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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

Vandringsfestival
i Butorp & Älvsbacka

4-5 september
Kom och njut av naturen, vandra

och träffa andra!
Vid Björnvålsfallet i Butorp och

vid Fyrbo i Älvsbacka håller
caféerna öppet kl. 10-15 denna

helg. Vandring erbjuds på
Butorpsleden, natur- &

kulturleden eller den nya
Pinoleden. Vid Häståstjärn,

mellan Butorp och Älvsbacka,
grillas kolbullar kl. 12-14.

Byalagen vägleder Dig på plats
och karta över Butorpsleden
finns att köpa vid caféerna.

Varmt välkomna hälsar Butorps
och Älvsbacka byalag samt

Forshaga kommun!
Mer information: Peter

Ingmarsson, Butorps byalag, tel:
070-6900547 eller Forshaga

Turism, tel: 054-172000.

I vår kommun utvecklas allt fler nya
samarbetsformer. Fotbollspojklag slås
samman, Folkets Hus- föreningarna
börjar förhoppningsvis samarbeta på
ett djupare plan, miljö-och
hälsoskyddskontoren i Forshaga och
Munkfors kommer att jobba allt tätare
ihop, turismtjänster i de båda nämnda
kommunerna slås samman, It-
samarbetet med Kil utvecklas och
ännu mycket mer är på gång.
Samarbete och samverkan fungerar
bäst om viljan kommer underifrån, så
att säga.
Samarbetet i fotbollslaget för pojkar
födda 1990 fungerar enligt uppgift
alldeles utmärkt därför att viljan att
spela fotboll är större än att bara se till
sin egen förening.
Samarbetet mellan Folkets husen
kommer att fungera utmärkt om viljan
finns hos föreningarnas styrelse. Jag
tror att den finns. Båda Folkets husen
behövs som mötesplatser för
kommuninvånarna. Kommunens
ekonomiska bidrag täcker driften av
husen och det räcker också till ett
mycket begränsat antal tjänster. Det
behövs mer personal för att hålla
husen öppna lika mycket som de varit.
Eftersom kommunen inte anser sig
kunna höja bidragen nämnvärt, gäller
det att hushålla med bidragen
tillsammans och dessutom hitta nya
samarbetspartners.
Ur en kris kommer ofta något bra
fram. Även om det naturligtvis är en
jobbig tid för personalen som nu
varslats av föreningsstyrelserna.

Forshaga har ett bättre ekonomiskt
utgångsläge än Munkfors när vi nu
går in i ett närmare samarbete. Det är
dock inte frågan om att våra
skattebetalare skall betala servicen i
Munkfors. Tvärtom!

Om vi kan samverka runt tjänster kan
båda kommunerna frigöra pengar, som
i sin tur kan finansiera nya saker.
Många rutinarbetsuppgifter kan en
person sköta för två mindre
kommuner.
Mycket utrednings- och utvecklings-
arbete kan man göra tillsammans.
Inom turismen kompletterar vi
varandra. Munkfors har ett större
kulturutbud medan vi är baddare på
sportfiskeutveckling. Nklj-banan har vi
gemensamt…
Har ni förresten cyklat upp till Hällekil
ännu? Gör det. Ta gärna med en
fikakorg och stanna till vid Edeby
hembygdsgård. Garanterat ett trevligt
minne inför mörka höstkvällar!

Till sist, samtliga kommuner är beroende
av den kommunala kostnadsutjämningen.
Kommunerna får statsbidrag utifrån
hur många vi är, hur gamla vi är m m.
Staten har till exempel tittat på
kommunernas utgifter för barnomsorg.
Om en kommun väljer att lägga mer
pengar på barnomsorg än andra, så
går det ju bra. Men man får bara pengar
till vad barnomsorg i snitt ”bör” kosta.
Statsbidraget inför 2005 minskas med
cirka sex miljoner jämfört med vad vi
fick från staten 2004. Varför?
Vi har cirka 70 färre elever i åldrarna

7 – 9. Antalet äldre över 85 år har
också minskat. För varje person över
85+ får kommunen cirka 140 000 kr/
år. Vid en minskning av 15 personer i
denna åldersgrupp minskas det statliga
tillskottet till kommunen med 2,1
miljoner.
Med anledning av ovanstående måste
kommunen givetvis minska sina
kostnader.
Jag möter ibland personer som är
upprörda över att kommunen ”sparar”
och ”sparar”.
Sanningen är den att en kommun
måste anpassa sina utgifter utifrån
den befolkning man har.
Statsbidragen är som sagt, utformade
utifrån detta. Kommunens utgifter kan
aldrig vara större än inkomsterna.
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Manusstopp och
utgivningsdatum

för KommuN-KontakteN

Nr Manusstopp Utgivningsdag

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

Nu har Turistbyrån stängt för i år och
vi kan inledningsvis konstatera att tiden
som vanligt flyger fram under högsäsong.
Många av Er kommuninvånare har tittat
in till oss, vilket alltid är lika välkommet!

Dessvärre redovisar statistiken detta år
en minskning i besöksantalet jämfört
med 2003. Främst gäller dock detta
andelen svenska besök. Förklaringarna
till årets siffror kan vara många. En
mycket viktig aspekt är sommarens kalla
och regniga väderlek. Härtill bör även
nämnas vår inledning parallellt med ett
fotbollsmästerskap… Konjunkturen i
hela Europa kan inte heller förbises.

Våra utländska gäster har dock fortsatt
att besöka oss i liknande omfattning som
föregående år. Dessa kommer främst
från Danmark, Tyskland och Neder-
länderna. Intressant är Forshagas fortsatt
starka dragningskraft på danskar och
holländare. Vi redovisar dock en betydande
minskning av tyskar och norrmän.

Forshagaforsens Camping noterar en
liten ökning i år, vilket är mycket
glädjande. Det tar tid att bygga upp en

turistisk verksamhet av detta slag och
vi är därför nöjda med att siffrorna går
åt rätt håll redan efter ett år. Gästerna
har också varit mycket nöjda med sin
vistelse hos oss.

