi kan
vara stolta över dem och vi kan vara glada för allt de har gjort och dessutom passa på vårda vårt arv. I Deje finns det
mycket att vara glad, arg och stolt över. Och visst känner vi igen den! Jag menar stoltheten. -Deje ligger mitt i kommu-
nen du!!! -Som om vi inte visste. -Jag menar att Deje faktiskt är nån sorts metropol som livet kretsar kring. -Ja, men det
gör ju det! -Livet alltså, kretsar kring Deje. -För oss i alla fall. Men visst är det så att vi någon gång arbetar, går i
skola eller tillfälligt bor på annan ort. Vi är nyfikna på vad livtet utanför 50-skyltarna har att erbjuda. Vi ska ta reda
på det och det är också mycket viktigt att lära och att uppleva. - Och att leva. - Vad är det att leva, då. Kanske att
försöka - åtminstone försöka - att bygga upp något här. Då finns det en kraftledning bakåt för våra barn, och för
deras. Den egna historien, hur tafflig den än må vara, inte tror jag att de, och vi, skulle vilja vara utan den. Sam-
manhangen bakåt och framåt, självkänslan.Detta är jag, lager på lager, så formades jag. Där borta låg Gråten, här
är jag. Minnetrunt omkring dig.
Många tror att den gamla bruksorten har blivit ett sovande samhälle som aldrig skall vakna. Men det är inte sant.
Den är inte död.Den har bara tagit en paus och hämtat andan.

Gör ett teaterbesök besök på gamla sågverksområdet i augusti. Teatern som de senaste två åren varit en av
Värmlands största sommarteatrar! Möt pappersfabriken i sin forna glans när arbetslust och trygghet hade överta-
get. Möt skvallerexpressen nere vid kiosken. Möt dagens ungdom i häftig musik och möt den revolutionerande
Mona på Mon som trotsar alla oskrivna lagar och förälskar sig i en Stockholmare...

Följ med på ett musikaliskt teateräventyr
med humor, dramatik, action & kärlek!

Om attitydförändring, kulturkrockar,
kärlek, drömmar och sanningen..

Premiär 15 augusti kl 19.00
övriga föreställningar 18-21 augusti

Gamla Sågverksteatern - publikplats under tak

Biljettbokning/Info
Ulleruds Teateraktörer

073-800 24 78

HELKVÄLL PÅ TEATERN
Med arbetskamraterna, vännerna, familjen eller varför inte

svensexan eller möhippan. Ni anländer förslagsvis vid 17-tiden
till gamla sågverksområdet där våra guider tar emot er.

Aftonen startar med god mat, en spännande historisk tillbakablick
och ett möte med teaterarbetet på, bakom och runt scenen.

Föreställningen börjar klockan 19.00 och om ni bokar i god tid
kan vi givetvis reservera platser så alla får sitta tillsammans.

I priset ingår grillad köttbit med potatissallad, fräscha grönsaker,
bröd, dryck och kaffe med godbit på maten. En guidad historisk återblick

och ett möte med några aktörer. Entré till teatersuccén Lusten finns!
Gottepåse till föreställningen. Kaffe och macka i pausen.

Välkommen!
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och Forsgårdens restauranger
Vecka 24 (10 - 13 juni)

Torsdag: Blomkål, skinksås, potatis. Banan.
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker, ris/potatis.
              Aprikossoppa
Lördag: Kallskuret, potatisgratäng, sallad Glass & bär
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 25 (14 - 20 juni)
Måndag: Oxbringa,pepparrotssås, potatis, grönsaker.
                Nyponsoppa med grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter.
             Bärkräm
Onsdag:  Pytt-i-panna,stekt ägg,rödbetor. Färsk frukt
Torsdag: Vårsoppa. Fruktkaka med vaniljsås.
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker.
              Körsbärssoppa
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter.
             Chokladpudding.
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli.
              Päron & grädde

Vecka 26 (21 - 27 juni)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Tisdag:  Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker. Bärsoppa
Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter.
              Färsk frukt
Torsdag: Korvrätt med grönsaker, potatis. Ananaskräm
Fredag: Lax, dillmajonnäs, potatis, grönsaker.
              Toscapäron, grädde
Lördag: Cassler, mimosasallad, potatis. Glass & bärsås
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker.
              Fromage.

Vecka 27 (28 juni - 4 juli)
Måndag: Stekt fläsk, löksås, potatis, råkost. Soppa
Tisdag:  Stekt spätta, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm
Torsdag: Köttsoppa. Äppelkaka med vaniljsås
Fredag: Fylld frukostkorv, potatismos, grönsaker.
              Apelsinsoppa med banan.
Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis. Marängsuisse

Vecka 28 (5 - 11 juli)
Måndag: Fisk, stuvad spenat, potatis. Chokladmousse
Tisdag:   Casslergratäng, potatis, grönsaker. Soppa
Onsdag: Kåldolmar, sås, potatis, lingon. Färsk frukt
Torsdag: Ugnstekt falukorv, stuvade grönsaker, potatis.
               Päromkräm.
Fredag: Rotmos, fläsklägg. Soppa
Lördag: Goda lådan (köttfärsgratäng).
              Persikor med grädde
Söndag: Köttgryta med grönsaker, potatis. Vaniljpudding

Vecka 29 (12 - 18 juli)
Måndag: Plommonjärpar, sås, potatis, grönsaker. Soppa
Tisdag: Stekt salt sill, löksås, potatis, rårivna morötter.
             Fruktcocktail
Onsdag: Korv Stroganoff, ris/potatis, bönor. Färsk frukt
Torsdag: Kött och grönsakssoppa. Våfflor, sylt & 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 30 (19 - 25 juli)
Måndag: Monikas fläskgryta, ris/potatis. Fruktsoppa
Tisdag: Biff a la Lindström, sås, potatis, grönsaker.
             Jordgubbskräm
Onsdag: Fiskarens festgratäng/Dragonfisk, potatis, ärter
               Ananaskompott
Torsdag: Leverrätt, sås, potatis, lingon, blomkål.
               Bär med grädde
Fredag: Frukostkorv, senapssås, potatis, grönsaker. Kräm
Lördag: Stömmingslåda, potatismos, rårivna morötter.
              Äppel och kanelkräm
Söndag: Dillkött, sås, potatis, grönsaker.
               Chokladmousse med crips.

Vecka 31 (26 juli - 1 augusti)
Måndag: Köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonkräm
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker.
             Fruktsoppa
Onsdag: Fiskgratäng/Fiskpudding, potatis, ärter. Kräm
Torsdag: Blomkål, skinksås, potatis. Banan.
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker, ris/potatis.
              Aprikossoppa
Lördag: Kallskuret, potatisgratäng, sallad Glass & bär
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage

Vecka 32 (2 - 8 augusti)
Måndag: Oxbringa,pepparrotssås, potatis, grönsaker.
                Nyponsoppa med grädde
Tisdag: Fisk Bordelaise, dillsås, potatis, morötter.
             Bärkräm
Onsdag:  Pytt-i-panna,stekt ägg,rödbetor. Färsk frukt
Torsdag: Vårsoppa. Fruktkaka med vaniljsås.
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker.
              Körsbärssoppa
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter.
             Chokladpudding.
Söndag: Kycklingfilé, sås, potatis, broccoli.

              Päron & grädde
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Vi på Olsätersskolan försöker ha ett
arbetssätt där vi blandar teori med
praktiska inslag.
Olsätersskolan har under vårteminen
arbetat med tema kring historia. De
yngre barnen avslutade temat med en
musikal om Asagudarna.
År 5 har skrivit ihop och utfört ett
Live-spel kring Medeltiden. Eleverna
har själv sytt kläder och tillverkat
vapen.
År 6 har arbetat med Vasatiden,
Stormaktstiden och Frihetstiden.

Simskolan för Dejeeleverna i för-
skolan avslutades fredagen den
23 april.

Det är inte ofta det händer men nu
har det hänt för andra gången på 25
år: vi har en simskolegrupp i Deje där
alla barnen klarar av att simma 10 m,
både på mage och rygg, när sim-
skolan är slut. Denna gången är det
Katarina Persson och Sylvana
Löveds förskolegrupp i arbetslag 2 i
Deje som står för den bedriften.
Väldigt bra gjort!

All barnen har klarat de första stegen
på vår kunskapsstege ända upp till
silvergrodan och grodan rygg blå.

Målet är att alla elever när de går i år
5 kan simma 200 meter på djupt vat-
ten varav minst 50 meter ryggsim,
vilket flera av de här barnen redan
klarar av.

Simskola för Dejeelever vårterminen 2004

Madeleine Liljestrand, Niklas Casselstad, Teo Larsson,
Josefin Pettersson, Ebba Hedling, Lina Berggren, Anna Olsson,

Sebastian Höfvits, Albin Gyhlesten, Casper Aloandersson,
Ronja Sjökvist, Jennie Jansson, Malin Rindestrand, Jennifer Skoog

Nu hoppas vi att sommaren blir fin så
att alla kan få möjlighet att testa sina
nya livsviktiga kunskaper ute i våra
sjöar och att vi ses till hösten igen!

Glöm bara inte att se efter
varandra när ni badar och
flytvästen om ni är ute med båten!!

”Simlärarna” i Deje simhall  genom
     Annica Karlsson

Karoliner på besök i Olsätersskolan

De har forskat om dessa tider och
som avslutning fick skolan besök av
två soldater ur Nerikes- Wermlands
Caroliner.
De två karolinerna kom till skolan och
träffade alla elever. De berättade om
hur det var att vara soldat under
Stormaktstiden.
Några modiga killar blev värvade och
fick lära sig att marschera och hur
man hanterar en musköt.
Höjdpunkten var när soldat Glad

avfyrade musköten och krutröken
spreds över skolgården. Besöket
väckte ett intresse hos eleverna och
många ville själva söka kunskap under
eftermiddagen

Vi kan verkligen rekommendera ett
besök av Karolinerna för att väcka ett
historie intresse bland eleverna.

Patrik Wennerström
Olsätersskolan

Att det är svårt att marschera i takt
kan barnen på Olsätersskolan intyga
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Eric Raninen André Brannefalk Adam Sjöberg

William Heidkamp

Nils Dahlberg Adam Haltorp Tilda Sjöberg

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

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

och från kommunkansliets sida.
Med sig till den nya familjemedlemmen har hon

blommor och ”Forshaganallen” inköpt hos
Palle Media AB.