Tidigare år har vi fått indikationer på
hur Internet spelat en viktig roll för
informationssökning om turism i
Forshaga kommun. I år vill vi därtill
påtala vikten av släkt och vänner. De
enkäter vi samlat in denna säsong visar
på dessa grupper som flitiga spridare
av information och som draghjälp för
att locka besökare till oss.
Detta understryker den viktiga roll
kommuninvånarna har som
ambassadörer för vår fina destination!

Under säsongen har flera invånare
också intresserat sig för att hyra ut sina
privata stugor, vilket är något vi är
mycket glada över. Stugboende är ofta
efterfrågat av turister i vår kommun
och vi ser därför gärna att fler hör av
sig inför nästa säsong. Privatstugor är
ett mycket bra komplement till våra
fina hotell-, vandrarhem- och
campinganläggningar. Som turister har

vi som bekant olika behov och i Forshaga
vill vi gärna uppfylla våra gästers önske-
mål genom ett brett utbud av boende.

Även om Turistbyrån nu är stängd
fortsätter givetvis arbetet med
turismfrågor i Forshaga kommun.
Har Du frågor eller funderar Du på att
hyra ut din stuga?
Varmt välkommen att ta kontakt med
mig på tel. 054-172087.

Avslutningsvis vill jag, tillsammans med
årets duktiga sommarpersonal, tacka
besökarna vid Forshagaforsen för den
här gången. På återseende!

Victoria Karlsson
Turismansvarig

Utvärdering av sommarturismen
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För andra året avslutades sommarens
kvällsarrangemang vid Dyvelstens
Flottningsmuseum med Göran
Samuelssons Packmopedsturné.

Han kom med veteranerna från ifjol Totta
Näslund, Thorstein Bergman och
komparen Robert Henriksson. Premiär var
det för vissångarna Ola Magnell, Mats
Klingström och dragspelaren Bengan
Jansson samt komparen Bengt Blomgren.

Drygt 300 personer satt bänkade när
Totta Näslund inledde med ”Farväl”,
sången om hur han längtar till nätterna
nere i Mexico. Berodde det månne på att
sommarens varmaste kväll påminde om en
sådan natt?
Med utsikt över den spegelblanka
Klarälven som lystes upp av kvällssolen
fick publiken under två timmar njuta av ett
varierande program.
Taube- och Leonard Cohenvisor tolkade
av Mats Klingström, polskor på dragspel
och turnéledarens egen ”Sjösättnings-
rap” blandades med trevligt småprat
innan Thorstein Bergman bjöd på sin
klassiker ”Om jag nånsin kommer fram till
Samarkand”.

Packmopedsturné 2004 i Dyvelstens Flottningsmuseum

Från vänster: Thorstein Bergman, Göran Samuelsson och Ola Magnell

Vi hoppas på ett återseende nästa
sommar, men vilka artister Göran
Samuelsson då väljer ut till sin turné är
okänt (och förblir hemligt fram till nästa
vår). Många står i kö för att få åka runt på
värmländska dammiga grusvägar med
sina mopeder.

20 juli ”Tennander möter Taube”
Lasse Tennander varvade Taube-visor
med eget material, såsom klassikern
”Rötter”. Han var lyrisk över den vackra
utsikten över Klarälven och den varma
sköna kvällen. Ca 120 pers.

27 juli   Öppen scen
Ca 20 i publiken, men ingen orkester!!
Efter övertalning ställde en halv grupp
upp och hämtade sina gitarrer. De fick
hjälp av Micke från Slagverkskompaniet
på trummor och en ur publiken med
sången.
Varm och solig kväll vid flottarkojorna.
Som vanligt när vi har arrangemang!

Fler evenemang på Dyvelstens Flottningsmuseum...

3 augusti ”Toner å tôling”
Eva & Bert Deivert tillsammans med Åsa
Grumer, bjöd på internationell underhållning.
Svensk och irländsk folkmusik, amerikansk
blues och berättelser om Forshaga.

Första regniga arrangemanget (sedan
2000) så vi flyttade in i kaféet eftersom det
bara kom 20 pers.

Text: Lena Eriksson
Foto: Arne Eriksson

Eva & Bert Deivert tillsammans med hemlig gästartist, Åsa Grumer

Lasse Tennander imponerades av utsikten
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Efter mycket slit så slog äntligen portarna
upp till parken fredagen den 13. En
rockkväll med fart, fläkt och grillad korv.
Fast det hela började egentligen långt
tidigare. Redan den 14 juni klockan 8.00 så
träffades vi blivande arrangörer,
Christoffer Jansson, Fredrik Sefton och
Joel Stenström, första gången för att jobba
ihop till en konsert. Detta skulle bli vårat
sommarjobb under tre veckor sommaren
2004.
Vår ekonomi stod på noll redan från början,
det enda som fanns tillgängligt var en
telefon. Detta gjorde att vi var tvungna att
söka bidrag själva från olika håll.
Telefonen gick varm på Ungdoms Centrum
och efter många samtal och möten hade vi
lyckats skrapa ihop tillräckligt med
resurser för att kunna genomföra
konserten. Banden som skulle komma och
spela efter många om och men var Svart
Katt Vit Katt, Cruel Frenzy, Moloko Jive,
Mute och Domination.

Fredan den 3tonde ”rock i parken”

Svart katt vit katt från Karlstad var först ut

När kvällen sakta men säkert började
närma sig var det bara det roliga arbetet
kvar. Sitta i en bil och åka runt och sätta
upp affischer, hämta sponsorgrejer,
hämta ljus, hämta backline o.s.v.
När allt detta väl var färdigt var det bara
att rigga upp allt, låta banden
soundchecka och sen slå upp portarna
för de 150 musiktörstande ungdomarna.
Nu äntligen skulle det ske.

Först ut på scenen var Svart Katt Vit
Katt, fyra långhåriga pojkar från
Karlstad vars musik klingade oerhört
fint i parken. Sedan var det dags för
hårdrock levererat från Kilsbandet Cruel
Frenzy, tätt följt av Domination, som på
bästa sätt visade publiken hur man ska
framföra riktigt hård metal. Nu hade
mörkret börjat lägga sig i parken och då
var det dags för Karlstadbandet Moloko
Jive att släppa loss med sin
publikvänliga britt-pop. Sista bandet ut
var Skatepunk- bandet Mute, fyraMoloko Jive är inspirerade av britt-pop

gossar från Hammarö som avlutade
kvällen på ett mycket trevligt sätt.
Efter en mycket lyckad kväll vill vi tacka
våra medarrangörer/sponsorer
StudieFrämjandet, LO, Region Värmland,
Stora Enso, ABF, Flåklypa motorsport,
Palle Media och Carl Erics Sportcenter. Vi
vill även tacka alla andra som hjälpte till
och såg till att denna kväll blev lyckad.

Fredrik Sefton, Christoffer Jansson,
Joel Stenström

Mute bjöd på sig själva och energiurladdning

Lusten finns!
För fjärde gången i ordningen spelades i år
”Lusten finns Gråten är borta” (tidigare sp.
-92, -93 och -02). En pjäs lika aktuell nu som
när den skrevs i början av nittiotalet av
Aino Trosell.

Berättelsen handlar om vad som händer
med människor efter en nedläggning av
ortens aorta -Bruket. Om människors

likgiltighet, resignation och
hopplöshet, men också om
kamp, livsglädje och hopp!
Ulleruds Teateraktörer, med
Linn Sönstebö Mossberg i
spetsen, gör liksom
sommaren 2002 ett fantas-
tiskt jobb på den gamla

sågverksteaterns uppbyggda scén. Vemod
blandas med skratt och sånginsatserna
håller hög klass. De skickliga musikerna
bör också nämnas. De accentuerar på ett
bra sätt händelserna på scénen, samt står
för en trevlig musikupplevelse.

Lyfter på hatten för den trevliga kvällen gör
    Mattias Sköld, informatör

Mona på Mon (Linn Sönstebö Mossberg),
Dejes svar på Madonna

Fiskande brodern Leif (Kent
Dahlgren) lockade till många skratt
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Vingklipp ängel
Benny Pålsson
I en självbiografi som inte liknar någon
annan får vi följa en ung flickas liv på
olika behandlingshem och sjukhus med
vaga och varierande diagnoser av
psykisk sjukdom.
Vingklipp ängel lämnar ingen oberörd.
Med ett vackert och egensinnigt språk
berättar Benny Pålsson skoningslöst
och naket om främlingskap, missbruk,
blodets makt och om hur det är att leva
i en svart saga.
Hennes väg till tillfrisknande är full av
raseri och livskraft.

Lång väg hem
Lori Lansen

utkräva hämnd. Mödosamma, sträv-
samma år följde…
    Nu är det lång väg hem för Addy
och Sharla. Men de ger inte upp. Det
ljusnar där borta.

Vem chattar du med Sofie?
Jörn Jensen
Sofie har träffat en kille på nätet. Han
heter Nick och de tycker om samma
sorts musik. Nu vill han att de träffas
för han ska spela in en video och
behöver en tjej som kan dansa. Ida,
Sofies bästis, vill också vara med.

Ur boken:
Hej Sofie.Det är jättekul att du vill vara
med i videon. Men vi saknar bara en
flicka, så din vän Ida kan inte vara
med. Jag skulle vilja att du skickade
några bilder av dig själv. Annars kan du
inte vara med. Jag ser fram emot att få
höra av dig igen. Hälsningar Nick

”Han skriver nästan som en vuxen. Hur
gammal är han?” frågar Ida. ”Han är 11
år”, säger Sofie. Är du säker på det, Sofie?

Gömd och glömd konst
Forshga kommun har genom årens lopp
samlat på sig konst som till glädje för
anställda och besökare pryder väggar i
skolor, bibliotek, kommunhus, etc.

Under dagarna tre (20-22 augusti)
ordnade Forshaga Hembygdsförening
en utställning av denna ”Gömda och
glömda konst”.

LÄSTIPS från Biblioteket

Ibland slår ödet till. Addy Shadd, en 70-
årig svart kvinna, tycker att hon har
gjort sitt i livet. Hon bor i sin husvagn
och har börjat sänka takten och luta sig
tillbaka. Plötsligt står en tilltygad och
övergiven femåring på hennes tröskel.
Flickans mor har gett sig av med sin
älskare. I det ögonblicket börjar ett
stort mänskligt äventyr för den gamla
kvinnan och mulattflickan Sharla.
För Addy strömmar minnen från
hennes gångna liv fram. Med eller mot
sin vilja ges hon genom den växande
närheten till barnet en möjlighet till en
sorts försoning med svåra, smärt-
samma och dramatiska upplevelser som
präglat henne. Som 15-åring blev hon
våldtagen och utkörd från hemmet när
det visade sig att hon var gravid.
Hennes bror omkom under tragiska
omständigheter när han försökte

Öppett ider:

Rut & Knut tittar ut på naturen

Varför kommer det nya gröna blad på
träden varje år och varför blir de röda
och gula innan de ramlar av på hösten?
Hur föds en blomma och varför finns
det så många olika sorter? Varför ser
frukter så olika ut?
Vilka växter kan vi äta och vilka är
giftiga?
Överallt runt omkring oss sker små
underverk hela tiden.

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

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

Fredag 10-14

Ett åttiotal konstverk ställdes ut, där man
i första hand fokuserat på lokala
konstnärer.

Bortåt 50 konstnärer fanns represente-
rade, bl a Arne Eriksson, Herman Reijers,
Sven-Erik Skotte och Lars Lerin.

Under helgen medverkade också åtta
lokala hantverkare, som visade upp och
försålde sina alster.

Mattias Sköld
informatör

Kultur- och Fritidschef
Jan C Hagstrand invigde
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En kartläggning av kommun-
innevånarnas resvanor sker under
hösten. Det är ett urval  från ett
tätorts- och ett glesbygdsområde i
Forshaga kommun , som får en enkät
hemskickad vecka 39.

Enkätfrågorna  behandlas tillsammans
med den s k resedagboken helt
konfidentiellt och utgör till sist endast
basfakta i statistiska tabeller.

Den s k resedagboken innebär att den
tillfrågade redovisar alla sina
förflyttningar – dock under endast en
enda dag, som anges i utskicket!

Resvaneundersökningen sker i
Forshaga kommun  bl a som ett
resultat av medverkan i EU-projektet
Town Net, i vilket även Karlstad, Kil,
Grums och Hammarö ingår.
Dessutom medverkar Värmlandstrafik
AB, Länsstyrelsen, Vägverket och ett
antal kommuner i östra Värmland
samt Örebro län.

Vi på Ungdomscentrum vill passa på att tacka föräldrarna
i Deje, för den fina iden om att hålla öppet under sommar-
uppehållet för ungdomarna.
Under juni och augusti månad har fritidsgården varit
öppen både vardagkvällar och helger. Detta har kunnat
vara möjligt tack vare en handfull föräldrar, som har ställt
upp för ungdomarna. Detta har skett på deras lediga tid då

det ryktas om underskott och
personaluppsägningar i Folkets hus,
vad är det som händer egentligen?

-Folkets hus har under några år gått
med underskott, och det är tack vare
sparat kapital som verksamheten
oförändrad levt vidare. Nu har
situationen blivit ohållbar och vi har
tvingats att säga upp personal.

Innebär det här slutet för Folkets hus?

-Nej det tror jag inte. Vi måste bara hitta
nya sätt och former att arbeta på. Vi ska
bli flexiblare och anpassa vårt arbete
bättre efter arbetssituationen som
råder. Föreningar kan förhoppningsvis
ta en aktivare roll och så måste vi få in
fler ungdomar i verksamheten. Vi håller
också på att skissa på ett samarbete
med Deje Folkets hus.
Folkens hus ska och kommer i en
anpassad form att leva vidare!

I våras drog ännu en fotbollssäsong
igång. Men för killarna födda –90 i Deje IF,
ÖDIK och Forshaga IF blev det inte riktigt
som man tänkt sig. Deltagarna i respektive
lag var för få och verksamheten var hotad.
Idén om ett samarbete mellan de tre
klubbarna föddes, och ett gemensamt
kommunlag bildades. Laget, som tog
namnet ÖDIK (Östra Deje ligger ju i
mitten), alternerar mellan att spela på

Samarbete födde kommunlaget

Älvsjövallen, Tallmovallen och Ängevi.
Ledarbiten är också delad, tränaren från
Deje och lagledaren från Forshaga.
ÖDIK P-90 spelar självklart i serien men
var också på fotbollscup i Skara sista
helgen i juli. En resa som slutade med en
tredjeplats och en fin bronsplakett att
ställa i bokhyllan. GRATTIS!

Roger Häggstad, lagledare
Mattias Sköld, informatör

Hallå där, Ulf Bergqvist,
ordförande i Forshaga
Folkets husförening,

Resvane-
undersökning

vecka 39

Mölnbackaklubba -gåva till kommunen
Den ståtliga eken som stod framför
Mölnbacka herrgård var välkänd i
bygden. Trots att de såg frisk och
välbevarad ut föll den totalt samman på

en enda gång vid ett stormoväder 27
april 1971. Dess omkrets vid marken
mättes till sju meter.

För dryga 20 år sedan köpte
Hans Forsberg en ordföran-
deklubba på marknaden i
Edeby, som ska vara tillver-
kad av det mytomspunna
trädet. Ett fynd han nu
skänker som en gåva till
kommunen.

Är det någon som vet mer om
denna träklubba (som har
inskriptionen JF.80. Mölnbacka-
eken) kontakta gärna underteck-

nad.

       Mattias Sköld,
       informatör
       tel: 054 - 17 20 10

Hans Forsberg överlämnar Mölnbackaklubban till
kommunalrådet Angelica Rage

TACK!!!

föräldrarna tycker att det är viktigt att ungdomarna har någonstans att träffas.

Mången tack från Ungdomscentrum med ungdomar!
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Bebis-
uppvaktning!

Kommunalrådet Angelica Rage
ser uppdraget att besöka alla

nyfödda och deras familjer som en
”guldkant på sitt politiska upp-
drag”. Hennes besök aviseras

alltid, både av BVC och från
kommun-kansliets sida.
Med sig till den nya

familjemedlemmen har hon blom-
mor och ”Forshaganallen” inköpt

hos Palle Media AB.
Sidorna 8, 9, 12 och 13.

Birk Laursen Clara GregeboCassandra Glans

Albin NilssonAksel Nahlbom-Bakken

Invigning av Skivedsskolans nya hinderbana
Den nya hinderbanan har bekostats
av inarbetade pengar från Skiveds-
skolans dag förra hösten, då elever

tillsammans med personal och föräld-
rar hade ordnat massa aktiviteter. Allt
från ponnyridning till basar och kaféer.

Torsdag 10 juni invigdes den nya
hinderbanan med pompa och ståt av
skolans egen Lasse Berghagen (alias
Mattias Walan, lärare). Efter den
pampiga invigningen var det dags att
prova den nya banan. Ett elevlag
ställdes mot ett personallag,, och
tävlingarna avslutades som sig bör
med prisutdelning.
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Hannes BjörkHannes Axelsson Hannes Mörtsell

Emma Ottosson

Ellen Nilsson

Emma Olsson Emmy Malm

Daniel Camitz Emelie Eriksson

forts. sidan 12!
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Från 50 till 30
Hastighetsklassificeringen av
lokalgatorna i den trafiknätanalys som
Forshaga kommun antog runt millennium-
skiftet är nu helt genomförda.

- Det sista beslutet som trädde i kraft den
1 augusti gällde ändrad hastighet från 50
km/h till 30 km/h på bl a Geijersgatan,
Framgårdsvägen, Järnvägsgatan och
Stackbråtarna, säger planeringsingenjören
Morgan Häggbom, som är den i
kommunen som tillsammans med en
konsultfirma arbetat fram trafiknätanalysen.

Det mest omfattande avsnittet i trafiknät-
analysen är hastighetsklassificeringen av
gatorna i tätorten.
Med det menas att man vid hastigheter på
50 km eller högre helst ska skilja biltrafiken
och gående/cyklister åt med hjälp av
gång- och cykelvägar.

Hastighetsklassificeringen klar!
”Du kör för fort”

Skylten ”du kör för fort ” har under en tid
funnits i Forshaga och Deje. Den visar
verklig hastighet när du kör lagligt (t ex
”du kör i 47 km/h” på 50-väg). Om du
däremot kör fortare än den
hastighetsbegränsning som gäller så står
det ”du kör för fort” och dessutom blinkar
skylten. Anledningen till att den inte visar
hur mycket för fort du kör är att då kan det
bli en kamp om att ha kört fortast.

I övrigt är det 30 km som gäller av skäl
som anges i artikeln ”Skillnaden mellan 30
och 50 km kan vara skillnaden mellan liv
och död”.

Framtida planer
Vad är då de framtida planerna för trafik-
säkerhet i kommunen, Morgan Häggbom?

-Vi har ansökt om medel av Vägverket för
att bygga en gång och cykelväg från
Lundahöjd fram till Rudsskogsvägen förbi
Bokliden. Den ansökan har varit inne
tidigare på Vägverket men då utan resultat.
Min förhoppning är nu att vi ska kunna få
600 000 kronor i bidrag från Vägverket och
då blir kommunens insats lika stor.

-Insatser av lite mindre karaktär och
kostnad är framdragningen av en liten
länk runt Deje badhus från cykelvägen på
gamla bron fram till den nya delen av
Klarälvsbanan. Vidare kommer vi att göra
en avsmalning av Europavägen vid
Centralskolans övergångsställe för att få
ner hastigheten där eleverna ska passera.
Dessa åtgärder hoppas vi kunna göra
under september, avrundar Häggbom.

I Forshaga tätort är
det Storgatan och
andra större
genomfartsgator
som behåller 50 km
som hastighet och i
Deje har bl a
Älvdalsvägen och
Älvkroksvägen 50
km som högsta
hastighet.

Mätningen har skett på fyra ställen i
kommunen. I Forshaga på Storgatan (vid
OK) där det är 50 km och på Geijersgatan
där det numera är 30 km. I Deje satt
skylten på Älvdalsvägen (200 m norr om
brandstationen) där det är 50 km och på
Smårisvägen där det är 30 km.

På Storgatan där det i nordlig riktning
passerade en bit över två tusen bilar per
dygn så körde ca 20 procent för fort. När
vi senast (2002) mätte hastigheten på
Storgatan var det vid ishallen. Då mättes
hastigheten med slangar och refugen
fanns ännu inte på plats. Då körde över 80
% för fort!
På Geijersgatan passerade ca 400 skylten/
dygn och andelen fortkörare var ca 30 %.
I Deje på Älvdalsvägen passerade på
vardagarna lite drygt 1 500 bilar varav 20
% körde för fort. Lördagen den 7 augusti
passerade nästan 700 bilar och då körde
mer än var tredje bil för fort. Slutligen
Smårisvägen där det passerade ca 150
bilar per dygn varav ca 30% körde för fort.

Skylten delas mellan de fyra kommuner
som jag arbetar i (Forshaga, Kil, Grums
och Forshaga) så nu blir det inte aktuellt
med Forshaga på en tid men hör gärna av
er till mig om platser där ni tycker att den
ska sitta vid nästa tillfälle i kommunen.

Kenth Pettersson
Trafiksäkerhetsinformatör
Tel: 070 - 209 78 16

Med en lägre hastighet får vi färre
olyckor, miljön blir bättre,
bränsleförbrukning och slitage på däcken
minskar, bullernivån sänks osv. Ingen kan
påstå nåt annat än att det skulle bli säkrare
i trafiken med sänkt hastighet. Sänkt
hastighet leder också till kortare stopp-
sträcka, vilket kan betyda skillnaden mellan
liv och död. Man räknar med att reaktions-
tiden för en ”normalperson” är en sekund.

Om man jämför hastigheten 50 km/h med
30 km/h blir betydelsen av en kort
stoppsträcka tydlig. I 30 km/h är
reaktionssträckan ca åtta meter och sen
tar det fem meter innan bilen står stilla,
den totala stoppsträckan blir därmed 13
meter. Kör man i 50 km/h hinner man inte
ens få foten på bromsen inom 13 meter.
Det tar ca 14 meter att reagera och därefter
13 meter att stanna, vilket innebär en
stoppsträcka på 27 meter.

Skillnaden mellan 30 och 50 kan vara
skillnaden mellan liv och död

Detta innebär: om du upptäcker att ett
barn springer ut i gatan 14 meter
framför din bil så hinner du stanna om
du kör i 30 km/h. Om du istället kör i
50 km/h hinner du inte ens börja
bromsa utan kör på barnet i 50 km/h.
I korsningar i villaområden är den fria
sikten, om häcken eller staketet håller
rekommenderad höjd (80 cm), ungefär
13 meter vilket innebär att 30 km/h är
en mycket lämplig hastighet i dessa
områden.

De här siffrorna gäller vid perfekt väglag (ren
och torr asfalt eller betong). Vid sämre väg-

förhållanden blir givetvis skillnaderna ännu större!

Om du har funderingar kring trafik-
säkerhet kontakta:

Kenth Pettersson
Trafiksäkerhetsinformatör
Tel: 070 - 209 78 16
kenth.pettersson@grums.se

Är du ”55-plus” och söker ett alternativt boende?

Berghaget
Välkommen på informationsmöte

om byggnation av kooperativa
hyresrätter i Forshaga

Måndagen den 6 sept. kl. 18
i Forshaga Folkets Hus

Forshagabostäder AB
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Butikerna annonserar ofta med lockvaror
och Rådrummet Konsument får många
frågor om marknadsföring och
annonsering. Ibland är varan redan slut
när konsumenten kommer till butiken.
Upprepas detta vid flera tillfällen kan
butiken fällas för vilseledande
marknadsföring enligt marknadsförings-
lagen. Konsument som drabbas av att
vara inte finns i butik kan få ersättning för
kostnader som hon får på grund av att
varan är slut, t ex för resan till butiken i
det specifika ärendet.

För att få annonsera med lockvaror måste
butiken ha ett visst antal varor till det
annonserade priset. Hur många beror på
vilken vara det gäller och är tillgången på
varan mycket begränsad ska det visas
tydligt i annonsen.  När ett erbjudande
endast gäller under förutsättningen att en
viss mängd eller ett visst antal produkter
köps måste detta framgå av marknads-
föringen. Uttryck som “gratis” och
liknande får inte användas för en del av
erbjudandet om inte konsumenten kan
beställa endast denna del utan att betala
eller åta sig annan motprestation.

Den information som måste lämnas vid
marknadsföringen är sammanfattningsvis
villkoren för att utnyttja erbjudandet,
erbjudandets beskaffenhet och värde
samt de tidsgränser och andra
begränsningar som gäller för erbjudandet.

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

Rådrummet informerar

Lockvaror

EU har sedan 2000 som ett led i sitt miljöarbete drivit kampanjen ”I stan, utan min bil!” Manifestationen syftar till att
minska bilanvändandet och underlätta övergången till miljömässigt bättre alternativ. Allt för att nå det långsiktigt hållbara

trafiksystemet. Liksom tidigare år genomförs en mobilitetsvecka inför finaldagen den 22 september.
Forshaga kommun har de senaste två åren deltagit i denna miljökampanj genom att fira Cykelns dag den 16 september.

I år kommer vi att utöka aktiviteterna i samband med mobilitetsveckan och genomföra följande evenemang:

Double Trouble Linedancers är
föreningen med rötter i
Forshaga och som på kort tid
skapat sig en framskjuten
position i dans-Sverige! Dess
ordförande är Pernilla
Bäckström medan Tanya
Jernberg är instruktör.

Vid årets SM blev fyra av
medlemmarna  - Inge
Gustavsson, Kenneth Larsson,
Christer Vasilou och Linus
Bäckström  – svenska mästare
eller ”winner over all”, vilket
innebär att man lyckats i alla
fem danstyperna!

Fyra svenska mästare i Double Trouble Linedancers

Yvonne Jernberg, som vann en silvermedalj för koreografin till låten ”La dolce vita”,
berättar om kursverksamheten i Ordenshuset Hvilan i Forshaga: här samlas män och
kvinnor eller grabbar och tjejer i skiftande åldrar, från nio år till 50 + för att lära sig de
olika danserna. Det speciella med linedance är att man dansar  i grupp, men ändå
”singel” D v s  det går inte ut på pardans, utan gruppen formerar sig på en linje och
dansar till de olika musikstilarna.

Sommartid hyr man Folkparken i Forshaga för att dansa, träffas och umgås. Just denna
kväll firas SM-tecknen  med mera övning, mycket vatten att dricka och en klädsam
handduk för att torka svetten ur pannan…

Älv rum
– ett hus om Klarälven

Klarälven – den blå vägen genom vår
kommun – dess betydelse förr, idag och i
framtiden kommer att belysas i Älvrum.
Det är ett informationscentrum som byggs
under hösten för att där kunna visa älvens
inverkan såväl biologiskt, hydrologiskt
och geologiskt som dess roll som
fiskeplats, dricksvattentäkt, transportled
och betydelse för industrietableringar.
Syftet är att öka intresset och därigenom
kunskapen om Klarälven.

Den nya byggnaden kommer att byggas
ihop med det befintliga huset för
turistbyrån och sportfiskecentrum i

Sara Sohlberg, Linus Bäckström, Inge Gustavsson,
Moa och Jonna Bäckström, Ronja Laursen samt
Christer Vasiliou, Barbro Södersten, Yvonne och
Tanya  Jernberg, Christina Atwood och Kenneth

Larsson var alla med på SM i linedance

Forshaga. Stora panoramafönster ut mot
älven gör det möjligt att följa vattnet
genom årstiderna. Byggnaden ska
innehålla en fast utställning som utformas
tillsammans med konstnären Bo Jonzon
men det kommer även att finnas utrymme
för tillfälliga utställningar.

Projektet är ett samarbete med LIP
Klarälven (lokala investeringsprogram)
som drivs av kommunerna Torsby, Hagfors,
Munkfors och Forshaga. Syftet med LIP
är att öka takten i omställningen av Sverige
till ett ekologiskt uthålligt samhälle och att
bidra till ökad sysselsättning. Ett Älvrum
planeras även i Värnäs, Torsby kommun,
och bägge älvrummen kommer att
samverka och belysa olika teman som är
karaktäristiska för Klarälven.

Ulla Henriksson, Kommunsekreterare

Arrangörer; LIP Klarälven &
Hälso- och Trygghetsrådet

16/9 Cykeldag  -  20/9 Vandring i Klarälvsbygd -  22/9 I stan utan min bil
Håll ögonen öppna för mer information kring de olika aktiviteterna! Vi ses!

Europeiska mobilitetsveckan
16 – 22 september!
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Martin Adolfsson

Marcus Grönquist Marianne Abdullahi

Noah SwahnNellie Larsson

Maja MagnussonJonna Poignant Lukas Skogh

Malin Löfgren

forts.Bebisuppvaktning!
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Tuva Sandberg

Nora Hjertstedt-Högberg

Simon Rådberg

William WahlgrenWille Nordh

Samuel AhlbäckRasmus Sjöblom

Simon Sjödin Thuva Hjalmarsson
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Matsedel vid Ullerudsgårdens och
Forsgårdens restauranger

Vecka 36 (3 - 5 september)
Fredag: Köttbullar, stuvade makaroner, grönsaker. Kräm.
Lördag: Kokt fisk, räksås, potatis, ärter. Nyponsoppa med glass.
Söndag: Porterstek, sås, potatis, blomkål. Äpplemaräng med grädde.

Vecka 37 (6 - 12 september)
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 38 (13 - 19 september)
Måndag: Värmlandskorv/köttkorv, potatismos, grönsaker. Hallonkräm.
Tisdag: Köttfärs i ugn, sås, potatis, grönsaker. Fruktsoppa.
Onsdag: Fiskgratäng, potatis, ärter. Fruktkräm.
Torsdag: Stekt fläsk, raggmunk, lingon. Aprikosoppa.
Fredag: Kycklinggryta med grönsaker, ris/potatis. Banan.
Lördag: Stekt fisk, stuvad spenat, potatis. Glass med bär.
Söndag: Schnitzel, sås, potatis, grönsaker. Fromage.

Vecka 39 (20 - 26 september)
Måndag: Oxbringa, pepparrotssås, potatis, grönsaker.
                Nyponsoppa med grädde.
Tisdag: Fisk Bordelaise,dillsås,potatis,morötter. Kräm.
Onsdag: Pytt-i-panna, stekt ägg, rödbetor. Färsk frukt.
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt.
Fredag: Pannbiff med lök, sås, potatis, grönsaker. Körsbärssoppa.
Lördag: Stekt fisk, remouladsås, potatis, ärter. Chokladpudding.
Söndag: Kycklingfilè, sås, potatis, broccoli. Päron med vaniljsås.

Vecka 40 (27 september - 3 oktober)
Måndag: Färsjärpar, sås, potatis, grönsaker. Kräm.
Tisdag: Kalops, rödbetor, potatis, grönsaker. Bärsoppa.
Onsdag: Strömming, potatismos, rårivna morötter. Färsk frukt.
Torsdag: Korvrätt, grönsaker, potatis. Ananaskräm.
Fredag: Ugnsfärs, sås, potatis. Fruktsoppa.
Lördag: Fiskpudding, smörsås, potatis, grönsaker. Glass med bärsås.
Söndag: Skinkstek, sås, potatis, sommargrönsaker. Fromage.

Vecka 41 (4 - 10 oktober)
Måndag: Bruna bönor, stekt fläsk, potatis. Soppa.
Tisdag: Stekt spätta, filsås, potatis, ärter. Färsk frukt.
Onsdag: Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsaker. Kräm.
Torsdag: Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka med sylt.
Fredag: Ugnstekt falukorv, stuvade grönsaker, potatis.
              Apelsinsoppa med banan.
Lördag: Köttfärssås, makaroner, grönsaker. Kräm.
Söndag: Pepparrotskött, sås, potatis, grönsaker. Marängsuisse.

Skollunch
Forshaga och Deje skolor

Vecka 36
2/9  Penne alla Carbonara.
3/9  Köttfärs i ugn, sås, potatis.

Vecka 37
 6/9  Fiskbullar ,sås, potatis.
 7/9  Köttbullar, makaroner.
 8/9  Korvgryta Yokohama, ris.
 9/9  Soppa, mjukt bröd, pålägg.
10/9 Kalops, potatis, rödbetor.

Vecka 38
13/9 Pytt-i-panna., rödbetor.
14/9 Fisk i ugn, filsås, potatis.
15/9 Frukostkorv, potatismos.
16/9 Lasagnette Paprigano.
17/9 Chili-con-carne.

Vecka 39
20/9 Schnitzel, sås, potatis.
21/9 Senapsgratinerad falukorv,
        makaroner.
22/9 Soppa, mjukt bröd, pålägg.
23/9 Fisk Crispy, filsås. potatis.
24/9 Grillburgare, potatismos

Vecka 40
27/9 LOV
28/9 LOV
29/9 Pannkaka, sylt, keso.
30/9 Pannbiff med lök, sås, potatis.
1/10 Biff Stroganoff, ris.

Vecka 41
4/10 Lasagnette Sole Rosso.
5/10 Soppa, mjukt bröd,pålägg.
6/10 Sambalgratinerad fisk, potatis.
7/10 Kokt höns currysås, ris.
8/10 Oxjärpar, sås, potatis.



15

Detta händer i Forshaga
SEPTEMBER

Evenemang efterlyses
Har du något evenemang du vill få marknads-
fört? 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
står informationstavlor där man till självkostnads-
pris kan annonsera om kommande evenemang.
Kontakta Mattias Sköld 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

30 aug - 24 sept ”Kolteckningar naturmotiv” utställning med Peter Wallgren i

Forshaga Bibliotek

4 Kl. 15  Fotboll div V herr ”Forshaga IF - ÖDIK”, Ängevi, Forshaga

4-5 Vandringsfestival 2004 ”Ack Värmeland du sköna”. Upplev kultur och natur i

Forshaga genom lederna ”Vandring i Klarälvsbygd” och ”Butorpsleden”.

Butorps sommarcafé öppnar vid Björnvålsfallet, och Älvsbacka byalag

vid Fyrbo, kl. 10-15. Kolbullegrillning vid Häståstjärn kl. 12-14.

Mer info: Peter Ingmarsson, tel: 070-6900547.

5  Kl. 14  Bingo på Ängevi idrottsplats, Forshaga. Arr: Forshaga IF

5 Kl. 15  Fotboll div IV dam ”Olsäter SK - Norrstrand”, Olevi IP Olsäter

11 Kl.10  Örtagårdsdag, Forshaga hembygdsförening.

11 Kl. 14  Fotboll div V herr ”ÖDIK-IFK Årjäng”, Tallmovallen, Ö. Deje

12 Kl. 15  Fotboll div VI herr ”Olsäter SK - Edsvalla”, Olevi IP Olsäter

16 Europeiska mobilitetsveckan -Cykeldag

18 Kl. 12-14  Öppet Hus med gratis sopplunch, Missionskyrkan Forshaga

18 Kl. 15  Fotboll div V herr ”Forshaga IF - IFK Sunne”, Ängevi, Forshaga

19 Kl. 14  Bingo på Ängevi idrottsplats, Forshaga. Arr: Forshaga IF

19 Kl. 15  Fotboll div IV dam ”Olsäter SK - Villastaden”, Olevi IP Olsäter

20 Europeiska mobilitetsveckan -Vandring i Klarälvsbygd

20 Kl. 19  ”MÅ BRA! -äter vi bensin?” föredrag av Tommy Svensson, Forshaga

Bibliotek. Entré 20 kr. Arr: Forshaga Naturvårdsförening

16 Europeiska mobilitetsveckan -I stan utan min bil

24 Kl. 14.30  Cafédag med underhållning, Café Åshöjda Deje. Gårdsrådet

24 Kl.19  Stugsittarkväll med Forshaga Manskör, Forshaga hembygdsförening.

25 Kl. 16  Fotboll div V herr ”ÖDIK-IFK Finnskoga”, Tallmovallen, Ö. Deje

26 Kl. 15  Fotboll div VI herr ”Olsäter SK - Ämtervik”, Olevi IP Olsäter

Uffes Blås Instrument-Service startades 1979
i hemmet. Basen för verksamheten var
inledningsvis reparationer av blåsinstrument.

Öppettider Deje Simhall
Måndag: 16-18 Motionssimning  (öv. 14 år).
18-19.00 Handikappbad
Tisdag: 16-20 Allmänhetens bad
Onsdag: 13.15-16 Pensionärsbad med
vattengymnastik
16-21 Allmänhetens bad
Torsdag: 16-20 Allmänhetens bad
20 -21 Kvällssimning (öv. 14 år)
Fredag: 06 -08 Morgonbad (öv. 14 år)
16-20 Allmänhetens bad
Lördag: 10-14 Allmänhetens bad
Söndag:  10.30-13 Babysim
13-17 Allmänhetens bad

Simklubbens träningstider under allmänhe-
tens bad är tisdagar och torsdagar.
Bästa tider för motionssimning är
måndagar, onsdagar, kvällssim torsdagar
och morgonbad fredagar.
Efter klockan 18.00 äger ej ungdom under
14 år tillträde utan vuxens sällskap.
Insläpp stänger en timma före och
omkl. rum en kvart efter badtidens slut.

Välkomna!
Badpersonalen DEJE SIMHALL

Tel: 0552-446 70 Kassa, 0552-446 72 Öppettider

Uffes Blås ett unikt, lokalt, regionalt
och nationellt företag i Deje

Verksamheten utveckla-
des genom åren att
omfatta även försäljning
av blåsinstrument. I och
med detta behövde
verksamheten större lokaler och
Uffes Blås etablerade sig i Deje centrum,
närmare bestämt Älvdalsvägen 29.
Idag har försäljningsandelen blivit lika
stor som reparationsdelen och 3 personer
arbetar i företaget för närvarande.
Det finns bara några få företag i Sverige
som arbetar med blåsinstrument och ett
av dessa
företag ligger
alltså i Deje.

Vill ni veta mer
besök deras
hemsida

www.
uffesblas.com
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”Skrämmande likt originalet”, ” Takk
for to supre kvelder!” , ” En fantastisk
kväll.Sommarens höjdpunkt!”

Ja omdömena var många och positiva
efter gruppen P-Floyds framträdande på
stora scenen i Deje under de  två sista
kvällarna i juli.
 P-Floyd består av några musiker från
Dalarna som hämtat upp det mesta av sin
repertoar från Pink Floyds storhetstid
under 1970-talet. Precis som originalet
kombinerar man musiken med en riktigt
häftig ljusshow och givetvis är alla sanna
Pink Floyd fanatiker.
De drygt 500 besökarna första dagen och
lördagens 1500 fick se och höra ett
oerhört samspelt band.
Med Shine on your crazy diamond inledde
P-Floyd gänget sina spelningarna i Deje.
De många hitlåtarna avlöste varandra och
framkallade rysningar hos de tillresta
fansen. Att bandet har många beundrare
råder det ingen som helst tvekan om. Den
för tillfället uppbyggda campingplatsen
började fyllas redan två dagar före
konserterna. Från USA, England,
Norge,Italien,Tyskland och olika håll av
Sverige hade entusiasterna tagit sig till
Deje för att tillsammans med likasinnade
delta i festligheterna.
På fredagens spelning hade de mesta
materialet hämtats från Pink Floyds
legendariska album ”Dark side of the
moon” medan lördagskvällen ägnades åt
en tolkning av The Wall.

Bakom det stora arrangemanget stod
Folkets hus föreningen i Deje.

Planeringen började redan under tidig
vinter. Flera veckor innan konserterna
startade man  byggnationerna på
scenområdet och även om den 586 kvm
stora scenen redan fanns på plats så
skulle områden inhägnas, tält resas
,campingplats ordnas osv. Ljuskillarna dök
upp tre dagar innan spelning för att rigga
strålkastare osv inför showen. Det ger en
liten fingervisning om hur avancerade
saker som användes.

P-Floyd i Deje

Med Magnus Moberg i spetsen hade
många frivilliga lagt ned hundratals
timmar  på förberedelser. Det fanns till och
med de entusiaster som hade tagit
semester enbart för att hjälpa till att ro

evenemanget i hamn.
Eftersom Folkets Hus brottas med
ekonomiska problem fanns innan
spelningarna förhoppningar om en ännu
större publiktillströmning som kanske
kunde räta upp den haltande ekonomin till
en del.

 2000 besökare under helgen var ungefär
vad som behövdes för att få det hela att
gå runt. Även om den penningmässiga
slutsummeringen ännu inte är helt klar så
kan  man konstatera att det rör sig om ett
nollsummespel.

Eldsjälarna i Folkets hus rörelsen har gjort
ett fantastiskt jobb där man återigen satt
Deje på kartan och skapat en fantastisk
musikupplevelse.

Jan Ceder
Lokal utveckling


